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COMARCAS

Terceira Entrância

Comarca de Alta Floresta

Diretoria Do Fórum

Portaria

PORTARIA N. 32/2020-CADMAL

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

DIREITO E DIRETORA DO FORO DA COMARCA DE ALTA FLORESTA, 

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

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

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

CONSIDERANDO que a servidora SEBASTIANA ALVES DE SOUZA 

DONIZETE, matrícula 8348, exerceu -EM SUBSTITUIÇÃO- as atividades de 

GESTORA ADMINISTRATIVA 3 no período em que a titular estava de 

licença para tratamento de saúde, no período de 03 de Fevereiro de 2020 

a 14 de Abril de 2020 (data do óbito da titular), conforme Portaria n. 

029/2020-CADMAL;

 CONSIDERANDO a designação da servidora SEBASTIANA ALVES DE 

SOUZA DONIZETE, matrícula 8348, para exercer as atividades inerentes 

ao cargo de GESTORA ADMINISTRATIVA 3 no Fórum da Comarca de Alta 

Floresta a partir de 24/04/2020, data da publicação da Portaria 

030/2020-CADMAL;

 CONSIDERANDO a vacância da Função de Confiança de Gestora 

Administrativa 3 no Fórum da Comarca de Alta Floresta a partir de 

14/04/2020, conforme Portaria 031/2020-CADMAL, tendo em vista o 

falecimento da servidora CLEIDES NOGUEIRA DE CARVALHO GHELLERE 

em 14/04/2020;

 CONSIDERANDO a necessidade de preencher referida Função de 

Confiança por servidor efetivo lotado na comarca no período de 15 a 23 

de abril de 2020;

 RESOLVE:

 DESIGNAR a servidora SEBASTIANA ALVES DE SOUZA DONIZETE, 

matrícula 8348, para exercer as atividades inerentes ao cargo de 

GESTORA ADMINISTRATIVA 3 no Fórum da Comarca de Alta Floresta, no 

período de 15 a 23 de abril de 2020.

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

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

Controle e Informação.

 Alta Floresta-MT, 22 de Abril de 2020.

 MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

Juíza de Direito e Diretora do Foro

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000871-82.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI NORTE MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

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

Parte(s) Polo Passivo:

MANOEL MESSIAS VENTURA DA SILVA (EXECUTADO)

GIDEON DE JESUS OLIVEIRA (EXECUTADO)

 

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

impulsiono estes autos com a finalidade de intimação do Procurador da 

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

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

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

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

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

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

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000932-74.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

VERONICA MARIA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

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

impulsiono estes autos, com a finalidade de intimação da parte 

REQUERENTE, por meio dos seus advogados, para manifestar-se, no 

prazo de 15 (quinze) dias, se compareceu à perícia designada.

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1001185-28.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ELENICE PAIVA DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ROSILENE PAIVA DA SILVA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE ALTA 

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

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

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

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

LUCENA BATISTA NÚMERO DO PROCESSO: 1001185-28.2018.8.11.0007 

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

->INTERDIÇÃO (58) CURADOR(A): Nome: ELENICE PAIVA DA SILVA 

Endereço: RUA F-04, 405, SETOR F, ALTA FLORESTA - MT - CEP: 

78580-000 INTERDITADO(A): Nome: ROSILENE PAIVA DA SILVA 

Endereço: AVENIDA JOÃO VI, 934, BOM PASTOR, ALTA FLORESTA - MT 

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

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

Elenice Paiva da Silva com relação a interditanda Rosilene Paiva da Silva, 

todos devidamente qualificados nos autos. Argumentou a parte autora ser 

irmã da requerida, e que ela constava na data da propositura da ação com 

43 (quarenta e três) anos, assim como a requerida é acometida da 

patologia Esquizofrenia Paranoide (CID 10, F20.0) o que lhe impede a 

possibilidade de gerir sua vida civil. Argumentou a autora que a 

interditanda não recebia os cuidados necessários na casa de sua 

genitora, assim como ela não detém o discernimento necessário para a 

prática dos atos da vida civil, razão pela qual almeja sua curatela. 

Entendendo presentes os requisitos, pugnou ainda pela concessão da 

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

curatela provisória. A inicial veio acompanhada com os documentos ali 

anexados. Recebida a inicial conforme decisão de Id. 13348382, o pedido 

de tutela de urgência foi deferido, assim como designada data para 

realização da audiência de entrevista com a interditanda. Realizou a 

audiência de entrevista (Id. 14555625), oportunidade em que os poderes 

da curadora foram ampliados para todos os atos patrimoniais, e 

determinada a realização estudo social na residência da requerente. 

Relatório do estudo social foi juntado sob o Id. 15420446. A Defensoria 

Pública na qualidade de curador especial da interditanda manifestou-se 

sob o Id. 15817509, favorável à procedência do pedido inicial. Instado a se 

manifestar o Ministério Público indicou não se opor ao pedido inicial 

independentemente da realização de perícia médica (Id. 16043315). 

Decisão determinando a realização da perícia médica na parte autora (Id. 

17987828). Sendo que está não se realizou em razão do declínio da 

médica nomeada (Id. 24748732). É o relato do necessário. Fundamento. 

Decido. Inicialmente, ressalto que ambas as partes pugnaram pelo 

julgamento antecipado de procedência dos pedidos iniciais, inclusive com 

a concordância do Ministério Público (Id. 16043315). Não obstante a exista 

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

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

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

no estudo social já é o suficiente para o convencimento deste Juízo sobre 

a elucidação dos fatos. Ainda vale ressaltar que todas as partes e o 

Ministério Público estão de acordo com a procedência dos pedidos iniciais, 

assim, com base no princípio da razoável duração do processo, entendo 

que o feito deve ser julgado imediatamente, não havendo necessidade de 

prolongar a duração dos autos, razão pela qual CANCELO a perícia 

médica pendente de realização e passo à análise do mérito da demanda. 

Conforme exposto, cumpre mencionar que o caso em apreço é hipótese 

do julgamento antecipado da lide, por não haver a necessidade de 
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produção de prova suplementar (art. 355, inciso I, do CPC/15). Não 

havendo questões preliminares, passo ao julgamento do mérito. No que 

concerne ao mérito da demanda, é necessário avaliar os dispositivos 

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

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

verifica-se que a medida a ser aplicada ao caso é a nomeação da Sra. 

Elenice Paiva da Silva como curadora da requerida, pois, como se verifica 

nos autos, a curatelada se enquadra no disposto no art. 1.767 do mesmo 

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

Elenice ser nomeada em consequência à redação do § 3º do art. 1.775 do 

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

separado judicialmente ou de fato, é, de direito, curador do outro, quando 

interdito. §3o Na falta das pessoas mencionadas neste artigo, compete ao 

juiz a escolha do curador.” Destaco que as provas constantes dos autos 

indica que a requerida é incapaz de gerir os atos da sua vida civil, razão 

pela qual esta necessita continuamente e imprescindivelmente dos 

cuidados da irmã. Indo além, a Lei n.º 13.146/2015, garante à pessoa com 

deficiência o pleno direito ao exercício de sua capacidade legal em 

igualdade de condições com as demais pessoas (art. 84) e somente será 

submetida à curatela quando necessário. Deste modo, a curatela de 

pessoa com deficiência, tornou-se medida protetiva extraordinária e 

proporcional às necessidades e às circunstâncias de cada caso, devendo 

também durar o menor tempo possível (EPD - § 3.º do art. 84): “Art. 84. A 

pessoa com deficiência tem assegurado o direito ao exercício de sua 

capacidade legal em igualdade de condições com as demais pessoas. § 1º 

Quando necessário, a pessoa com deficiência será submetida à curatela, 

conforme a lei. (...) § 3.º. A definição de curatela de pessoa com 

deficiência constitui medida protetiva extraordinária, proporcional às 

necessidades e às circunstâncias de cada caso, e durará o menor tempo 

possível”. Pelas provas colacionadas, a interditanda não demonstrou 

aptidão para o trabalho, ainda que tarefas rotineiras de casa, haja vista a 

deficiência que possui, bem como pela incapacidade intelectual de 

exercitá-las. Entretanto, ressalte-se que o Estatuto da Pessoa com 

Deficiência dispõe que a curatela cobrirá apenas os atos relativos aos 

direitos de natureza negocial e patrimonial. É o que reza o seu art. 85 e 

parágrafos, in verbis: “Art. 85. A curatela afetará tão somente os atos 

relacionados aos direitos de natureza patrimonial e negocial. § 1º A 

definição da curatela não alcança o direito ao próprio corpo, à 

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

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

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

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

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

zelada pela Sra. Elenice, estando os cuidados despendidos suficientes 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

discriminação ou abuso. Por fim, Rosilene Paiva da Silva é uma pessoa 

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

de manter o necessário discernimento para os cuidados próprios. Sendo 

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

respectiva curatela, cujos elementos de persuasão constantes dos autos 

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

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

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

a) DECRETAR a interdição de Rosilene Paiva da Silva, brasileira, solteira, 

filha de Antonio Correia da Silva e Lindaura Paiva da Silva, sem profissão 

definida, portadora do RG nº 1157004-0 SSP/MT, CPF nº 023.763.071-04, 

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

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

permanentes. Assim, NOMEIO-LHE como curadora a senhora Elenice Paiva 

da Silva, qualificada no feito. Considerando a gravidade da deficiência, 

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

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

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

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

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

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

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

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

presente sentença no cartório de Registro Civil das Pessoas Naturais da 

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

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

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

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

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

interdita e da curadora, a causa da interdição, os limites da curatela, eis 

que não se trata de interdição total (art. 755, §3° do CPC). Após o trânsito 

em julgado, devidamente CERTIFICADO, ARQUIVE-SE o presente, mediante 

as baixas e cautelas de praxe. Sem condenação em custas e honorários. 

CIÊNCIA à Defensoria Pública e ao Ministério Público. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. ” E, para que chegue ao 

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

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

publicado na forma da Lei. Eu,Tálata Daiane Limberger Battirola, digitei. Alta 

Floresta, 23 de abril de 2020. Assinado Digitalmente TALATA DAIANE 

LIMBERGER BATTIROLA Gestor de Secretaria

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001173-43.2020.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

LIBERO ZAPELINI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA CARVALHO MARTINS E SILVA MORENO OAB - MT0011206A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

Nos termos da legislação vigente e do Art. 701, XVII da CNGC, impulsiono 

estes autos com o fito de intimar a Parte Autora, na figura de seu 

Advogado, acerca da contestação apresentada vinculada neste 

expediente para manifestação no prazo no prazo legal. ELIZABETE 

TIMOTIO DOS SANTOS mat.8345

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001174-28.2020.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

IDEIMA BARBOSA DO NASCIMENTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO GALADINOVIC ALVIM OAB - MT0017010A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(REU)

 

Nos termos da legislação vigente e do Art. 701, XVII da CNGC, impulsiono 

estes autos com o fito de intimar a Parte Autora, na figura de seu 

Advogado, acerca da contestação apresentada vinculada neste 

expediente, para manifestação no prazo legal ELIZABETE TIMOTIO DOS 

SANTOS mat.8345

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000060-88.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

KARLA BIANCA DE DEUS BENTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO FERRO FRAILE OAB - MT26448/O (ADVOGADO(A))

DAKARI FERNANDES TESSMANN OAB - GO0032548A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

Magistrado(s):

TIBERIO DE LUCENA BATISTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DESPACHO Processo: 1000060-88.2019.8.11.0007. 

AUTOR(A): KARLA BIANCA DE DEUS BENTO REU: ESTADO DE MATO 

GROSSO Vistos. Nos termos do art. 1.023, § 2º, do CPC, INTIME-SE a 
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parte embargada, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste o que 

entender de direito com relação aos embargos opostos. Decorrido o 

prazo, com ou sem manifestação, CERTIFIQUE-SE e voltem-me conclusos 

para as deliberações necessárias. Cumpra-se o necessário.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000361-98.2020.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DO CARMO DE LIMA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REU)

Magistrado(s):

TIBERIO DE LUCENA BATISTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DESPACHO Processo: 1000361-98.2020.8.11.0007. 

AUTOR(A): MARIA DO CARMO DE LIMA REU: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S.A. Vistos. Compulsando aos autos, observa-se que 

embora exista comprovante de endereço nos autos, este está em nome de 

terceiro, bem como o endereço declinado é distinto àquele endereço 

fornecido ao Procon do Mato Grosso do Sul, conforme podemos verificar 

nos autos. Dessa forma, a nova emenda da inicial é imprescindível para 

oportunizar a parte autora a comprovar sua residência nesta Comarca, 

haja vista que pelas regras de competência o foro competente seria o do 

domicílio do requerente. Por essas razões, nos termos dos artigos 320 e 

321, ambos do CPC: 1) DETERMINO a emenda da inicial, para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, a parte autora comprove residência nesta 

Comarca (contas de água, energia, telefone etc), sob pena de 

indeferimento da inicial, nos termos do art. 321, parágrafo único, do CPC. 

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

os autos CONCLUSOS para deliberação. CONSIGNE-SE que o presente 

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

cumprimento da referida determinação. CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002643-46.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

CESAR BASTOS DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTHIANE BLASIUS OAB - MT0019391A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

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

impulsiono estes autos, com a finalidade de intimação da parte 

REQUERENTE, por meio dos seus advogados, para manifestar-se, no 

prazo de 15 (quinze) dias, se compareceu à perícia designada, tendo em 

vista o teor da certidão do oficial de justiça vinculada ao presente feito.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000396-92.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

TIAGO BATISTA DE LIMA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTHIANE BLASIUS OAB - MT0019391A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

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

impulsiono estes autos, com a finalidade de intimação da parte 

REQUERENTE, por meio dos seus advogados, para manifestar-se, no 

prazo de 15 (quinze) dias, se compareceu à perícia designada, tendo em 

vista o teor da certidão do oficial de justiça vinculada ao presente feito.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000363-10.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

LUDOVICO WELLMANN DA RIVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALANA GABI SICUTO OAB - MT0018450A (ADVOGADO(A))

SANDRO NASSER SICUTO OAB - MT5126-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALZERINDA MARTINI REFATTI (EXECUTADO)

JADERSON REFATTI DA SILVA (EXECUTADO)

CLECI TEREZINHA REFATTI DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TIBERIO DE LUCENA BATISTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Processo: 1000363-10.2016.8.11.0007. EXEQUENTE: 

LUDOVICO WELLMANN DA RIVA EXECUTADO: CLECI TEREZINHA 

REFATTI DA SILVA, ALZERINDA MARTINI REFATTI, JADERSON REFATTI 

DA SILVA Vistos. Ao Id. 27237615 a parte exequente requereu penhora 

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

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

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

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

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

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

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

desenvolvidas pelos órgãos do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso 

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

cobradas de acordo com os valores, notas explicativas e parâmetros 

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

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

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

Oficializados. Parágrafo único O recolhimento dos valores relativos aos 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

consulta via sistema BACENJUD e, havendo necessidade de recolhimento 

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

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

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

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

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

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

Decisão Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1000149-14.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

WILSON NOSSOL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

AMILTON NOSSOL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIBERIO DE LUCENA BATISTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Processo: 1000149-14.2019.8.11.0007. 

REQUERENTE: WILSON NOSSOL REQUERIDO: AMILTON NOSSOL Vistos. 

Compulsando os autos, observo que o parecer psicossocial indicou que 

não foi possível realizar o estudo na família do autor e requerido, uma vez 

que o autor Wilton, em contato telefônico informou que a família reside 

atualmente na cidade de Nova Monte Verde/MT, expondo o seguinte texto: 

“Wilson pontua que o endereço informado nos autos é uma residência de 

familiares que cedeu pelo período de recuperação de Amilton e que no 

momento a família reside na cidade de Nova Monte Verde na residência da 

filha Viviane localizada na MT 208, Fazenda Santo Inácio devido as 

adaptações que a casa oferece paraatender as necessidades de Amilton, 

podendo ser localizados pelo contato (66) 98413- 5194 ou 98430-8813.” 

Logo, há indícios de que desde o ajuizamento da ação o endereço 
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indicado na inicial não é o que de fato serve de residência e domicílio das 

partes, sendo que, em ações desta natureza, o foro competente é o do 

domicilio do interditando, haja vista seu melhor interesse. Nesse sentido: 

“PROCESSO CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE 

INTERDIÇÃO. SUBSTITUIÇÃO DO CURADOR. MELHOR INTERESSE DO 

INCAPAZ. PRINCÍPIO DO JUÍZO IMEDIATO. FORO DE DOMICÍLIO DO 

INTERDITO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO. 1. Irrelevante, na 

espécie, a discussão acerca da incidentalidade ou autonomia do pedido de 

substituição de curador, pois em ambos os casos a conclusão a que se 

chega é a mesma. 2. Em se tratando de hipótese de competência relativa, 

o art. 87 do CPC institui, com a finalidade de proteger a parte, a regra da 

estabilização da competência (perpetuatio jurisdictionis), evitando-se, 

assim, a alteração do lugar do processo, toda a vez que houver 

modificações supervenientes do estado de fato ou de direito. 3. Nos 

processos de curatela, as medidas devem ser tomadas no interesse da 

pessoa interditada, o qual deve prevalecer diante de quaisquer outras 

questões, devendo a regra da perpetuatio jurisdictionis ceder lugar à 

solução que se afigure mais condizente com os interesses do interditado e 

facilite o acesso do Juiz ao incapaz para a realização dos atos de 

fiscalização da curatela. Precedentes. 4. Conflito conhecido para o fim de 

declarar a competência do Juízo de Direito da 11ª Vara de Família e 

Sucessões de São Paulo-SP (juízo suscitado), foro de domicilio do interdito 

e da requerente. (STJ - CC 109.840/PE, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, 

SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/02/2011, DJe 16/02/2011).” “AGRAVO 

REGIMENTAL. CONFLITO POSITIVO DE COMPETÊNCIA. INTERDIÇÃO. 

DOMICÍLIO DO INTERDITANDO. I.- O foro do domicílio do interditando é em 

regra o competente para o julgamento da interdição (art. 94 do CPC). 

Precedentes. II.- A definição da competência em ação de interdição deve 

levar em conta, prioritariamente, a necessidade de facilitação da defesa 

do próprio interditando e a proteção de seus interesses. III.- Em se 

tratando de duas ações de interdição, propostas por parentes diferentes 

em juízos distintos, o critério a ser adotado para definição da competência, 

há de levar em conta os interesses da interditanda, considerando-se seu 

domicílio o local onde ela de fato se encontra desde antes do ajuizamento 

das ações, de modo ininterrupto e por tempo indeterminado, priorizando-se 

a proteção de seus legítimos interesses. Agravo provido para declarar 

competente o JUÍZO DE DIREITO DA 1A VARA DE FAMÍLIA DE PARAÍBA 

DO SUL - RJ. (STJ - AgRg no CC 100.739/BA, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, 

SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 26/08/2009, DJe 05/10/2009).” Assim, 

entendo que a ação deverá ser remetida ao juízo do domicílio do 

interdintando, com base no seu melhor interesse, entretanto, com base no 

artigo 10 do CPC, DETERMINO a intimação da parte autora para, no prazo 

de 15 (quinze) dias, comprovar efetivamente que o endereço das partes é 

o descrito na inicial, bem como se manifestar acerca desta decisão. 

Decorrido o prazo, intime-se o curador especial que atende o requerido e 

o Ministério Público para se manifestar acerca do teor desta decisão. Às 

providências.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000240-70.2020.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

GERALDINA DE SOUSA PEREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REU)

Magistrado(s):

TIBERIO DE LUCENA BATISTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE ALTA 

FLORESTA SENTENÇA Processo: 1000240-70.2020.8.11.0007. 

AUTOR(A): GERALDINA DE SOUSA PEREIRA REU: BANCO ITAU BMG 

CONSIGNADO S.A. Vistos. Trata-se de ação declaratória de 

nulidade/inexigibilidade de desconto em folha de pagamento/ausência do 

efetivo proveito cumulada com repetição de indébito e danos morais 

proposta por Geraldina de Souza Pereira em desfavor do Banco Itaú S.A, 

ambos qualificados. Foi determinada a intimação da parte requerente para 

emendar a petição inicial, a fim de juntar documentos imprescindíveis à 

propositura da demanda. A parte requerente apresentou justificativa, 

afirmando o comprovante de residência não ser um documento 

imprescindível ao prosseguimento do feito. Certificou-se a 

intempestividade da emenda a inicial (Id. 30699237). Vieram-me os autos 

conclusos. É o relato do necessário. Fundamento. Decido. Inicialmente, 

DEFIRO os benefícios da Justiça Gratuita, diante da corroboração da 

alegada hipossuficiência de recursos com os documentos juntados nos 

autos, restando comprovado que o pagamento das custas e despesas 

judiciais prejudicaria seu próprio sustente e o de sua família. Analisando 

os autos, vejo que a parte autora não cumpriu a ordem judicial, embora 

tenha se manifestado nos autos. Foi oportunizado a parte autora a 

promover a juntada de documentos imprescindíveis para a propositura da 

demanda, mas não atendeu a determinação judicial, não restando 

alternativa ao juízo a não ser indeferir a petição inicial, com a consequente 

extinção do presente feito sem resolução do mérito. A propósito, a 

determinação da juntada de comprovante de residência surgiu mediante 

justa causa, eis que, outros documentos carreados aos autos, qualificam 

a parte requerente como residente na cidade de Iguatemi-MS e não há 

nada que comprove que a parte tenha residência nesta urbe. Nesse 

ínterim, se de fato a parte autora não possui morada nesta Comarca este 

juízo não seria competente para receber, processar e julgar a demanda. 

Ademais, a alegação de excesso de formalidade não se aplica ao caso em 

concreto, pois, há informações nos autos de que este juízo não é 

competente para julgar a demanda, sendo o comprovante de residência 

imprescindível para a análise de tal questão. Contudo, como não foi 

aportado aos autos, à extinção da demanda é à medida que se impõe. 

Neste sentido, a jurisprudência tem decidido: “PREVIDENCIÁRIO. EMENDA 

À INICIAL. COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO 

DO MÉRITO. (...) 2. Não tendo a parte autora emendado a petição inicial, é 

de rigor o indeferimento da petição inicial com a consequente extinção do 

feito. 3. Recurso desprovido. (TRF-4 - AC: 50269419320184049999 

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

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

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO 

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

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

JUNTADA DE COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA EM NOME DE TERCEIRO, 

BEM COMO DECLARAÇÃO DE RESIDÊNCIA – INTIMAÇÃO DA PARTE 

AUTORA PARA JUNTAR COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA EM NOME 

PRÓPRIO – AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO. RECURSO AUTORAL 

INSURGINDO-SE CONTRA A SENTENÇA TERMINATIVA, AO ARGUMENTO 

DE NÃO SE TRATAR O COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA DE DOCUMENTO 

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

NÃO SE TRATE DE DOCUMENTO INDISPENSÁVEL À PROPOSITURA DA 

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

E PROCURAÇÃO DIVERGE DO LANÇADO NO COMPROVANTE DE 

RESIDÊNCIA – AUTOR QUE INFORMA NA DECLARAÇÃO DE RESIDÊNCIA 

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

EM VERDADE, SE ENCONTRA EM NOME DE TERCEIRO – FUNDADA 

DÚVIDA ACERCA DO REAL LOGRADOURO DO REQUERENTE – INÉRCIA 

NA EXIBIÇÃO DE NOVO COMPROVANTE – SENTENÇA MANTIDA – 

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. - Autor informa residir na RUA 

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

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

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

DO SOCORRO - Requerente que fez constar na declaração de residência 

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

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

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

(Apelação Cível nº 201900732851 nº único0005878-07.2019.8.25.0053 - 

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

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

00058780720198250053, Relator: Ruy Pinheiro da Silva, Data de 

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

INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. INDENIZATÓRIA. AUSÊNCIA DO 

COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA. NECESSIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 

RECURSO DESPROVIDO DECISÃO UNÂNIME. 1. A petição inicial deverá 

ser instruída com os documentos indispensáveis a sua propositura, nos 

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

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

intimado para emendar a peça inicial, sanando irregularidade apontada 

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

apesar de intimada, não colacionou o documento considerado 

indispensável pelo juiz, mormente porque pairavam dúvidas acerca do 

patrocínio pelo mesmo advogado de pessoas que residiam em comarca 
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diversa. Destarte, não atendida a regra contida no art. 321 do CPC, a 

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

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

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

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

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

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

ação sem resolução de mérito, por descumprimento da determinação 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

processo sem resolução de mérito. CONDENO a parte autora ao 

pagamento das despesas e custas processuais. Todavia, suspendo a 

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

condenação em honorários advocatícios. Após o trânsito em julgado, 

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

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

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000008-58.2020.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS AUGUSTO CUISSI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

REGINA DA SILVA SOUZA OAB - MT22876/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ARNALDO SIMIONI CAMPOS JUNIOR (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TIBERIO DE LUCENA BATISTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE ALTA 

FLORESTA SENTENÇA Processo: 1000008-58.2020.8.11.0007. 

EXEQUENTE: LUIS AUGUSTO CUISSI EXECUTADO: ARNALDO SIMIONI 

CAMPOS JUNIOR Vistos. Trata-se de ação de execução de título judicial 

movida por Luis Augusto Cuissi em face de Fazenda Vale do Aporé 

(Arnaldo Simioni Campos Junior), ambos devidamente qualificados. Pelo 

despacho de Id. 27821996, determinou-se a intimação da parte exequente 

para emendar a inicial a fim de se manifestar sobre a ocorrência da 

prescrição do título executado, da incompetência deste juízo e comprovar 

o recolhimento das custas processuais. Certificou-se o decurso de prazo 

sem manifestação do exequente (Id. 30866375). Vieram-me os autos 

conclusos. É o relato do necessário. Fundamento. Decido. Considerando a 

patente inércia da parte autora em promover o recolhimento das custas e 

taxas processuais, consoante certificado aos autos, a extinção do feito é 

medida que se impõe. O artigo 290 do CPC dispõe que “Será cancelada a 

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

realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) 

dias”. O TJMT tem decidido: “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – 

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUCIAL – NÃO RECOLHIMENTO DAS 

CUSTAS PROCESSUAIS – INTIMAÇÃO VIA ADVOGADO – INÉRCIA – 

INTIMAÇÃO PESSOAL – DESNECESSIDADE - CANCELAMENTO DA 

DISTRIBUIÇÃO E EXTINÇÃO DO FEITO – SENTENÇA MANTIDA E RECURSO 

DESPROVIDO.Basta a intimação do advogado para comprovar o 

pagamento das custas iniciais, nos termos do artigo 290, do 

NCPC.Compete ao advogado da parte cumprir a determinação para 

comprovar o pagamento das custas processuais em razão de ser ato 

processual de natureza técnica, sem necessidade de intimação pessoal 

do demandante. (Ap 122441/2017, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, 

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 27/02/2018, 

Publicado no DJE 05/03/2018).” “EMENTARECURSO DE APELAÇÃO – 

BUSCA E APREENSÃO – INDEFERIMENTO DA INICIAL – AUSÊNCIA DE 

RECOLHIMENTO DAS CUSTAS – ADVOGADOS DEVIDAMENTE INTIMADOS 

PELO PJE E PELO DIÁRIO JUDICIAL ELETRÔNICO – DECURSO DE PRAZO – 

PRECLUSÃO TEMPORAL – EXTINÇÃO – MANUTENÇÃO – RECURSO 

DESPROVIDO.A ausência de recolhimento das custas judiciais quando 

devidamente intimado é caso de preclusão temporal e resulta na extinção 

do feito pelo cancelamento da distribuição, nos termos do art. 290 do 

CPC/2015. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, Julgado em 27/02/2018, Publicado no DJE 02/03/2018).” 

No mais, cumpre ressaltar que a determinação do recolhimento das custas 

e taxas processuais, observou o disposto no artigo 10 do CPC. 

DISPOSITIVO. Diante do exposto, considerando a ausência do 

recolhimento das custas e taxas processuais necessárias para a 

distribuição do feito, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL e, via de consequência, 

JULGO EXTINTO o processo, sem julgamento do mérito, com fundamento 

no artigo 485, I c/c o artigo 290, ambos do CPC. Intime-se a parte autora. 

Custas e taxas pela parte exequente. Certificado o trânsito em julgado, 

arquive-se, os autos com as baixas e anotações necessárias. Cumpra-se 

o necessário.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000244-10.2020.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

GERALDINA DE SOUSA PEREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO VOTORANTIM S.A. (REU)

Magistrado(s):

TIBERIO DE LUCENA BATISTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE ALTA 

FLORESTA SENTENÇA Processo: 1000244-10.2020.8.11.0007. 

AUTOR(A): GERALDINA DE SOUSA PEREIRA REU: BANCO VOTORANTIM 

S.A. Vistos. Trata-se de ação declaratória de nulidade/inexigibilidade de 

desconto em folha de pagamento/ausência do efetivo proveito cumulada 

com repetição de indébito e danos morais proposta por Geraldina de 

Souza Pereira em desfavor do Banco Itaú S.A, ambos qualificados. Foi 

determinada a intimação da parte requerente para emendar a petição 

inicial, a fim de juntar documentos imprescindíveis à propositura da 

demanda. A parte requerente apresentou justificativa, afirmando o 

comprovante de residência não ser um documento imprescindível ao 

prosseguimento do feito. Certificou-se a intempestividade da emenda a 

inicial (Id. 30699227). Vieram-me os autos conclusos. É o relato do 

necessário. Fundamento. Decido. Inicialmente, DEFIRO os benefícios da 

Justiça Gratuita, diante da corroboração da alegada hipossuficiência de 

recursos com os documentos juntados nos autos, restando comprovado 

que o pagamento das custas e despesas judiciais prejudicaria seu próprio 

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

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

oportunizado a parte autora a promover a juntada de documentos 

imprescindíveis para a propositura da demanda, mas não atendeu a 

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

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

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

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

documentos carreados aos autos, qualificam a parte requerente como 

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

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

não possui morada nesta Comarca este juízo não seria competente para 

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

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

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

sendo o comprovante de residência imprescindível para a análise de tal 

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

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

decidido: “PREVIDENCIÁRIO. EMENDA À INICIAL. COMPROVANTE DE 

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

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

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

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

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

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

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO 

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

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, COM FULCRO NO ART. 485, IV DO CPC – 
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JUNTADA DE COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA EM NOME DE TERCEIRO, 

BEM COMO DECLARAÇÃO DE RESIDÊNCIA – INTIMAÇÃO DA PARTE 

AUTORA PARA JUNTAR COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA EM NOME 

PRÓPRIO – AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO. RECURSO AUTORAL 

INSURGINDO-SE CONTRA A SENTENÇA TERMINATIVA, AO ARGUMENTO 

DE NÃO SE TRATAR O COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA DE DOCUMENTO 

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

NÃO SE TRATE DE DOCUMENTO INDISPENSÁVEL À PROPOSITURA DA 

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

E PROCURAÇÃO DIVERGE DO LANÇADO NO COMPROVANTE DE 

RESIDÊNCIA – AUTOR QUE INFORMA NA DECLARAÇÃO DE RESIDÊNCIA 

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

EM VERDADE, SE ENCONTRA EM NOME DE TERCEIRO – FUNDADA 

DÚVIDA ACERCA DO REAL LOGRADOURO DO REQUERENTE – INÉRCIA 

NA EXIBIÇÃO DE NOVO COMPROVANTE – SENTENÇA MANTIDA – 

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. - Autor informa residir na RUA 

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

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

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

DO SOCORRO - Requerente que fez constar na declaração de residência 

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

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

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

(Apelação Cível nº 201900732851 nº único0005878-07.2019.8.25.0053 - 

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

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

00058780720198250053, Relator: Ruy Pinheiro da Silva, Data de 

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

INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. INDENIZATÓRIA. AUSÊNCIA DO 

COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA. NECESSIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 

RECURSO DESPROVIDO DECISÃO UNÂNIME. 1. A petição inicial deverá 

ser instruída com os documentos indispensáveis a sua propositura, nos 

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

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

intimado para emendar a peça inicial, sanando irregularidade apontada 

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

apesar de intimada, não colacionou o documento considerado 

indispensável pelo juiz, mormente porque pairavam dúvidas acerca do 

patrocínio pelo mesmo advogado de pessoas que residiam em comarca 

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

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

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

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

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

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

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

ação sem resolução de mérito, por descumprimento da determinação 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

foi acolhida, vez que quando requerente se manifestou já havia 

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

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

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

processo sem resolução de mérito. CONDENO a parte autora ao 

pagamento das despesas e custas processuais. Todavia, suspendo a 

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

condenação em honorários advocatícios. Após o trânsito em julgado, 

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

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

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000767-90.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

LILIENE CARLA DA SILVA HONORIO (AUTOR(A))

MOACIR HONORIO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA AGRICOLA DE COTIA COOPERATIVA CENTRAL EM 

LIQUIDACAO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

TIBERIO DE LUCENA BATISTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE ALTA 

FLORESTA SENTENÇA Processo: 1000767-90.2018.8.11.0007. 

AUTOR(A): MOACIR HONORIO, LILIENE CARLA DA SILVA HONORIO REU: 

COOPERATIVA AGRICOLA DE COTIA COOPERATIVA CENTRAL EM 

LIQUIDACAO Vistos. Trata-se de ação de usucapião proposta por Liliene 

Carla da Silva Honoro e Moacir Honoro em face da Cooperativa Agrícola 

de Cotia – Cooperativa Central em Liquidação, objetivando usucapir o 

imóvel descrito na inicial, pelos motivos ali descritos. A inicial veio 

acompanhada com diversos documentos. Recebida a inicial determinou-se 

a citação do requerido e a notificação dos interessados (Id. 15213527). 

Edital de citação dos réus incertos e desconhecidos, bem como de 

eventuais terceiros interessados (Id. 15392366). A parte requerida 

apresentou contestação, pugnando pela concessão dos benefícios da 

justiça gratuita e, no mérito, não se opôs ao pedido inicial (Id. 15450825). 

Houve impugnação à contestação (Id. 15461713). Manifestação de 

desinteresse na lide pela Fazenda Pública Estadual (Id. 16439885) e da 

União (Id. 17854456). Certidão de decurso de prazo para manifestação 

dos confinantes, dos réus incertos e da Fazenda Pública Municipal (Id. 

21273615). Despacho determinando a intimação das partes para 

especificarem as provas que pretendiam produzir (Id. 23959010). A parte 

requerida indicou não possui interesse na produção de novas provas (Id. 

24445814), enquanto que a parte autora pugnou pela realização de 

audiência de instrução e julgamento (Id. 25041967). Vieram-me os autos 

conclusos. É o relato do necessário. Fundamento. Decido. Inicialmente, em 

exame a narrativa das partes, nota-se que para a solução do presente 

conflito independe de novas provas, visto que os fatos controvertidos 

podem ser comprovados por meio de documental juntada aos autos. 

Diante disso, com fundamento nos artigos 370 e 371 do CPC, em que 

disciplinam o Princípio da Livre Apreciação Motivada das Provas e para 

que não haja procrastinação ao trâmite processual deste feito (artigo 5º, 

inciso LXXVIII, CRFB), julgo desnecessária a produção de outras provas 

em audiência de instrução. Desta forma, de acordo com o que dispõe o 

artigo 355, inciso I do CPC, passo ao julgamento antecipado da lide e ao 

exame do mérito. Seguindo, DEFIRO os benefícios da Justiça Gratuita em 

favor da parte requerida, vez que comprovou satisfatoriamente sua 

hipossuficiência. Ademais, veja-se que a parte autora lança mão do 

instituto da usucapião para assegurar o domínio sobre o imóvel Lote nº 13, 

Quadra RS-16, Matrícula 1.403, Livro 2-G, registrado no CRI de Alta 

Floresta/MT, com área total de 360,00m². Verifica-se que o imóvel em 

questão fora adquirido por terceiros no ano de 1993, sendo que 

posteriormente, por intermédio de contratos particulares de compra e 

venda o imóvel teve sua posse repassada, no entanto, em nenhum 

desses negócios jurídicos houve a alteração na propriedade do imóvel, 

havendo apenas a transmissão da posse, até que o imóvel chegou à 

posse dos requerentes. Diante disso, invoca em seu favor o instituto da 

Usucapião Extraordinária capaz de consolidar a propriedade em nome dos 

possuidores. Trata-se de espécie regulada pelo artigo 1.238 do Código 

Civil, que preceitua in verbis: “Aquele que, por quinze anos, sem 

interrupção, nem oposição, possuir como seu um imóvel, adquire-lhe a 

propriedade, independentemente de título e boa-fé; podendo requerer ao 

juiz que assim o declare por sentença, a qual servirá de título para o 

registro no Cartório de Registro de Imóveis”. Registre-se que o prazo 

estabelecido no artigo em comento é reduzido para 10 (dez) anos se o 

possuidor houver estabelecido no imóvel a sua moradia habitual ou nele 

realizado obras ou serviços de caráter produtivo (parágrafo único do art. 

1.238 do CC). Nesse viés, é de concluir que a usucapião extraordinária, 

regida pelo artigo 1.238 do Código Civil, tem como pressupostos a 

existência de posse mansa, pacífica, ininterrupta, animus domini, e prazo 

de 15 (quinze) anos, não exigindo justo título e boa-fé. A respeito do 

assunto segue a jurisprudência: “EMENTA: AÇÃO DE USUCAPIÃO 

EXTRAORDINÁRIA. POSSE MANSA, PACÍFICA E ININTERRUPTA. LAPSO 

TEMPORAL. ÔNUS DA PROVA. FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO. 

ARTIGO 333, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INTELIGÊNCIA DO ART. 

1.238, § ÚNICO, DO CÓDIGO CIVIL. ACESSIO POSSESSIONIS - 

REQUISITOS. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. SENTENÇA MANTIDA. Para o 
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acolhimento da usucapião exige-se, apenas, o exercício da posse mansa 

e pacífica, com ânimo de dono, de forma contínua, pelo período previsto 

em lei. É do autor, porém, o ônus da prova dos fatos constitutivos de seu 

direito, de conformidade com o disposto artigo 333, inciso I, do Código 

Processo Civil. Comprovados os requisitos ensejadores à usucapião 

extraordinária, bem como a posse exclusiva e os demais requisitos legais, 

a procedência do pedido é medida que se impõe, conforme disposto no 

art. 1.238, § único, do Código Civil. É permitida a posse para fins de 

usucapião exercida por condômino/herdeiro de forma exclusiva sobre a 

coisa certa.” (TJMG - Apelação Cível 1.0145.12.025876-2/001, Relator(a): 

Des.(a) Newton Teixeira Carvalho , 13ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 

13/11/2014, publicação da súmula em 21/11/2014)”. “APELAÇÃO CÍVEL 

USUCAPIÃO DE BENS IMÓVEIS. AÇÃO DE USUCAPIÃO 

EXTRAORDINÁRIA. Requisitos para a aquisição da propriedade 

implementados, no caso concreto, visto que, comprovada a posse mansa, 

pacífica, ininterrupta e com animus domini alegada. APELAÇÃO 

DESPROVIDA. “(Apelação Cível Nº 70060472909, Décima Oitava Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Heleno Tregnago Saraiva, 

Julgado em 20/11/2014)”. “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE USUCAPIÃO 

EXTRAORDINÁRIA – IMÓVEL URBANO – REQUISITOS PREENCHIDOS – 

ARTIGO 1.238, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO CIVIL – SENTENÇA 

MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. No caso, os 

possuidores estabeleceram no imóvel a sua moradia habitual e provaram 

sua posse pacífica e ininterrupta sobre a área usucapienda há mais de 10 

anos, exercida com animus domini. Demonstrada a presença dos 

requisitos insertos no artigo 1238 do Código Civil para a declaração da 

prescrição aquisitiva é de ser reconhecida a usucapião extraordinária.” 

(TJMT, Ap, 71203/2014, DES.DIRCEU DOS SANTOS, QUINTA CÂMARA 

CÍVEL, Data do Julgamento 29/10/2014, Data da publicação no DJE 

06/11/2014)”. No caso em apreço, ao que consta nos autos, a posse dos 

autores possui o animus domini, é mansa e pacífica, é justa e não é 

violenta e nem clandestina, pois houve citação de todos os possíveis 

interessados e, o mais importante, levando-se em conta a disposição do 

art. 1.243 do CC/02 a parte autora computa para o cálculo da prescrição 

aquisitiva o período em que os outros compradores mantiveram-se na 

área. Nesse sentido: “USUCAPIÃO – ÔNUS DA PROVA – ART. 373, I, CPC 

– REQUISITOS NÃO COMPROVADOS – RECURSO DESPROVIDO. (...) A 

posse do antecessor acresce à do sucessor, cuja soma deve ser 

admitida para configurar a usucapião extraordinária. (Ap 132589/2017, 

DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, Julgado em 18/04/2018, Publicado no DJE 25/04/2018)”. 

A propósito, parte requerida não se opôs ao pedido, reconhecendo que 

vendeu o imóvel há muito tempo atrás. Desta feita, restando comprovados 

os requisitos exigidos pela legislação civil pátria para a caracterização da 

usucapião extraordinária, impõe-se a declaração da aquisição da 

propriedade do imóvel pelos autoes por meio da prescrição aquisitiva, 

usucapião. Ademais, os adquirentes não providenciaram o registro da 

escritura e transferência do imóvel, sendo que a procedência da demanda 

é à medida que se impõe. Sobre isto, dispõe o Diploma Civil em seu artigo 

1.245, § 1º. Vejamos: “Art. 1.245. Transfere-se entre vivos a propriedade 

mediante o registro do título translativo no Registro de Imóveis. § 1o 

Enquanto não se registrar o título translativo, o alienante continua a ser 

havido como dono do imóvel”. DISPOSITIVO “Ex positis”, JULGO 

PROCEDENTE o pedido contido na exordial, para DECLARAR, em favor da 

parte autora A AQUISIÇÃO DA PRORPIEDADE POR USUCAPIÃO do imóvel 

Lote nº 13, Quadra RS-16, Matrícula 1.403, Livro 2-G, registrado no CRI de 

Alta Floresta/MT, com área total de 360,00m². Essa sentença servirá de 

título para matrícula, oportunamente, no Cartório de Registro de Imóveis 

dessa Comarca. CONDENO a parte requerida ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, que, com base no artigo 85, § 2° 

do CPC, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa. 

Todavia, SUSPENDO a exigibilidade da cobrança das verbas 

sucumbenciais, tendo em vista que a parte requerida é beneficiária da 

justiça gratuita. Por fim, DECLARO O PROCESSO EXTINTO COM 

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

Após o trânsito em julgado, EXPEÇA-SE mandado de averbação ao CRI 

local, fazendo-se acompanhar de cópia da presente sentença (artigo 

1.238 do Código Civil), fazendo-se acompanhar da certidão de trânsito em 

julgado da sentença e as demais peças que se fizerem necessárias por 

exigência legal; Após o trânsito em julgado, devidamente CERTIFICADO, 

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

observando-se às normas da CNGC-MT. Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Cumpra-se.

2ª Vara

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004426-10.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO APARECIDO LUIZ (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO DOS SANTOS CEZAR OAB - MT0014428A (ADVOGADO(A))

MICHELLE AZEVEDO FILHO OAB - MT0016239A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

 

Estado do Mato Grosso Poder Judiciário Tribunal de Justiça Alta Floresta / 

(PJE) 2ª VARA DE ALTA FLORESTA Alvará Eletrônico n° 606455-8 / 2020 

Quinta-feira, 23 de Abril de 2020 Este documento é somente informativo. 

Processo / Ano: 0 / 2018 Tipo de Procedimento: Processo Número Único 

1004426-10.2018.811.0007 Requerente: ADRIANO APARECIDO LUIZ 

Advogado: MICHELLE AZEVEDO FILHO Requerido: BANCO BRADESCO 

S/A Advogado: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES Beneficiário: 

ADRIANO APARECIDO LUIZ Conta Judicial 3000112029277 Valor: R$ 

11.223,72 (onze mil e duzentos e vinte e três reais e setenta e dois 

centavos) Autorizado: MICHELLE AZEVEDO FILHO CEZAR CPF/CNPJ: 

015.192.421-07 Data de Emissão: 23/04/2020 Titular Conta MICHELLE 

AZEVEDO FILHO CEZAR CPF/CNPJ Titular Conta 015.192.421-07 Banco 

Agência Conta Tipo Conta 001 - Banco do Brasil S.A. 1177 267449 Conta 

Corrente Forma Liberação Crédito no BB Tipo Liberação Valor Valor Total 

para Zerar Conta Observação: LEVANTAMENTO DO PAGAMENTO 

VOLUNTÁRIO DA CONDENAÇÃO. DEFERIDO NA DECISÃO ID 31303480. 

Usuário: mariel valeria althmann toni Status: Solicitado Mensagem: 

Aguardando Assinatura Este documento é somente informativo.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003492-18.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUCILIA GOMES OAB - SP84206-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAIMUNDO PEREIRA QUEIROZ (REQUERIDO)

 

Estado do Mato Grosso Poder Judiciário Tribunal de Justiça Alta Floresta / 

(PJE) 2ª VARA DE ALTA FLORESTA Alvará Eletrônico n° 606457-4 / 2020 

Quinta-feira, 23 de Abril de 2020 Este documento é somente informativo. 

Processo / Ano: 0 / 2019 Tipo de Procedimento: Processo Número Único 

1003492-18.2019.811.0007 Requerente: BRADESCO CONSORCIO LTDA E 

OUTRO Advogado: MARIA LUCILIA GOMES Requerido: RAIMUNDO 

PEREIRA QUEIROZ Advogado: 02.528.193/0001-83 Beneficiário: BANCO 

BRADESCO S/A Conta Judicial 1700131050744 Valor: R$ 592,74 

(quinhentos e noventa e dois reais e setenta e quatro centavos) 

Autorizado: BANCO BRADESCO S.A. CPF/CNPJ: 60.746.948/0001-12 Data 

de Emissão: 23/04/2020 Titular Conta BANCO BRADESCO S.A. CPF/CNPJ 

Titular Conta 60.746.948/0001-12 Banco Agência Conta Tipo Conta 237 - 

Banco Bradesco S.A. 4040 19 Conta Corrente Forma Liberação D.O.C. 

Tipo Liberação Valor Valor Total para Zerar Conta Observação: 

LEVANTAMENTO DO VALOR DEPOSITADO NO ID 23076881. DEFERIDO 

NA SENTENÇA 25317528. Usuário: mariel valeria althmann toni Status: 

Solicitado Mensagem: Aguardando Assinatura Este documento é somente 

informativo.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001085-39.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI NORTE MT (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JEAN CARLOS ROVARIS OAB - MT12113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE DOUGLAS DO RAMO SALOMAO (REU)
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Nos termos da Legislação vigente e Ordem de Serviço nº 001/2017-GAB, 

impulsiono os presentes autos a fim de intimar o(a) Advogado(a) da parte 

autora para manifestação acerca da certidão de ID 29865936, no prazo de 

cinco (05) dias.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000388-81.2020.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA CARLA SIROTTO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ZULEICA SILVA VIEIRA MENDES OAB - MT24198/O (ADVOGADO(A))

THAIS SILVA MENDES OAB - MT0012638A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BENEDITO MOREIRA DE FRANCA (EXECUTADO)

 

Nos termos da Legislação vigente e Ordem de Serviço nº 001/2017-GAB, 

impulsiono os presentes autos a fim de intimar o(a) Advogado(a) da parte 

autora para manifestação acerca da certidão de ID 30364689, no prazo de 

cinco (05) dias.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1002662-52.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI NORTE MT (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISCO DE ASSIS GOMES (REU)

 

Nos termos da Legislação vigente e Ordem de Serviço nº 001/2017-GAB, 

impulsiono os presentes autos a fim de intimar o(a) Advogado(a) da parte 

autora para manifestação acerca da certidão de ID 29617140, no prazo de 

cinco (05) dias, efetuando o recolhimento da diligência correspondente, 

caso seja requerido o cumprimento de mandado no endereço informado na 

referida certidão.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005127-34.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ASSAF & ASSAF LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO MARCATTO CIRINO OAB - MT0007835S-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO HENRIQUE CHIRNEV DE SOUZA (EXECUTADO)

GERALDO RIBEIRO DE SOUZA (EXECUTADO)

 

Nos termos da Legislação vigente e Ordem de Serviço nº 001/2017-GAB, 

impulsiono os presentes autos a fim de intimar o(a) Advogado(a) da parte 

autora para manifestação acerca da certidão de ID 29670356, no prazo de 

cinco (05) dias.

3ª Vara

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003501-48.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ADAO TARGINO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTHIANE BLASIUS OAB - MT0019391A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente e do Art. 701, XVII da CNGC, impulsiono 

estes autos com o fito de intimar a Parte Autora, na figura de seus 

Advogados, para manifestar-se sobre o adimplemento espontâneo dos 

valores da condenação pela Parte Requerida sob Id 31447980, no prazo 

de 15 (quinze) dias, pugnando o que entender pertinente.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001540-04.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ODINEI FRANCISCO CAETANO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Autos n° 1001540-04.2019.8.11.0007 Vistos, etc. Trata-se de 

execução de obrigação de fazer fundada em título executivo extrajudicial 

movida (Termo de Compromisso de Ajustamento de Conduta carreado sob 

o ID 19306986 - Pág. 10/13) pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE 

MATO GROSSO em desfavor de LANCHONETE E DISTRIBUIDORA POSTO 

DA B LTDA , ODINEI FRANCISCO CAETANO e ROGÉRIO GERONIMO DE 

MATOS , todos qualificados nos autos. Sob o ID 19353953, determinada a 

emenda à inicial para fazer constar no polo passivo da ação tão somente 

o compromissário subscritor do título que embasa a execução. Sob o ID 

19551131, o Ministério Público apresentou emenda à inicial pra constar 

como executados apenas LANCHONETE E DISTRIBUIDORA POSTO DA B 

LTDA e ODINEI FRANCISCO CAETANO, pugnando pela reconsideração da 

decisão sob o ID 19353953, no que se refere à ilegitimidade passiva da 

Executada LANCHONETE E DISTRIBUIDORA POSTO DA B LTDA, vez que o 

Executado ODINEI FRANCISCO CAETANO firmou o TAC na condição de 

“Administrador da Lanchonete Pioneiro”, ou, subsidiariamente, pela 

decretação da ilegitimidade passiva da empresa executada, sem o 

indeferimento da inicial em relação ao executado ODINEI FRANCISCO 

CAETANO. Decisão sob o ID 20675806, que reconheceu manifesta 

ilegitimidade passiva da LANCHONETE E DISTRIBUIDORA POSTO DA B 

LTDA, bem como, determinou a citação do réu, ODINEI FRANCISCO 

CAETANO. Entre um ato e outro, certidão de citação do demandado (ID 

28389978). Certificado o decurso de prazo para cumprimento da 

obrigação ou oposição de embargos pela parte executada (ID 30702039). 

Sob o ID 30939101, pedido da parte exequente de redirecionamento da 

presente demanda para o atual proprietário do estabelecimento que 

originou o TAC em questão, o qual fora indeferido sob o ID 30957246. Ato 

contínuo, requereu o exequente a extinção do feito, com fulcro no art. 924, 

inciso IV do CPC. É o relatório. DECIDO. Ante o exposto, face à renúncia 

da exequente ao crédito, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM A ANÁLISE 

DO MÉRITO, com fulcro no artigo 924, IV, do Código de Processo Civil. 

Custas incabíveis ao caso. Sem honorários sucumbenciais, vez que não 

houve resistência do executado. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Transitada em julgado, ARQUIVEM-SE os autos, com as baixas e 

anotações de necessárias. CUMPRA-SE. Alta Floresta, MT, 14 de abril de 

2020 JANAINA REBUCCI DEZANETTI Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001863-72.2020.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO GILBERTO DE FREITAS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ELEN DAIANE MAGALHAES DE OLIVEIRA OAB - MT19520/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Autos n° 1001863-72.2020.8.11.0007 Vistos. 1)Intime-se a 

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

o fim juntar seu comprovante de endereço atualizado, sob pena de 

indeferimento da petição inicial. 2)Transcorrido o prazo, CERTIFIQUE-SE. 

Após, CONCLUSOS para deliberação. CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário. Alta Floresta, MT, 23 de abril de 2020 JANAINA REBUCCI 

DEZANETTI Juíza de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001864-57.2020.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ODAIR FURLAN BIALESKI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLEI DA SILVA MEDEIRO RIBEIRO OAB - MT26660-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA (REU)

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Autos n° 1001864-57.2020.8.11.0007 Vistos. 1) RECEBO a 

inicial em todos os seus termos. 2) DEFIRO o benefício da Justiça Gratuita, 

que poderá ser revogado a qualquer tempo, acaso verificadas as 

hipóteses legais. 3) Tendo em vista a improvável conciliação em casos 

tais, e ainda, o grande número de ações de DPVAT distribuídas nos 

últimos meses, com o esgotamento de pauta livre, DEIXO de designar a 

audiência preliminar prevista no art. 334, do CPC. 4) CITE-SE a requerida 

para apresentar contestação no prazo de 15 (quinze) dias, e 

CONSIGNE-SE que, havendo interesse da requerida em conciliar, deverá 

indicar em preliminar de contestação. CONSIGNE-SE ainda, que deverá a 

parte requerida se manifestar sobre os fatos aduzidos na inicial, eis que 

os não impugnados serão presumidos como verdadeiros, de acordo com o 

disposto no art. 344, todos da Lei 13.105/15. CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário. Alta Floresta, MT, 23 de abril de 2020 JANAÍNA REBUCCI 

DEZANETTI Juíza de Direito

4ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001858-50.2020.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MILTON DOS SANTOS SOUZA JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TATIANE DALLA COSTA SAVIO OAB - MT26039-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001858-50.2020.8.11.0007 POLO ATIVO:MILTON DOS 

SANTOS SOUZA JUNIOR ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: TATIANE 

DALLA COSTA SAVIO POLO PASSIVO: AZUL LINHAS AEREAS 

BRASILEIRAS S.A. FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes 

acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: ALTA FLORESTA - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 

04/06/2020 Hora: 13:20 , no endereço: AVENIDA ARIOSTO DA RIVA, 

1987, CENTRO, ALTA FLORESTA - MT - CEP: 78580-000 . 23 de abril de 

2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001859-35.2020.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANE CAVALCANTE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TATIANE DALLA COSTA SAVIO OAB - MT26039-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001859-35.2020.8.11.0007 POLO ATIVO:LUCIANE 

CAVALCANTE DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: TATIANE 

DALLA COSTA SAVIO POLO PASSIVO: AZUL LINHAS AEREAS 

BRASILEIRAS S.A. FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes 

acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: ALTA FLORESTA - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 

04/06/2020 Hora: 13:40 , no endereço: AVENIDA ARIOSTO DA RIVA, 

1987, CENTRO, ALTA FLORESTA - MT - CEP: 78580-000 . 23 de abril de 

2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001861-05.2020.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ARLINDO RIBEIRO SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELEN DAIANE MAGALHAES DE OLIVEIRA OAB - MT19520/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEBORA MOREIRA DE SOUZA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001861-05.2020.8.11.0007 POLO ATIVO:ARLINDO 

RIBEIRO SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ELEN DAIANE 

MAGALHAES DE OLIVEIRA POLO PASSIVO: DEBORA MOREIRA DE 

SOUZA FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

ALTA FLORESTA - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 04/06/2020 

Hora: 14:00 , no endereço: AVENIDA ARIOSTO DA RIVA, 1987, CENTRO, 

ALTA FLORESTA - MT - CEP: 78580-000 . 23 de abril de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002622-70.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA NATALIA GOMES VIEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIOVANI BETO ROSSI OAB - MT0014735A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG109730-O 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico que procedo a intimação da parte autora, na pessoa de seu 

representante legal, do inteiro teor da petição juntada no ID nº 31435592, 

bem como para indicar os dados bancários: número da conta (corrente ou 

poupança), nº da Agência, Banco e nº do CPF/CNPJ do titular da conta, no 

prazo de 05 (cinco) dias, para posterior transferência de valores. Alta 

Floresta - MT, 23 de abril de 2020 Maria Izabel dos Anjos Olsen Gestora 

Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001862-87.2020.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

NELSON FELIPE SANTIAGO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANGELA DE SOUSA ALENCAR OAB - MT24819/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

 

PROCESSO n. 1001862-87.2020.8.11.0007 POLO ATIVO:NELSON FELIPE 

SANTIAGO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ROSANGELA DE SOUSA 

ALENCAR POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

ALTA FLORESTA - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 04/06/2020 

Hora: 14:20 , no endereço: AVENIDA ARIOSTO DA RIVA, 1987, CENTRO, 

ALTA FLORESTA - MT - CEP: 78580-000 . 23 de abril de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001357-96.2020.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE LEAO DE ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IZABELA THAIS COELHO DEOTTI OAB - MT14067/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE ALTA FLORESTA Número 

do Processo: 1001357-96.2020.8.11.0007 REQUERENTE: JOSE LEAO DE 

ARAUJO REQUERIDO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. Vistos. 

INTIME-SE a parte requerente para, no prazo de 05 (cinco) dias, emendar 

a petição inicial, trazendo aos autos comprovante de endereço atualizado 

e em seu nome ou documento que comprove que a parte autora reside no 

endereço apresentado, sob pena de indeferimento do inicial e extinção do 

feito sem resolução de mérito. CUMPRA-SE. Alta Floresta/MT, 23 de abril 
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de 2020. MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001852-43.2020.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO ALVES RODRIGUES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

TELEMAR NORTE LESTE S/A (OI) (REQUERIDO)

OI BRASILTELECOM (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE ALTA FLORESTA Número 

do Processo: 1001852-43.2020.8.11.0007 REQUERENTE: EDUARDO 

ALVES RODRIGUES DOS SANTOS REQUERIDO: OI BRASILTELECOM, 

TELEMAR NORTE LESTE S/A (OI) Vistos. Antes de apreciar o pedido de 

antecipação de tutela, INTIME-SE a parte requerente para, no prazo de 05 

(cinco) dias, emendar a petição inicial, trazendo aos autos comprovante 

de endereço atualizado e em seu nome ou documento que comprove que 

a parte autora reside no endereço apresentado, sob pena de 

indeferimento do inicial e extinção do feito sem resolução de mérito. 

CUMPRA-SE. Alta Floresta/MT, 23 de abril de 2020. MILENA RAMOS DE 

LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000640-21.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

RUBENS JOSE MARRAFAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO BARRETO TAVARES OAB - MT15363-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AYMORE (REQUERIDO)

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo (REQUERIDO)

ESTADO DE SÃO PAULO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM OAB - RJ0062192A 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico que procedo a intimação do(a) Advogado(a) da parte Autora para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada para o dia 11 de abril 

de 2019, às 13:40 horas, bem como da LIMINAR DEFERIDA. Monali Ribeiro 

Estagiária Matrícula 34412

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001867-12.2020.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

FLORESTA TECIDOS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SANTANA SILVA OAB - MT21438-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEANDRO MORAIS SERIANO EIRELI (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001867-12.2020.8.11.0007 POLO ATIVO:FLORESTA 

TECIDOS LTDA - ME ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: THIAGO 

SANTANA SILVA POLO PASSIVO: LEANDRO MORAIS SERIANO EIRELI 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: ALTA 

FLORESTA - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 04/06/2020 Hora: 

14:40 , no endereço: AVENIDA ARIOSTO DA RIVA, 1987, CENTRO, ALTA 

FLORESTA - MT - CEP: 78580-000 . 23 de abril de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001868-94.2020.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JARENILDA DA SILVA FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONNY CLAIR BENCICE E SILVA OAB - MT0016265A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001868-94.2020.8.11.0007 POLO ATIVO:JARENILDA DA 

SILVA FERREIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: RONNY CLAIR 

BENCICE E SILVA POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: ALTA 

FLORESTA - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 04/06/2020 Hora: 

15:00 , no endereço: AVENIDA ARIOSTO DA RIVA, 1987, CENTRO, ALTA 

FLORESTA - MT - CEP: 78580-000 . 23 de abril de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001679-53.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL LEAL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA CAROLINA MORAES ABOIN OAB - SP332099 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI MÓVEL S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE ALTA FLORESTA Número 

do Processo: 1001679-53.2019.8.11.0007 EXEQUENTE: RAFAEL LEAL 

EXECUTADO: OI MÓVEL S/A Vistos. Cumpra-se a decisão retro (Id nº 

30666312), expedindo-se ofício ao Juízo da Recuperação Judicial, 

comunicando-o acerca da necessidade de pagamento do crédito 

exequendo. Após, arquive-se os autos até a comunicação de pagamento. 

Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 23 de abril de 2020. MILENA RAMOS DE 

LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010067-64.2012.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JOSNI MENDES FERREIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

UNIDADE DE ENSINO SUPERIOR RESENDE DE FREITAS LTDA - ME 

(EXECUTADO)

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE ALTA FLORESTA Número 

do Processo: 8010067-64.2012.8.11.0007 EXEQUENTE: JOSNI MENDES 

FERREIRA EXECUTADO: UNIDADE DE ENSINO SUPERIOR RESENDE DE 

FREITAS LTDA - ME Vistos. INTIME-SE a parte credora para, em cinco 

dias, indicar bens do executado passíveis de penhora, sob pena de 

extinção da ação. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 23 de abril de 2020. 

MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001872-34.2020.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR TREVISAN DAL BEM (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANYLO FERREIRA DE ALCANTARA OAB - MT13724-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REU)

 

PROCESSO n. 1001872-34.2020.8.11.0007 POLO ATIVO:JULIO CESAR 

TREVISAN DAL BEM ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: DANYLO 

FERREIRA DE ALCANTARA POLO PASSIVO: AZUL LINHAS AEREAS 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: ALTA 

FLORESTA - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 04/06/2020 Hora: 
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14:00 , no endereço: AVENIDA ARIOSTO DA RIVA, 1987, CENTRO, ALTA 

FLORESTA - MT - CEP: 78580-000 . 23 de abril de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Decisão

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000523-93.2020.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JONAVAN DE SOUSA OLIVEIRA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONAVAN DE SOUSA OLIVEIRA SILVA OAB - PA26657-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE ALTA FLORESTA Número 

do Processo: 1000523-93.2020.8.11.0007 EXEQUENTE: JONAVAN DE 

SOUSA OLIVEIRA SILVA EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO 

Vistos. Não havendo interposição de embargos pelo ente público 

executado, conforme petição juntada no Id nº 31420612, HOMOLOGO o 

cálculo do débito apresentado pelo credor na petição inicial. Considerando 

que o valor executado excede ao montante legal para expedição de RPV, 

nos termos da Lei Estadual n° 10.656/2017 e do Provimento nº 

20/2020-CM, EXPEÇA-SE Precatório solicitando o pagamento ao Presidente 

do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, nos termos do artigo 13, 

II, da Lei nº 12.153/2009. Por fim, no que tange ao pedido do executado de 

depósito judicial da certidão que embasa a presente execução, INDEFIRO o 

o pedido, uma vez que o credor já apresentou referido título perante a 

Secretaria da Vara para fim de carimbo, o que alcança a finalidade de 

obstar eventual ajuizamento de outra ação utilizando o mesmo título. 

Intimem-se. Cumpra, expedindo-se o necessário. Alta Floresta/MT, 23 de 

abril de 2020. MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000523-93.2020.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JONAVAN DE SOUSA OLIVEIRA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONAVAN DE SOUSA OLIVEIRA SILVA OAB - PA26657-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE ALTA FLORESTA Número 

do Processo: 1000523-93.2020.8.11.0007 EXEQUENTE: JONAVAN DE 

SOUSA OLIVEIRA SILVA EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO 

Vistos. Não havendo interposição de embargos pelo ente público 

executado, conforme petição juntada no Id nº 31420612, HOMOLOGO o 

cálculo do débito apresentado pelo credor na petição inicial. Considerando 

que o valor executado excede ao montante legal para expedição de RPV, 

nos termos da Lei Estadual n° 10.656/2017 e do Provimento nº 

20/2020-CM, EXPEÇA-SE Precatório solicitando o pagamento ao Presidente 

do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, nos termos do artigo 13, 

II, da Lei nº 12.153/2009. Por fim, no que tange ao pedido do executado de 

depósito judicial da certidão que embasa a presente execução, INDEFIRO o 

o pedido, uma vez que o credor já apresentou referido título perante a 

Secretaria da Vara para fim de carimbo, o que alcança a finalidade de 

obstar eventual ajuizamento de outra ação utilizando o mesmo título. 

Intimem-se. Cumpra, expedindo-se o necessário. Alta Floresta/MT, 23 de 

abril de 2020. MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010120-06.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDETE SILVA BARROS BALSANI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILTON MACHADO OAB - MT0017588A (ADVOGADO(A))

BRUNA RAMOS VIEIRA OAB - MT23085/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M A TONI PRODUCOES - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DAKARI FERNANDES TESSMANN OAB - GO0032548A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE ALTA FLORESTA Número 

do Processo: 8010120-06.2016.8.11.0007 EXEQUENTE: CLAUDETE SILVA 

BARROS BALSANI EXECUTADO: M A TONI PRODUCOES - ME Vistos. 

Considerando a disposição do artigo 835, inciso I do CPC que indica 

primeiramente o dinheiro na ordem preferencial de bens penhoráveis e por 

ser medida eficaz à satisfação do crédito, DEFIRO o pedido de penhora via 

sistema Bacenjud, com fundamento, ainda, no artigo 837 do CPC e no 

artigo 512 da CNGC/MT. Sobre o assunto segue o recente julgado: 

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - 

PENHORA POR MEIO DO SISTEMA BACENJUD - POSSIBILIDADE - 

INFRAÇÃO DA LEI DE ABUSO DE AUTORIDADE - INOCORRÊNCIA. A 

determinação de penhora de dinheiro por meio do sistema BACENJUD até 

o limite do valor do débito não caracteriza a infração disposta no art. 36, 

da Lei nº 13.869/19, que dispõe sobre os crimes de abuso de autoridade. 

Logo, é cabível a penhora de dinheiro, em depósito ou aplicação em 

instituição financeira em nome do devedor, por meio do sistema 

BACENJUD, nos termos do art. 854, do CPC/2015, uma vez que prioritária, 

conforme disposto no art. 835 do CPC/2015, mormente porque o objetivo 

da execução é, primordialmente, a satisfação do direito do credor.” (TJMG 

- Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.19.147079-8/001, Relator(a): Des.(a) 

Luciano Pinto , 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 23/01/2020, publicação 

da súmula em 23/01/2020). Consigno que a ordem de bloqueio via sistema 

BacenJud já foi feita em gabinete sobre o valor exequendo e restou 

infrutífera a tentativa. DEFIRO o pedido de consulta de veículos registrados 

em nome da parte executada, via sistema RENAJUD, o que já foi feito em 

gabinete, sendo que na consulta foi encontrado somente veículo com 

restrição de alienação fiduciária, consoante extrato anexo, fato este que 

inviabiliza a penhora do bem. Intime-se a parte exequente para manifestar 

em 05 (cinco) dias, indicando bens passíveis de penhora, sob pena de 

extinção. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 23 de abril de 2020. MILENA 

RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001337-08.2020.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

VALDEVINA FERNANDES SIMAO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXSANDRO DA SILVA BOEIRA FONSECA OAB - MT25454/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MS7785-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE ALTA FLORESTA Número 

do Processo: 1001337-08.2020.8.11.0007 AUTOR: VALDEVINA 

FERNANDES SIMAO REU: CLARO S.A. Vistos. Trata-se de pedido de 

concessão de tutela provisória de urgência, visando a retirada do nome da 

parte requerente dos cadastros restritivos ao crédito, sob a alegação de 

que a inscrição é indevida. Entretanto, em consulta realizada nesta data ao 

banco de dados disponibilizado pela CDL (doc. anexo), verifica-se que a 

restrição apontada pela parte autora não mais persiste, demonstrando a 

inexistência de perigo de dano e também a inexistência de risco ao 

resultado útil do processo. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela 

provisória em razão da ausência dos requisitos legais autorizadores. 

Saliento que tal medida tem caráter de reversibilidade, podendo, a qualquer 

momento, ser modificada, caso sejam trazidos novos elementos aos 

autos. No tocante ao pedido de inversão do ônus da prova, considerando 

a verossimilhança da alegação feita pela parte reclamante e sua 

hipossuficiência, declaro em seu favor invertido o ônus da prova neste 

feito, com fundamento no artigo 6.º, inciso VIII, do Código de Defesa do 
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Consumidor. CITE-SE a parte reclamada, a fim de comparecer à audiência 

de conciliação a ser designada. INTIMEM-SE. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 

23 de abril de 2020. MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002802-23.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

GILSON LINO DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ARCEU PEIXOTO FERREIRA OAB - MT16612 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDIR BASSIQUETI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE ALTA FLORESTA Número 

do Processo: 1002802-23.2018.8.11.0007 EXEQUENTE: GILSON LINO DA 

SILVA EXECUTADO: CLAUDIR BASSIQUETI Vistos. Considerando a 

disposição do artigo 835, inciso I do CPC que indica primeiramente o 

dinheiro na ordem preferencial de bens penhoráveis e por ser medida 

eficaz à satisfação do crédito, DEFIRO o pedido de penhora via sistema 

Bacenjud, com fundamento, ainda, no artigo 837 do CPC e no artigo 512 da 

CNGC/MT. Sobre o assunto segue o recente julgado: “EMENTA: AGRAVO 

DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - PENHORA POR MEIO 

DO SISTEMA BACENJUD - POSSIBILIDADE - INFRAÇÃO DA LEI DE ABUSO 

DE AUTORIDADE - INOCORRÊNCIA. A determinação de penhora de 

dinheiro por meio do sistema BACENJUD até o limite do valor do débito não 

caracteriza a infração disposta no art. 36, da Lei nº 13.869/19, que dispõe 

sobre os crimes de abuso de autoridade. Logo, é cabível a penhora de 

dinheiro, em depósito ou aplicação em instituição financeira em nome do 

devedor, por meio do sistema BACENJUD, nos termos do art. 854, do 

CPC/2015, uma vez que prioritária, conforme disposto no art. 835 do 

CPC/2015, mormente porque o objetivo da execução é, primordialmente, a 

satisfação do direito do credor.” (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 

1.0000.19.147079-8/001, Relator(a): Des.(a) Luciano Pinto , 17ª CÂMARA 

CÍVEL, julgamento em 23/01/2020, publicação da súmula em 23/01/2020). 

Consigno que a ordem de bloqueio via sistema BacenJud já foi feita em 

gabinete sobre o valor exequendo e restou infrutífera a penhora 

eletrônica. Assim, intime-se a parte exequente para manifestar em 05 

(cinco) dias, indicando bens passíveis de penhora, sob pena de extinção. 

Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 23 de abril de 2020. MILENA RAMOS DE 

LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001836-89.2020.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

BRAZ ANTONIO DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISANGELA PERAL DA SILVA OAB - MT0013404A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REU)

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE ALTA FLORESTA Número 

do Processo: 1001836-89.2020.8.11.0007 AUTOR: BRAZ ANTONIO DE 

SOUZA REU: OI S.A Vistos. Cuida-se da análise de pedido de tutela 

provisória de urgência formulado pela parte autora pretendendo que a 

requerida suspenda a cobrança relativa ao débito objeto do processo, 

bem como se abstenha de negativar seu nome junto aos órgãos de 

proteção ao crédito, alegando que a cobrança é indevida. Analisando os 

documentos apresentados, em confronto lógico com os argumentos 

expendidos pela parte autora, verifico presentes os requisitos exigidos 

para o deferimento do pedido liminar. Com efeito, a verossimilhança da 

alegação está revelada pelos documentos acostados aos autos, deles 

transparecendo a razoabilidade e plausibilidade do direito invocado. O 

perigo da demora, de igual modo, é evidente, pois a manutenção das 

cobranças indevidas no nome da parte autora poderá gerar prejuízos 

financeiros, privando o requerente de gerenciar de maneira adequada 

seus gastos mensais. Além disso, resta configurado também o perigo de 

dano, pois todos sabem que são funestos os prejuízos decorrentes dos 

registros insertos nos órgãos que restringem o crédito, trazendo efeitos 

negativos de maior relevância e gerando prejuízos irreparáveis. Em 

arremate, o perigo de irreversibilidade da medida, em casos como este, 

não existe, pois com eventual improcedência do pedido, as cobranças 

poderão ser efetuadas pela parte requerida. A orientação jurisprudencial é 

clara no sentido de que em casos semelhantes é acertada a decisão que 

determina a suspensão dos descontos. Veja-se: “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – 

TUTELA DE URGÊNCIA – ABSTENÇÃO DE COBRANÇA PELO BANCO – 

INDÍCIOS DE FRAUDE – RETIRADA DE NOME DO CADASTRO DE 

INADIMPLENTES – REQUISITOS PREENCHIDOS – DECISÃO A QUO 

MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Nos termos do art. 

300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver 

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

o risco ao resultado útil do processo. Havendo indícios de fraude relativos 

à contratação de cartão de crédito, faz-se mister a abstenção da 

instituição financeira de cobrar tais encargos, já que ausente quaisquer 

provas efetivas de sua contratação. A eventual contratação de 

empréstimo por terceiros, por meio da utilização de documentos falsos, 

não afasta a responsabilidade da empresa demandada, a teor da 

aplicação da teoria do risco do negócio. Tratando-se de medida reversível, 

presentes os requisitos do art. 300 do CPC, e ausente o risco de dano à 

agravada, deve ser determinada a retirada do nome do agravado dos 

cadastros restritivos de crédito.” DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 31/01/2018, Publicado no DJE 

05/02/2018). Assim, por estarem presentes os requisitos legais no caso 

em questão, que versa sobre relação de consumo, o deferimento da 

liminar é medida que se impõe. Ante o exposto, nos termos do artigo 6º da 

Lei nº 9.099/95 e do artigo 84, §3º do Código de Defesa do Consumidor, 

DEFIRO A MEDIDA LIMINAR para determinar que a parte requerida: 1) 

promova as medidas administrativas objetivando a suspensão da 

cobrança referente ao débito discutido no processo, notadamente, quanto 

a cobrança da taxa de adesão de R$ 19,99 ao mês da linha telefônica fixa 

nº (66) 3251-1267 no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, contados a 

partir da citação e até o deslinde do feito; e 2) se abstenha de negativar o 

nome da parte requerente junto aos órgãos de proteção ao crédito, ou 

caso já tenha negativado proceda a retirada, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas. Arbitro multa diária no valor de R$ 200,00 (duzentos reais), em 

caso de descumprimento de qualquer das determinações acima. No 

tocante ao pedido de inversão do ônus da prova, considerando a 

verossimilhança da alegação feita pela parte reclamante e sua 

hipossuficiência, declaro em seu favor invertido o ônus da prova neste 

feito, conforme requerido no bojo da ação, com fundamento no artigo 6.º, 

inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor. CITE-SE a parte 

reclamada, a fim de comparecer à audiência de conciliação designada. 

INTIMEM-SE. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 23 de abril de 2020. MILENA 

RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000700-96.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

FERREIRA & PELEGRINI LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO FRANCISCO FERREIRA OAB - PR0058131A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIO OTONIO DO CARMO JUNIOR (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE ALTA FLORESTA Número 

do Processo: 1000700-96.2016.8.11.0007 EXEQUENTE: FERREIRA & 

PELEGRINI LTDA - ME EXECUTADO: MARIO OTONIO DO CARMO JUNIOR 

Vistos. Considerando a disposição do artigo 835, inciso I do CPC que 

indica primeiramente o dinheiro na ordem preferencial de bens 

penhoráveis e por ser medida eficaz à satisfação do crédito, DEFIRO o 

pedido de penhora via sistema Bacenjud, com fundamento, ainda, no artigo 

837 do CPC e no artigo 512 da CNGC/MT. Sobre o assunto segue o 

recente julgado: “EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO 

DE SENTENÇA - PENHORA POR MEIO DO SISTEMA BACENJUD - 

POSSIBILIDADE - INFRAÇÃO DA LEI DE ABUSO DE AUTORIDADE - 

INOCORRÊNCIA. A determinação de penhora de dinheiro por meio do 

sistema BACENJUD até o limite do valor do débito não caracteriza a 

infração disposta no art. 36, da Lei nº 13.869/19, que dispõe sobre os 
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crimes de abuso de autoridade. Logo, é cabível a penhora de dinheiro, em 

depósito ou aplicação em instituição financeira em nome do devedor, por 

meio do sistema BACENJUD, nos termos do art. 854, do CPC/2015, uma 

vez que prioritária, conforme disposto no art. 835 do CPC/2015, mormente 

porque o objetivo da execução é, primordialmente, a satisfação do direito 

do credor.” (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.19.147079-8/001, 

Relator(a): Des.(a) Luciano Pinto , 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 

23/01/2020, publicação da súmula em 23/01/2020). Consigno que a ordem 

de bloqueio via sistema BacenJud já foi feita em gabinete sobre o valor 

exequendo e restou infrutífera a penhora eletrônica. Assim, intime-se a 

parte exequente para manifestar em 05 (cinco) dias, indicando bens 

passíveis de penhora, sob pena de extinção. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 

23 de abril de 2020. MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000670-22.2020.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

NATALIA DOS SANTOS FURINI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO OAB - MT0014889A 

(ADVOGADO(A))

MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT14232-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE ALTA FLORESTA Número 

do Processo: 1000670-22.2020.8.11.0007 REQUERENTE: NATALIA DOS 

SANTOS FURINI REQUERIDO: MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV 

Vistos etc., Dispensado o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 

da Lei 9.099/95. Fundamento e decido. Trata-se de ação de obrigação de 

fazer proposta por Natalia dos Santos Furini em desfavor de MATO 

GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV, objetivando o reconhecimento da 

ilegalidade dos descontos de contribuição previdenciária sobre verbas de 

caráter provisório (adicional noturno), no período de 09/2016 até 01/2020, 

com a consequente restituição de R$ 1.503,05. A tutela de urgência foi 

concedida mediante decisão de Id nº 29357352. Citado, o requerido 

apresentou contestação, sendo dispensado o comparecimento das partes 

em audiência de conciliação, diante da indisponibilidade do interesse 

público posto em juízo (artigo 345, II, CPC). Atento aos termos do artigo 

355, inciso I, do CPC, passo ao julgamento antecipado da lide. Quanto à 

delimitação da responsabilidade do requerido, verifico que o pedido de 

restituição de contribuição previdenciária abrange período posterior a 

janeiro/2015, relativo ao servidor na ativa. Com efeito, a LC nº 560, de 

31/12/2014 estabelece que o MT-PREV é entidade autárquica com 

personalidade jurídica própria, dotada de autonomia administrativa, 

financeira e patrimonial, portanto, competente para responder pelas 

restituições de contribuição previdenciária a partir de sua criação 

(01/01/2015). Diante do exposto, reconheço a limitação da cobrança ao 

período a partir de janeiro/2015 ao requerido MATO GROSSO 

PREVIDÊNCIA – MTPREV. Quanto a impugnação ao pleito de justiça 

gratuita, não há que se falar em cobrança de custas, taxas e despesas no 

primeiro grau de jurisdição, em razão do disposto no artigo 54, da Lei nº 

9.099/95. Analisadas as questões preliminares, julgo o mérito. Passo a 

analisar o pedido de restituição de valor relativo a contribuição 

previdenciária sobre parcela correspondente a verba de natureza 

indenizatória pelo período de 09/2016 até 01/2020. Como é cediço, o STF 

em julgamento com repercussão geral fixou a seguinte tese: “Tema 163: 

Não incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos 

proventos de aposentadoria do servidor público, tais como ‘terço de 

férias’, ‘serviços extraordinários’, ‘adicional noturno’ e ‘adicional de 

insalubridade” – RE 593068/SC. A tese firmada pela Corte Superior se 

amolda ao caso concreto, tendo a requerente comprovado 

documentalmente os descontos de contribuição previdenciária efetuados 

sobre o adicional noturno. Nesse sentido, eis o entendimento 

jurisprudencial Supremo Tribunal Federal: “DIREITO PREVIDENCIÁRIO. 

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. REGIME 

PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS. NÃO INCIDÊNCIA DE 

CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE PARCELAS NÃO 

INCORPORÁVEIS À APOSENTADORIA. 1. O regime previdenciário próprio, 

aplicável aos servidores públicos, rege-se pelas normas expressas do 

art. 40 da Constituição, e por dois vetores sistêmicos: (a) o caráter 

contributivo; e (b) o princípio da solidariedade. 2. A leitura dos §§ 3º e 12 

do art. 40, c/c o § 11 do art. 201 da CF, deixa claro que somente devem 

figurar como base de cálculo da contribuição previdenciária as 

remunerações/ganhos habituais que tenham “repercussão em benefícios”. 

Como consequência, ficam excluídas as verbas que não se incorporam à 

aposentadoria. 3. Ademais, a dimensão contributiva do sistema é 

incompatível com a cobrança de contribuição previdenciária sem que se 

confira ao segurado qualquer benefício, efetivo ou potencial. 4. Por fim, 

não é possível invocar o princípio da solidariedade para inovar no tocante 

à regra que estabelece a base econômica do tributo. 5. À luz das 

premissas estabelecidas, é fixada em repercussão geral a seguinte tese: 

“Não incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos 

proventos de aposentadoria do servidor público, tais como ‘terço de 

férias’, ‘serviços extraordinários’, ‘ADICIONAL NOTURNO’ e ‘adicional de 

insalubridade.” 6. Provimento parcial do recurso extraordinário, para 

determinar a restituição das parcelas não prescritas. (Ministro Luís 

Roberto Barroso – Relator – Recurso Extraordinário 593.068 Santa 

Catarina - Data De Publicação Dje 22/03/2019 - Ata nº 34/2019. DJE nº 56, 

divulgado em 21/03/2019).” Sobre o tema, o Egrégio Tribunal de Justiça do 

Mato Grosso assim tem se posicionado: “SERVIDOR PÚBLICO 

CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE VALORES PAGOS A TÍTULOS 

DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE, ADICIONAL NOTURNO E HORAS 

EXTRAS – VERBAS NÃO INCORPORÁVEIS AOS PROVENTOS DE 

APOSENTADORIA – TESE FIXADA EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL 

(TEMA 163) – DESCONTO INDEVIDO – RESTITUIÇÃO DEVIDA – RECURSO 

CONHECIDO E PROVIDO. Não incide contribuição previdenciária sobre 

verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor 

público, tais como terço de férias, serviços extraordinários, adicional 

noturno e adicional de insalubridade, precedentes do STF.” (N.U 

0001925-10.2014.8.11.0050, TURMA RECURSAL, SEBASTIAO DE 

ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 12/03/2020, 

Publicado no DJE 13/03/2020). “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – ACÓRDÃO 

DA TURMA RECURSAL ÚNICA – REPERCUSSÃO GERAL COM MÉRITO 

JULGADO – TEMA 163 STF – DEVOLUÇÃO PARA POSSÍVEL JUÍZO DE 

RETRATAÇÃO – ARTIGO 1.030 DO CPC – SERVIDOR PÚBLICO – 

CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE VALORES PAGOS A TÍTULOS 

DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE, ADICIONAL DE REGIME DE PLANTÃO 

E ADICIONAL NOTURNO – VERBA NÃO INCORPORÁVEL AOS 

PROVENTOS DE APOSENTADORIA – TESE FIXADA EM SEDE DE 

REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 163) – DESCONTO INDEVIDO – 

RESTITUIÇÃO DEVIDA – OBSERVANCIA A PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – 

ADEQUAÇÃO DO JULGADO COM A ORIENTAÇÃO ADOTADA PELO 

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO. 

Juízo de retratação positivo para fins de adequação do acórdão proferido 

pela Turma Recursal Única em conformidade com a orientação firmada 

pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do TEMA 163.Não incide 

CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA sobre verba não incorporável aos 

proventos de aposentadoria do SERVIDOR PÚBLICO, tais como terço de 

férias, serviços extraordinários, ADICIONAL NOTURNO e ADICIONAL de 

insalubridade, precedentes do STF.” (N.U 1001021-52.2016.8.11.0001, 

TURMA RECURSAL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal 

Única, Julgado em 06/06/2019, Publicado no DJE 07/06/2019). Verifico, 

portanto, que o caso tratado nos autos se encontra pacificado na 

jurisprudência, de modo que a incidência do desconto previdenciário deve 

ser limitada tão somente à remuneração relativa ao cargo efetivo. Extrai-se 

das fichas financeiras da parte requerente que a contribuição 

previdenciária de 11% (onze por cento) incidiu sobre o valor pago a título 

de adicional noturno. Desse modo, a parte requerente faz jus ao 

recebimento das diferenças que lhe foram cobradas a maior, haja vista a 

incidência indevida da alíquota previdenciária, por se tratar de verba que 

não é incorporada à remuneração dos servidores para fins de cálculo dos 

proventos de aposentadoria. Quanto ao cálculo apresentado nestes autos 

no Id nº 29321116 verifico que apresenta o valor principal, acrescido de 

correção monetária IGP-DI (FGV) relacionado ao período de 09/2016 até 

01/2020. Nos casos de repetição de indébito de natureza tributária, as 

Súmulas 162, 188 e 523 do STJ disciplinam a aplicação dos mesmos 

critérios pelos quais a Fazenda Pública corrige seus créditos tributários, 

ou seja, a correção monetária incide a partir do pagamento indevido e os 

juros moratórios, a partir do trânsito em julgado. Nesse sentido: “(...) Sobre 
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o indébito incide correção monetária com base no IGP-DI e juros moratórios 

à razão de 1% a.m., conforme disposto no art. 42 e 44 da Lei Estadual n. 

7.098/98, com as alterações trazidas pela Lei Estadual n. 7.900/03.” (Ap 

13941/2012, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, 

Julgado em 25/06/2013, Publicado no DJE 09/07/2013). A Súmula 188 do 

STJ dispõe que “os juros moratórios, na repetição do indébito, são devidos 

a partir do trânsito em julgado da sentença”. Diante do exposto, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos formulados na inicial, com 

fundamento no art. 487, I, do CPC, para: I) DECLARAR a inexigibilidade da 

contribuição previdenciária sobre as parcelas recebidas de adicional 

noturno, e; II) CONDENAR o requerido a restituição dos valores 

descontados a maior, pelo período de 09/2016 a 01/2020, totalizando R$ 

1.503,05 (Hum Mil Quinhentos e Três Reais e Cinco Centavos), acrescido 

de correção monetária pelo Índice Geral de Preços, Conceito 

Disponibilidade Interna (IGP-DI/FGV), desde o desembolso, e juros de mora 

equivalentes a 1% (um) por cento ao mês do trânsito em julgado, 

respeitado o teto dos Juizados Especiais, nos termos do artigo 39 da Lei 

9.099/95 c/c art. 27 da Lei 12.153/09. Sem custas nem honorários, 

conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 

27, da Lei nº 12.153/2009. Transcorrido o prazo recursal, nada sendo 

requerido, arquive-se com as baixas necessárias. Intimem-se. Cumpra-se. 

Alta Floresta/MT, 23 de abril de 2020. MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO 

Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000658-08.2020.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIR FONTANIVE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO OAB - MT0014889A 

(ADVOGADO(A))

MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT14232-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE ALTA FLORESTA Número 

do Processo: 1000658-08.2020.8.11.0007 REQUERENTE: CLAUDIR 

FONTANIVE REQUERIDO: MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV Vistos 

etc., Dispensado o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 

9.099/95. Fundamento e decido. Trata-se de ação de obrigação de fazer 

proposta por Claudir Fontanive em desfavor de MATO GROSSO 

PREVIDENCIA - MTPREV, objetivando o reconhecimento da ilegalidade dos 

descontos de contribuição previdenciária sobre verbas de caráter 

provisório (adicional noturno), no período de 01/2015 até 01/2020, com a 

consequente restituição de R$ 4.306,82. A tutela de urgência foi 

concedida mediante decisão de Id nº 29317527. Citado, o requerido 

apresentou contestação, sendo dispensado o comparecimento das partes 

em audiência de conciliação, diante da indisponibilidade do interesse 

público posto em juízo (artigo 345, II, CPC). Atento aos termos do artigo 

355, inciso I, do CPC, passo ao julgamento antecipado da lide. Quanto à 

delimitação da responsabilidade do requerido, verifico que o pedido de 

restituição de contribuição previdenciária abrange período posterior a 

janeiro/2015, relativo ao servidor na ativa. Com efeito, a LC nº 560, de 

31/12/2014 estabelece que o MT-PREV é entidade autárquica com 

personalidade jurídica própria, dotada de autonomia administrativa, 

financeira e patrimonial, portanto, competente para responder pelas 

restituições de contribuição previdenciária a partir de sua criação 

(01/01/2015). Diante do exposto, reconheço a limitação da cobrança ao 

período a partir de janeiro/2015 ao requerido MATO GROSSO 

PREVIDÊNCIA – MTPREV. Quanto a impugnação ao pleito de justiça 

gratuita, não há que se falar em cobrança de custas, taxas e despesas no 

primeiro grau de jurisdição, em razão do disposto no artigo 54, da Lei nº 

9.099/95. Analisadas as questões preliminares, julgo o mérito. Passo a 

analisar o pedido de restituição de valor relativo a contribuição 

previdenciária sobre parcela correspondente a verba de natureza 

indenizatória pelo período de 01/2015 até 01/2020. Como é cediço, o STF 

em julgamento com repercussão geral fixou a seguinte tese: “Tema 163: 

Não incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos 

proventos de aposentadoria do servidor público, tais como ‘terço de 

férias’, ‘serviços extraordinários’, ‘adicional noturno’ e ‘adicional de 

insalubridade” – RE 593068/SC. A tese firmada pela Corte Superior se 

amolda ao caso concreto, tendo o requerente comprovado 

documentalmente os descontos de contribuição previdenciária efetuados 

sobre o adicional noturno. Nesse sentido, eis o entendimento 

jurisprudencial Supremo Tribunal Federal: “DIREITO PREVIDENCIÁRIO. 

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. REGIME 

PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS. NÃO INCIDÊNCIA DE 

CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE PARCELAS NÃO 

INCORPORÁVEIS À APOSENTADORIA. 1. O regime previdenciário próprio, 

aplicável aos servidores públicos, rege-se pelas normas expressas do 

art. 40 da Constituição, e por dois vetores sistêmicos: (a) o caráter 

contributivo; e (b) o princípio da solidariedade. 2. A leitura dos §§ 3º e 12 

do art. 40, c/c o § 11 do art. 201 da CF, deixa claro que somente devem 

figurar como base de cálculo da contribuição previdenciária as 

remunerações/ganhos habituais que tenham “repercussão em benefícios”. 

Como consequência, ficam excluídas as verbas que não se incorporam à 

aposentadoria. 3. Ademais, a dimensão contributiva do sistema é 

incompatível com a cobrança de contribuição previdenciária sem que se 

confira ao segurado qualquer benefício, efetivo ou potencial. 4. Por fim, 

não é possível invocar o princípio da solidariedade para inovar no tocante 

à regra que estabelece a base econômica do tributo. 5. À luz das 

premissas estabelecidas, é fixada em repercussão geral a seguinte tese: 

“Não incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos 

proventos de aposentadoria do servidor público, tais como ‘terço de 

férias’, ‘serviços extraordinários’, ‘ADICIONAL NOTURNO’ e ‘adicional de 

insalubridade.” 6. Provimento parcial do recurso extraordinário, para 

determinar a restituição das parcelas não prescritas. (Ministro Luís 

Roberto Barroso – Relator – Recurso Extraordinário 593.068 Santa 

Catarina - Data De Publicação Dje 22/03/2019 - Ata nº 34/2019. DJE nº 56, 

divulgado em 21/03/2019).” Sobre o tema, o Egrégio Tribunal de Justiça do 

Mato Grosso assim tem se posicionado: “SERVIDOR PÚBLICO 

CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE VALORES PAGOS A TÍTULOS 

DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE, ADICIONAL NOTURNO E HORAS 

EXTRAS – VERBAS NÃO INCORPORÁVEIS AOS PROVENTOS DE 

APOSENTADORIA – TESE FIXADA EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL 

(TEMA 163) – DESCONTO INDEVIDO – RESTITUIÇÃO DEVIDA – RECURSO 

CONHECIDO E PROVIDO. Não incide contribuição previdenciária sobre 

verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor 

público, tais como terço de férias, serviços extraordinários, adicional 

noturno e adicional de insalubridade, precedentes do STF.” (N.U 

0001925-10.2014.8.11.0050, TURMA RECURSAL, SEBASTIAO DE 

ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 12/03/2020, 

Publicado no DJE 13/03/2020). “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – ACÓRDÃO 

DA TURMA RECURSAL ÚNICA – REPERCUSSÃO GERAL COM MÉRITO 

JULGADO – TEMA 163 STF – DEVOLUÇÃO PARA POSSÍVEL JUÍZO DE 

RETRATAÇÃO – ARTIGO 1.030 DO CPC – SERVIDOR PÚBLICO – 

CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE VALORES PAGOS A TÍTULOS 

DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE, ADICIONAL DE REGIME DE PLANTÃO 

E ADICIONAL NOTURNO – VERBA NÃO INCORPORÁVEL AOS 

PROVENTOS DE APOSENTADORIA – TESE FIXADA EM SEDE DE 

REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 163) – DESCONTO INDEVIDO – 

RESTITUIÇÃO DEVIDA – OBSERVANCIA A PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – 

ADEQUAÇÃO DO JULGADO COM A ORIENTAÇÃO ADOTADA PELO 

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO. 

Juízo de retratação positivo para fins de adequação do acórdão proferido 

pela Turma Recursal Única em conformidade com a orientação firmada 

pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do TEMA 163.Não incide 

CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA sobre verba não incorporável aos 

proventos de aposentadoria do SERVIDOR PÚBLICO, tais como terço de 

férias, serviços extraordinários, ADICIONAL NOTURNO e ADICIONAL de 

insalubridade, precedentes do STF.” (N.U 1001021-52.2016.8.11.0001, 

TURMA RECURSAL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal 

Única, Julgado em 06/06/2019, Publicado no DJE 07/06/2019). Verifico, 

portanto, que o caso tratado nos autos se encontra pacificado na 

jurisprudência, de modo que a incidência do desconto previdenciário deve 

ser limitada tão somente à remuneração relativa ao cargo efetivo. Extrai-se 

das fichas financeiras da parte requerente que a contribuição 

previdenciária de 11% (onze por cento) incidiu sobre o valor pago a título 

de adicional noturno. Desse modo, a parte requerente faz jus ao 

recebimento das diferenças que lhe foram cobradas a maior, haja vista a 

incidência indevida da alíquota previdenciária, por se tratar de verba que 

não é incorporada à remuneração dos servidores para fins de cálculo dos 
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proventos de aposentadoria. Quanto ao cálculo apresentado nestes autos 

no Id nº 29274296 verifico que apresenta o valor principal, acrescido de 

correção monetária IGP-DI (FGV) relacionado ao período de 01/2015 até 

01/2020. Nos casos de repetição de indébito de natureza tributária, as 

Súmulas 162, 188 e 523 do STJ disciplinam a aplicação dos mesmos 

critérios pelos quais a Fazenda Pública corrige seus créditos tributários, 

ou seja, a correção monetária incide a partir do pagamento indevido e os 

juros moratórios, a partir do trânsito em julgado. Nesse sentido: “(...) Sobre 

o indébito incide correção monetária com base no IGP-DI e juros moratórios 

à razão de 1% a.m., conforme disposto no art. 42 e 44 da Lei Estadual n. 

7.098/98, com as alterações trazidas pela Lei Estadual n. 7.900/03.” (Ap 

13941/2012, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, 

Julgado em 25/06/2013, Publicado no DJE 09/07/2013). A Súmula 188 do 

STJ dispõe que “os juros moratórios, na repetição do indébito, são devidos 

a partir do trânsito em julgado da sentença”. Diante do exposto, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos formulados na inicial, com 

fundamento no art. 487, I, do CPC, para: I) DECLARAR a inexigibilidade da 

contribuição previdenciária sobre as parcelas recebidas de adicional 

noturno, e; II) CONDENAR o requerido a restituição dos valores 

descontados a maior, no período de 01/2015 a 01/2020, totalizando R$ 

4.306,82 (Quatro Mil Trezentos e Seis Reais e Oitenta e Dois Centavos), 

acrescido de correção monetária pelo Índice Geral de Preços, Conceito 

Disponibilidade Interna (IGP-DI/FGV), desde o desembolso, e juros de mora 

equivalentes a 1% (um) por cento ao mês do trânsito em julgado, 

respeitado o teto dos Juizados Especiais, nos termos do artigo 39 da Lei 

9.099/95 c/c art. 27 da Lei 12.153/09. Sem custas nem honorários, 

conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 

27, da Lei nº 12.153/2009. Transcorrido o prazo recursal, nada sendo 

requerido, arquive-se com as baixas necessárias. Intimem-se. Cumpra-se. 

Alta Floresta/MT, 23 de abril de 2020. MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO 

Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001636-87.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CASSILHAS VOLPE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILTON MACHADO OAB - MT0017588A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI MÓVEL S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE ALTA FLORESTA Número 

do Processo: 1001636-87.2017.8.11.0007 EXEQUENTE: LUIZ FERNANDO 

CASSILHAS VOLPE EXECUTADO: OI MÓVEL S/A Vistos. A parte 

devedora informa que efetuou o pagamento integral da dívida e a parte 

credora concorda com o valor depositado judicialmente, bem como informa 

a conta bancária para transferência do valor. Ante o exposto, JULGO 

EXTINTA A PRESENTE AÇÃO DE EXECUÇÃO COM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, com fundamento no artigo 924, II, do Código de Processo Civil. 

EXPEÇA-SE alvará eletrônico de liberação do valor depositado 

judicialmente em favor do(a) advogado(a) da parte credora, DESDE QUE 

o(a) patrono(a) possua no instrumento de procuração poder expresso 

para receber, observando-se os dados bancários fornecidos pelo credor. 

Caso contrário, intime-se a credora para proceder a devida regularização, 

em 05 (cinco) dias. Sem custas. Intimem-se. Por fim, certificado o trânsito 

em julgado, arquive-se, observadas as formalidades legais. Cumpra-se. 

Alta Floresta/MT, 23 de abril de 2020. MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO 

Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1003587-48.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

DOACYR CRIVELENTI JUNIOR (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WESLEY RODRIGUES ARANTES OAB - MT0013616A (ADVOGADO(A))

CARINA ANA DE OLIVEIRA OAB - MT27213-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIANA GOULART PENTEADO OAB - SP167884-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE ALTA FLORESTA Número 

do Processo: 1003587-48.2019.8.11.0007 EXEQUENTE: DOACYR 

CRIVELENTI JUNIOR EXECUTADO: AZUL LINHAS AEREAS Vistos. A parte 

devedora informa que efetuou o pagamento integral da dívida e a parte 

credora concorda com o valor depositado judicialmente, bem como informa 

a conta bancária para transferência do valor. Ante o exposto, JULGO 

EXTINTA A PRESENTE AÇÃO DE EXECUÇÃO COM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, com fundamento no artigo 924, II, do Código de Processo Civil. 

EXPEÇA-SE alvará eletrônico de liberação do valor depositado 

judicialmente em favor do(a) advogado(a) da parte credora, DESDE QUE 

o(a) patrono(a) possua no instrumento de procuração poder expresso 

para receber, observando-se os dados bancários fornecidos pelo credor. 

Caso contrário, intime-se a credora para proceder a devida regularização, 

em 05 (cinco) dias. Sem custas. Intimem-se. Por fim, após o trânsito em 

julgado, arquive-se, observadas as formalidades legais. Cumpra-se. Alta 

Floresta/MT, 23 de abril de 2020. MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO 

Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001202-98.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ LINO DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DARUICH HAMMOUD OAB - MT0008101A (ADVOGADO(A))

RAISSA CAROLINA DE OLIVEIRA TELES OAB - MT23016/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE ALTA FLORESTA Número 

do Processo: 1001202-98.2017.8.11.0007 EXEQUENTE: LUIZ LINO DA 

SILVA EXECUTADO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos. Analisando os 

autos virtuais verifico que foi frutífera a penhora on line do valor 

exequendo e, na sequência, a devedora efetuou o depósito espontâneo 

de parte do valor executado. Posteriormente, a executada requer a 

restituição em seu favor do montante depositado espontaneamente, bem 

como a extinção do feito pelo pagamento face a penhora eletrônica de 

valor. Já o credor requer a expedição de alvará de liberação da quantia 

penhorada eletronicamente em favor do seu procurador (Id nº 31348698). 

Ante o exposto, JULGO EXTINTA A PRESENTE AÇÃO DE EXECUÇÃO COM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fundamento no artigo 924, II, do Código de 

Processo Civil. EXPEÇA-SE alvará eletrônico de liberação do valor 

penhorado via BacenJud em favor do(a) advogado(a) da parte credora 

Luiz Lino da Silva, DESDE QUE o(a) patrono(a) possua no instrumento de 

procuração poder expresso para receber, observando-se os dados 

bancários fornecidos pelo credor. Caso contrário, intime-se a credora 

para proceder a devida regularização, em 05 (cinco) dias. EXPEÇA-SE 

também alvará eletrônico de restituição da quantia depositada 

espontaneamente (Id nº 30839568) em favor da parte devedora Telefonica 

Brasil S/A, observando os dados indicados no Id nº 31448331. Intimem-se. 

Por fim, certificado o trânsito em julgado, proceda-se de acordo com as 

disposições da CNGC/MT em caso de pendência de custas processuais. 

Após, arquive-se, observadas as formalidades legais. Cumpra-se. Alta 

Floresta/MT, 23 de abril de 2020. MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO 

Juíza de Direito

6ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1005552-61.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:
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G. A. P. D. C. (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUILHERME AUGUSTO PARREIRAS DE CASTRO OAB - MG168310 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

P. D. C. R. P. P. S. D. U. -. C. A. F. (IMPETRADO)

U. (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE ALTA 

FLORESTA SENTENÇA Processo: 1005552-61.2019.8.11.0007. 

IMPETRANTE: GUILHERME AUGUSTO PARREIRAS DE CASTRO 

IMPETRADO: UNEMAT, PRESIDENTE DA COMISSÃO RESPONSÁVEL PELO 

PROCESSO SELETIVO DA UNEMAT - CAMPUS ALTA FLORESTA VISTOS 

ETC em regime de teletrabalho. 1. Cuida-se de Mandado de Segurança 

impetrado por GUILHERME AUGUSTO PARREIRA DE CASTRO contra ato 

coator da Presidente da Comissão Responsável pelo Processo Seletivo da 

Universidade do Estado de Mato Grosso (UNEMAT) – campus de Alta 

Floresta/MT, Sra. SOLANGE APARECIDA ARROLHO DA SILVA. 2. O 

impetrante alega, em síntese, que participou como candidato do processo 

seletivo para a contratação de professores na UNEMAT – Campus de Alta 

Floresta/MT, optando pela área “Direito Público Adjetivo – Práticas 

Jurídicas”, a qual foi disponibilizada 03 vagas. 3. Narra que no dia 

designado para realização da prova didática (apresentação de aula 

referente à área optada pelo candidato), a aula foi devidamente ministrada, 

contudo, o plano de aula foi entregue após o término desta. 4. Ressalta 

que o resultado processo seletivo se deu no dia 13/12/2019, o qual 

constou pontuação zerada ao impetrante, bem como situação de não 

comparecimento, razão pela qual buscou informações perante a 

universidade, oportunidade em que lhe teria sido informado que poderia ter 

havido um erro. 5. Afirma, ainda, o impetrante que, no entanto, 

posteriormente, no final do dia 13/12/2019 houve a publicação de edital de 

retificação do resultado final do seletivo, no qual a situação do candidato 

fora alterada de “não compareceu” para “eliminado”, sendo mantida a 

pontuação “0,00”. 6. Além disso, alega que interpôs recurso 

administrativamente, perante a comissão responsável pelo processo 

seletivo, o qual foi julgado improcedente, sob o fundamento de que o plano 

de aula teria sido entregue fora do período previsto no edital. 7. Com a 

inicial, acostada no Id 27616266, foram juntados documentos. 8. Despacho 

de suspeição no id. 27648721. 9. Despacho postergando a análise da 

liminar no id. 27875532. 10. Manifestação da Universidade do Estado de 

Mato Grosso no id. 28750568. 11. Manifestação da impetrada no id. 

28981296. 12. Parecer do Ministério Público no id. 29833814. 13. Petição 

do impetrante no id. 29965505. 14. Breve relatório, fundamento e decido. 

15. De proêmio verifica-se que o impetrante aponta em suas conclusões 

falta de lisura da banca examinadora, apontado suspeição da mesma, 

inobservância dos princípios administrativos e abuso de poder, em razão 

de eliminação sem respeitar as hipóteses do edital. Sendo assim, o 

impetrante almeja que a segurança do mandamus seja concedida para o 

fim de que o certame seja suspenso, bem como nova avaliação de todos 

os candidatos por uma nova banca examinadora, ou subsidiariamente, a 

suspensão apenas do seletivo dos candidatos para a área que concorria 

e realização de nova avaliação, pedindo, ao final, a anulação do concurso 

realizado pela UNEMAT. 16. Pois bem, em análise perfunctória dos autos 

verifico que o indeferimento da inicial é medida que se impõe. Explico. 17. 

O mandado de segurança, segundo Hely Lopes Meireles[1], “é o meio 

constitucional [...] para proteger direito individual, próprio, líquido e certo, 

não amparado por habeas corpus”. No entanto, a própria Constituição 

Federal, bem como a legislação infraconstitucional, como a Lei 

12.016/2009 estabelece requisitos para a impetração da referida ação. 18. 

Porquanto, são requisitos para a concessão da segurança a prova 

pré-constituída do direito alegado, bem como a demonstração da 

ilegalidade ou arbitrariedade do ato coator. Assim, se ausentes um desses 

requisitos ou os dois, urge indeferir e extinguir a medida sem o devido 

julgamento do mérito. 19. Neste sentido, o mandado de segurança exige 

prova pré-constituída como condição essencial à verificação de direito 

líquido e certo, sendo a dilação probatória incompatível com a natureza da 

ação mandamental. Assim, direito líquido e certo, de acordo com Hely 

Lopes Meirelles “é o que se apresenta manifesto na sua existência, 

delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento as 

impetração”[2], isto é, pressupõe fatos incontroversos, devendo o 

impetrante demonstrar de plano seu direito líquido e certo por provas 

pré-constituídas, já que não se admite dilação probatória. 20. Do mesmo 

modo, Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery assim o 

conceituam: “É o direito que pode ser comprovado prima face, por 

documentação inequívoca que deve ser juntada com a petição inicial do 

MS. A matéria de fato e de direito já deve comprovada de início, pois não 

se admite dilação probatória no procedimento angusto do MS”.[3] 21. No 

caso em testilha, verifica-se que inobstante os argumentos do impetrante, 

a presente demanda exige dilação probatória, já que não é possível 

verificar diante do que foi acostado ao feito as alegações feitas pelo 

autor, tais como inobservância das disposições do edital, bem como as 

alegadas irregularidades nos critérios avaliativos na apresentação que 

resultou em sua eliminação do seletivo, bem como eventual ausência de 

lisura no certame, no tocante à alegação de suspeição dos membros da 

banca. 22. Nesse sentido, a questão da eliminação do candidato e 

atribuição de nota zero, como aduz o impetrante, depende de análise do 

desempenho do autor na realização da avaliação, tais como os critérios 

estabelecidos no edital no item 10.3. Assim, não há como aferir o referido 

desempenho, tais como expressão comunicativa, linguagem verbal, 

postura, entre outros, sem que se proceda com produção de provas, 

como oitiva dos membros da banca avaliadora. 23. Além disso, sequer foi 

juntado pelo impetrante documento descritivo da avaliação pela banca, que 

discrimine a distribuição de pontuação pela banca examinadora, que 

viabilize eventual apreciação dos aspectos previstos no edital. 24. Nesse 

ponto, incumbe registrar que o autor do presente Mandado de Segurança 

apontou na petição do Id. 29965510, em um chamamento de feito à ordem, 

que postulou na inicial a intimação da parte autora para que juntasse os 

documentos a título de avaliação, em razão do mesmo não ser público. 25. 

No entanto, aliás, diga-se de passagem, nem existe “chamamento de feito 

à ordem” na discussão do presente procedimento, já que não estamos em 

procedimento ordinário. Outrossim, o impetrante não apresentou negativa 

da parte impetrada de disponibilizar o referido documento, em razão de 

que não se aplica a disposição do art. 6º, §1º da Lei 12.019/2009, in 

verbis: Art. 6o A petição inicial, que deverá preencher os requisitos 

estabelecidos pela lei processual, será apresentada em 2 (duas) vias com 

os documentos que instruírem a primeira reproduzidos na segunda e 

indicará, além da autoridade coatora, a pessoa jurídica que esta integra, à 

qual se acha vinculada ou da qual exerce atribuições. § 1o No caso em 

que o documento necessário à prova do alegado se ache em repartição 

ou estabelecimento público ou em poder de autoridade que se recuse a 

fornecê-lo por certidão ou de terceiro, o juiz ordenará, preliminarmente, 

por ofício, a exibição desse documento em original ou em cópia autêntica e 

marcará, para o cumprimento da ordem, o prazo de 10 (dez) dias. O 

escrivão extrairá cópias do documento para juntá-las à segunda via da 

petição. (grifos nossos) 26. Ademais disto, no tocante aos outros 

argumentos levantados pela defesa também não há comprovação de 

direito líquido e certo, pois não há como aferir eventual falta de lisura da 

banca diante as alegações e fotos juntadas pelo impetrante, nem mesmo 

inobservância dos princípios administrativos, em consonância com os 

fundamentos alhures. 27. Portanto, resta prejudicada a liquidez do pedido, 

e, por consequência, o impetrante não atende ao requisito indispensável 

da prova pré-constituída, para a concessão da segurança, a qual 

demonstra o direito líquido e certo, o passo que, ao deixar de comprovar 

de plano a ilegalidade ou arbitrariedade da banca examinadora, vez que 

não há como saber a distribuição de pontos, entendo que não restou 

caracterizado nenhum direito líquido e certo a ser amparado pela via do 

mandamus. 28. Nesse desiderato, vejo que o impetrante não demonstrou o 

seu direito líquido e certo a alicerçar o seu pleito, não trazendo aos autos 

a prova pré-constituída, requisito basilar do Mandado de Segurança. O 

STJ já, inclusive, se manifestou a respeito, senão vejamos:[4] “(...) 1. A 

verificação da procedência dos argumentos expendidos no mandado de 

segurança demandaria ampla investigação, por meio de dilação probatória, 

o que é inadmissível na via do mandado de segurança, que, como cediço, 

pressupõe prova pré-constituída do direito líquido e certo do impetrante 

(...)” 29. Ainda nesse sentido: MANDADO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE 

PROVA PRÉ-CONSTITUIDA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. 1. O 

mandado de segurança é remédio constitucional com amparo no artigo 5º, 

LXIX, da CRFB, que visa a tutelar direito líquido e certo, comprovado de 

plano e não amparado por "habeas-corpus" ou "habeas-data". Doutrina e 

precedentes do STF e STJ. 2. Da análise dos autos observa-se que não 

há lastro probatório mínimo que permita apreciar o alegado direito líquido e 

certo sustentado pelo impetrante. [...] 5. Portanto, ausente a prova 
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pré-constituída do alegado direito líquido e certo violado, de maneira que 

se impõe o indeferimento da petição inicial do mandamus. 6. Indeferimento 

da petição inicial, com fundamento no artigo 10, da Lei nº 12.016, de 07 de 

agosto de 2009. (TJ-RJ - MS: 00178596320198190000, Relator: Des(a). 

JOSÉ CARLOS PAES, Data de Julgamento: 28/08/2019, DÉCIMA QUARTA 

CÂMARA CÍVEL) 30. Assim, verificado a ausência de requisito legal, a 

inicial deve ser indeferida nos termos do art. 10, da Lei nº 12.016/09, 

verbis: “Art. 10. A inicial será desde logo indeferida, por decisão motivada, 

quando não for o caso de mandado de segurança ou lhe faltar algum dos 

requisitos legais ou quando decorrido o prazo legal para a impetração.” 31. 

A propósito, Celso Agrícola Barbi assevera que: “(...) conceito de direito 

líquido e certo é tipicamente processual, pois atende ao modo de ser de 

um direito subjetivo no processo: a circunstância de um determinado 

direito subjetivo realmente existir não lhe dá caracterização de liquidez e 

certeza; esta só lhe é atribuída se os fatos em que se fundar puderem ser 

provados de forma incontestável, certa, no processo” [5]. 32. Pontes de 

Miranda, ao dispor sobre a liquidez e certeza do direito, expõe que “(...) é 

o direito que não desperta dúvidas, que está isento de obscuridades, que 

não precisa ser aclarado com o exame de provas em dilação, que é em si 

mesmo concludente e inconcusso” [6]. 33. Ademais disto, conforme aduz 

o órgão ministerial, ainda que o impetrante dispusesse de provas 

inequívocas da avaliação do seletivo, a jurisprudência tem caminhado no 

sentido de que não cabe ao Poder Judiciário avaliar pontuação concedida 

por examinadores, vez que estará ultrapassando os poderes 

jurisdicionais, adentrando ao mérito administrativo. 34. Nesse sentido: 

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ORDINÁRIO EM 

MANDADO DE SEGURANÇA. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. 

CONCURSO PÚBLICO. PROVA DE ESTUDO DE CASO. RESPOSTA NÃO 

CONDIZENTE COM TODOS OS ELEMENTOS DO PADRÃO ADOTADO PELA 

BANCA EXAMINADORA. PONTUAÇÃO A MENOR. PRETENSÃO DE 

REAVALIAÇÃO DA RESPOSTA. IMPOSSIBILIDADE DE INTERVENÇÃO DO 

PODER JUDICIÁRIO. RE 632.853/CE. 1. O edital do concurso público 

constitui lei entre as partes, gerando direitos e obrigações tanto para a 

Administração Pública quanto para o candidato, compelidos ambos à sua 

fiel observância. 2. "Não compete ao Poder Judiciário, no controle de 

legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas 

pelos candidatos e notas a elas atribuídas. (...) Excepcionalmente, é 

permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões 

do concurso com o previsto no edital do certame" (RE 632.853/CE, Relator: 

Min. Gilmar. 3. Recurso ordinário em mandado de segurança não provido. 

(STJ - RMS: 59202 RJ 2018/0287317-5, Relator: Ministro MAURO 

CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 19/02/2019, T2 - SEGUNDA 

TURMA, Data de Publicação: DJe 26/02/2019 – grifos nossos). 35. Diante 

das razões apresentadas, outra hipótese não se abre senão o 

indeferimento da inicial com consequente extinção do processo sem 

julgamento do mérito. 36. Por fim, no que tange ao pedido de expedição de 

certidões, o procurador, ora impetrante, atuando em causa própria, deverá 

se dirigir ao próprio cartório onde atua para expedição das referidas 

certidões, não sendo necessária determinação no feito. D I S P O S I T I V 

O 37. Ante o exposto e, por tudo que dos autos consta, INDEFIRO o pedido 

inicial, e em consequência, JULGO E DECLARO EXTINTO O PROCESSO 

SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, na esteira do artigo 330, I, c/c artigo 485, 

incisos I e VI, todos do Novo Código de Processo Civil c/c artigo 10, da Lei 

n. 12.016/2009, por não haver direito líquido e certo a ser amparado. 38. 

Sem custas. 39. Transitada esta em julgado, arquivem-se procedendo à 

baixa na distribuição e demais anotações de estilo. 40. P. I. C. Alta 

Floresta/MT, 17 de abril de 2020. Roger Augusto Bim Donega Juiz de 

Direito em substituição legal [1] MEIRELLES, Hely Lopes. Direito 

Administrativo Brasileiro. 42 ed. São Paulo: Malheiros, 2016. P. 856. [2] [2] 

MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro. 42 ed. São Paulo: 

Malheiros, 2016. P. 857. [3] Leis Constitucionais Comentadas e Anotadas. 

São Paulo: RT, 2019. p. 1387. [4] AgRg no RMS: 38494 RJ 

2012/0134345-3, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data 

de Julgamento: 08/04/2014, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: 

DJe 22/04/2014 [5] in Do Mandado de Segurança - Forense - 4ª ed. - 1984 

- p. 85. [6] in Comentários à Constituição - vol. III - p. 335.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000569-53.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

YOLE WALTRICH DA SILVA (AUTOR(A))

A. E. W. D. S. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALANA GABI SICUTO OAB - MT0018450A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDERSON FERREIRA DA SILVA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEONARDO HENRIQUE DA COSTA PIMENTEL OAB - MT25137/O-O 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DESPACHO Processo: 1000569-53.2018.8.11.0007. 

AUTOR(A): YOLE WALTRICH DA SILVA, A. E. W. D. S. REU: ANDERSON 

FERREIRA DA SILVA Vistos etc, em regime de teletrabalho. Considerando 

a manifestação da parte autora no Id n. 23138936, MANIFESTEM-SE o 

requerido e o Ministério Público, no prazo legal. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Às providências. Alta Floresta/MT, 16 de abril de 2020. 

ROGER AUGUSTO BIM DONEGA Juiz de Direito, em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002787-54.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

R. A. F. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JESSICA LILIANE DE MELO OAB - MT17351/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE ALTA 

FLORESTA 6ª VARA DE ALTA FLORESTA AV. - TELEFONE: (65) 

35123600 1002787-54.2018.8.11.0007 R. A. F. INSS INSTITUTO 

NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO 

Nos termos da Legislação vigente e artigo 203 § 4º do CPC, impulsiono o 

presente feito com a finalidade de abrir vistas ao Procurador do 

requerente para manifestação acerca do retorno dos autos do Tribunal 

Regional Federal, bem como para requerer o que entender de direito, no 

prazo de 15 (quinze) dias. Nada mais havendo encerro o presente. Alta 

Floresta, 23 de abril de 2020. Assinado Digitalmente MARISE IVETE 

WOTTRICH BOCARDI Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-279 ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80

Processo Número: 1002538-06.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE JORGE TENORIO DA SILVA (REQUERENTE)

GISELE TENORIO DA SILVA E SILVA (REQUERENTE)

JESSICA TENORIO DA SILVA E SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ABDIEL VIRGINO MATHIAS DE SOUZA OAB - MT0016241A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAIXA ECONOMICA FEDERAL (INTERESSADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Processo: 1002538-06.2018.8.11.0007. 

REQUERENTE: JOSE JORGE TENORIO DA SILVA, JESSICA TENORIO DA 

SILVA E SILVA, GISELE TENORIO DA SILVA E SILVA INTERESSADO: 

CAIXA ECONOMICA FEDERAL Vistos. Defiro o requerido pelo Ministério 

Público ao id30831074, proceda-se a intimação da parte autora para que 

junte aos autos Certidão Negativa de Dependentes do INSS e Certidão do 

CENSEC. Após, voltem-me conclusos. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 31 de 

março de 2020. Antônio Fábio da Silva Marquezini Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000265-88.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MT13994-A 

(ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ARISLEI SILVA BARROS (REQUERIDO)
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE ALTA 

FLORESTA 6ª VARA DE ALTA FLORESTA AV. - TELEFONE: (65) 

35123600 1000265-88.2017.8.11.0007 BANCO BRADESCO ARISLEI 

SILVA BARROS IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Nos termos da 

Legislação vigente e artigo 203 § 4º do CPC, impulsiono o presente feito 

com a finalidade de abrir vistas ao Procurador do requerente para ciência 

da decisão ID 30377652 e documento do Infojud ID 30377666 onde se 

constata que o endereço encontrado é o mesmo já diligenciado nos autos, 

bem como para requerer o que entender de direito, no prazo de 30 (trinta) 

dias, sob pena de extinção do feito. Nada mais havendo encerro o 

presente. Alta Floresta, 23 de abril de 2020. Assinado Digitalmente MARISE 

IVETE WOTTRICH BOCARDI Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000446-55.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

GENI VALENTIN ALVES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

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

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

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE ALTA 

FLORESTA 6ª VARA DE ALTA FLORESTA AV. - TELEFONE: (65) 

35123600 1000446-55.2018.8.11.0007 GENI VALENTIN ALVES INSS 

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL IMPULSIONAMENTO POR 

CERTIDÃO Nos termos da Legislação vigente e artigo 203 § 4º do CPC, 

impulsiono o presente feito com a finalidade de abrir vistas ao Procurador 

do requerente para querendo, impugnar a contestação ID 31286646, no 

prazo de 15 (quinze) dias. Nada mais havendo encerro o presente. Alta 

Floresta, 23 de abril de 2020. Assinado Digitalmente MARISE IVETE 

WOTTRICH BOCARDI Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001857-65.2020.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JORGE LUIS ARRUDA E SA DE LYTTON OAB - MT0010675A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

C R FERREIRA DE SOUZA & CIA LTDA - ME (REQUERIDO)

CARLOS ROBERTO FERREIRA DE SOUZA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE ALTA 

FLORESTA 6ª VARA DE ALTA FLORESTA AV. - TELEFONE: (65) 

35123600 1001857-65.2020.8.11.0007 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C R 

FERREIRA DE SOUZA & CIA LTDA - ME e outros IMPULSIONAMENTO POR 

CERTIDÃO Nos termos da Legislação vigente e artigo 203 § 4º do CPC, 

impulsiono o presente feito com a finalidade de abrir vistas ao Procurador 

do requerente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, efetue um depósito 

identificado referente a condução do oficial de justiça até o endereço a 

ser diligenciado. O recolhimento da diligência deverá ser feito através do 

site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

http://www.tjmt.jus.br, no ícone emissão de guias online – Emitir guia 

(informar o serviço) Diligência - 1º Grau - informar o número processo - 

próximo - preencher a guia com as informações do endereço a ser 

diligenciado e gerar a guia, devendo ainda juntar aos autos o comprovante 

quitado para posterior cumprimento da Carta Precatória. Nada mais 

havendo encerro o presente. Alta Floresta, 23 de abril de 2020. Assinado 

Digitalmente MARISE IVETE WOTTRICH BOCARDI Gestor de Secretaria

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001801-32.2020.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

OLIBIO DE ARAUJO GARCEZ (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANTONIO FABIO DA SILVA MARQUEZINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DESPACHO Processo: 1001801-32.2020.8.11.0007. 

REQUERENTE: OLIBIO DE ARAUJO GARCEZ REQUERIDO: INSS INSTITUTO 

NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Vistos. Cumpra-se, conforme 

deprecado, servindo cópia como mandado, desde que preenchidos os 

requisitos previstos no art. 260, do Código de Processo Civil. Caso 

contrário, solicite-se o documento que não acompanhou a missiva ao Juízo 

Deprecante, devolvendo-se a Carta Precatória em caso de não 

atendimento, no prazo de 30 dias, nos termos do artigo 393, §1º e §2º da 

CNGC/MT, o que deverá ser certificado pela Sra. Gestora Judiciária. 

Cumprido o ato e observadas às formalidades legais, devolva-se à 

Comarca de origem, com nossas homenagens. Alta Floresta/MT, 23 de 

abril de 2020. Antônio Fábio da Silva Marquezini Juiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001835-07.2020.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE JESUS FERNANDES BIRAL (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA BARELLA OAB - MT0020342A (ADVOGADO(A))

WAGNER SILVEIRA FAGUNDES OAB - MT22276/O (ADVOGADO(A))

LUCAS BARELLA OAB - MT0019537A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(REU)

Magistrado(s):

ANTONIO FABIO DA SILVA MARQUEZINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Processo: 1001835-07.2020.8.11.0007. AUTOR(A): 

MARIA DE JESUS FERNANDES BIRAL REU: 29.979.036.0001-40 - 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Vistos. RECEBO a 

inicial em todos os seus termos. Ademais, DEFIRO os benefícios da Justiça 

Gratuita, diante da presunção de veracidade da afirmação da parte 

requerente (pessoas físicas) de que não possui recursos suficientes para 

pagar as custas e as despesas processuais, nos termos do § 3º, do art. 

99, do CPC/2015. Entendo necessário, para análise do pedido de 

antecipação de tutela antecipada, a realização de perícia médica. In casu, 

nos termos do Convênio nº 03/2013, celebrado entre a Justiça Federal e o 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, bem como do Ofício 

Circular nº 276/2014-DJA/CGC e das Resoluções nº 541/2007 e nº 

00305/2014, ambas do Conselho da Justiça Federal, NOMEIO como perito 

judicial o Dr. Diego Marcelo Muller – CRM 6838/MT, que poderá ser 

encontrado nas dependências do Hospital e Maternidade Santa Rita de 

Alta Floresta/MT, nestes termos, FIXO os honorários em R$ 500,00 

(quinhentos reais), em observância à tabela V da Resolução nº 

232/2016-CJF, sendo que a perícia realizar-se-á em dia, local e horário a 

ser designado pelo perito nomeado, que deverá informar à Secretaria da 

Vara com tempo suficiente para que proceda à INTIMAÇÃO dos 

interessados. ENCAMINHE-SE ao Sr. Perito cópia da inicial, dos quesitos 

apresentados pela parte autora, de eventuais atestados médicos e 

resultados de exames que instruem a inicial, bem como dos quesitos deste 

Juízo e da parte ré (cuja cópia se encontra encartada no ofício supra 

mencionado, arquivado na Secretaria da Vara). Estabeleço como 

QUESITOS DO JUÍZO: a) A parte autora é portadora de 

deficiência/moléstia/doença? De que tipo? b) A parte autora é incapacitada 

para trabalhar? c) A incapacidade da parte autora para o trabalho é 

parcial ou total? Explique. d) A incapacidade da parte autora para o 

trabalho é permanente ou temporária? Caso temporária, por quanto tempo 

é a incapacidade da autora? e) Havendo incapacidade, aproximadamente 

desde quando ela existe? f) A deficiência/moléstia/doença de que é 

portadora a parte autora encontra-se em fase evolutiva ou residual? g) 

Constatada a incapacidade para o trabalho e, não sendo possível precisar 

a época aproximada do advento desta (a incapacidade), pode-se afirmar 

que tal incapacidade decorre da evolução/agravamento da 

deficiência/moléstia/doença de que é portadora a parte autora? h) Qual a 

atividade laboral da parte autora? Desde quando exerce essa atividade? i) 

A incapacidade, se existente, é para qualquer atividade laboral ou apenas 

para a atividade habitual da parte autora? É possível a reabilitação para 

outra atividade que lhe garanta a subsistência, considerando o grau de 

instrução da autora, suas condições financeiras, idade e acesso a 
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atividades de reabilitação? j) A parte autora é incapaz para a vida 

independente? k) A deficiência/moléstia de que é portadora a parte autora 

traz limitações em sua vida? Que tipos de limitações? l) Existe tratamento 

para o mal da parte autora? Caso positivo, qual o valor aproximado do 

tratamento? m) O tratamento traz efeitos colaterais? Quais? n) Esses 

efeitos colaterais impedem que a parte autora exerça alguma atividade 

braçal? Uma vez designada data para realização da perícia, INTIME-SE a 

parte autora para comparecer no local, dia e horário designados para se 

submeter ao exame pericial. Após a juntada do laudo, com o 

encaminhamento dos autos, CITE-SE o requerido, devendo constar as 

advertências do artigo 344 do CPC e que o prazo para contestar será em 

dobro, ou seja, 30 (trinta) dias, de acordo com o artigo 183 do CPC. No 

mesmo ato da citação, INTIME-SE o requerido para se manifestar acerca 

do laudo médico, consignando que o silêncio importará na presunção de 

concordância com o laudo pericial. Posteriormente, INTIME-SE a parte 

requerente para, no prazo de 10 (dez) dias, manifestar sobre a perícia, 

quando poderá, se for o caso, impugnar documentos e teses levantadas 

na contestação. Com a manifestação das partes sobre o laudo pericial ou 

decorrido o prazo “in albis” para tanto, REQUISITE-SE pagamento dos 

honorários periciais no sistema da assistência judiciária gratuita da Justiça 

Federal, conforme Resolução nº 00305/2014-CJF. Por fim, façam os autos 

CONCLUSOS para apreciação do pedido de antecipação dos efeitos da 

tutela. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Alta 

Floresta/MT, 22 de abril de 2020. ANTÔNIO FÁBIO DA SILVA MARQUEZINI 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001832-52.2020.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JOANA MARIANA VICENTE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REU)

Magistrado(s):

ANTONIO FABIO DA SILVA MARQUEZINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Processo: 1001832-52.2020.8.11.0007. AUTOR(A): 

JOANA MARIANA VICENTE REU: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. 

Vistos. Recebo a inicial, DETERMINO a prioridade de tramitação do 

presente feito, tendo em vista que a parte autora trata-se de pessoa 

idosa, nos termos do artigo 1.048 do CPC. DEFIRO a gratuidade da justiça 

diante da presunção de veracidade da afirmação da Requerente (pessoa 

física) de que não possui recursos suficientes para pagar as custas e as 

despesas processuais, nos termos do §3º, do Art. 99, da Lei 13.105/15. 

Vislumbro que na Exordial, além dos pedidos de mérito, a Requerente 

pleiteia a inversão do ônus da prova, com fulcro no inciso VIII, do art. 6º, 

do Código de Defesa do Consumidor. Com a entrada em vigor do Novo 

Código de Processo Civil, a inversão do ônus da prova assume inovadora 

roupagem, eis que detalhadamente regulada pelo Art. 373. A fim de bem 

clarificar a alteração sobre a distribuição do ônus da prova, transcrevo os 

§§1º e 2º do referido dispositivo normativo adiante: §1º. Nos casos 

previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à 

impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos 

termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato 

contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde 

que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a 

oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído. §2º. A 

decisão prevista no §1º deste artigo não pode gerar situação em que a 

desincumbência do encargo pela parte seja impossível ou excessivamente 

difícil. Noutros termos, verificando o Magistrado que há excessiva 

dificuldade na produção de prova por uma das partes, o ônus da prova 

poderá ser redistribuído mediante decisão fundamentada, devendo-se 

oferecer à parte que recebeu tal encargo, a oportunidade de dele se 

desincumbir. Consoante preleciona o art. 2º, é vedado a transferência de 

ônus excessivo ou impossível, posto que não poderá ser cumprido por 

qualquer uma das partes. Verifico que o §1º do art. 373 bem se aplica ao 

caso sub judice, tendo em vista que é ônus extremamente dificultoso que 

a parte Requerente traga aos autos documentos que estejam em posse da 

Requerida, imprescindíveis à solução da controvérsia, quais sejam os 

documentos hábeis a comprovar a existência de relação jurídica entre as 

partes e, consequentemente, a suposta dívida. Sendo assim, DEFIRO a 

inversão do ônus da prova somente e especificamente quanto aos 

documentos que estejam em posse da Requerida atinentes à relação de 

consumo ora guerreada, bem como, a existência ou não da suposta 

dívida, sendo ônus da Requerida trazê-los ao juízo. Outrossim, a presente 

demanda tramitará sob a égide da Lei nº 13.105/15, e, portanto, segundo 

as normas procedimentais atinentes ao novo Procedimento Comum, nos 

termos do art. 318 e ss. do referido diploma legal. Outrossim, dispenso a 

realização de audiência de conciliação, diante da manifestação expressa 

da parte autora. Cite-se a requerida para que o prazo para contestar se 

dará nos termos do art. 335 e que os fatos aduzidos na inicial e não 

impugnados serão presumidos como verdadeiros, de acordo com o 

disposto no art. 341 e 344, todos da Lei 13.105/15. Cumpra-se. Alta 

Floresta/MT, 22 de abril de 2020. Antônio Fábio da Silva Marquezini Juiz de 

Direto

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001833-37.2020.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JOANA MARIANA VICENTE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REU)

Magistrado(s):

ANTONIO FABIO DA SILVA MARQUEZINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Processo: 1001833-37.2020.8.11.0007. AUTOR(A): 

JOANA MARIANA VICENTE REU: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. 

Vistos. Recebo a inicial, DETERMINO a prioridade de tramitação do 

presente feito, tendo em vista que a parte autora trata-se de pessoa 

idosa, nos termos do artigo 1.048 do CPC. DEFIRO a gratuidade da justiça 

diante da presunção de veracidade da afirmação da Requerente (pessoa 

física) de que não possui recursos suficientes para pagar as custas e as 

despesas processuais, nos termos do §3º, do Art. 99, da Lei 13.105/15. 

Vislumbro que na Exordial, além dos pedidos de mérito, a Requerente 

pleiteia a inversão do ônus da prova, com fulcro no inciso VIII, do art. 6º, 

do Código de Defesa do Consumidor. Com a entrada em vigor do Novo 

Código de Processo Civil, a inversão do ônus da prova assume inovadora 

roupagem, eis que detalhadamente regulada pelo Art. 373. A fim de bem 

clarificar a alteração sobre a distribuição do ônus da prova, transcrevo os 

§§1º e 2º do referido dispositivo normativo adiante: §1º. Nos casos 

previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à 

impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos 

termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato 

contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde 

que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a 

oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído. §2º. A 

decisão prevista no §1º deste artigo não pode gerar situação em que a 

desincumbência do encargo pela parte seja impossível ou excessivamente 

difícil. Noutros termos, verificando o Magistrado que há excessiva 

dificuldade na produção de prova por uma das partes, o ônus da prova 

poderá ser redistribuído mediante decisão fundamentada, devendo-se 

oferecer à parte que recebeu tal encargo, a oportunidade de dele se 

desincumbir. Consoante preleciona o art. 2º, é vedado a transferência de 

ônus excessivo ou impossível, posto que não poderá ser cumprido por 

qualquer uma das partes. Verifico que o §1º do art. 373 bem se aplica ao 

caso sub judice, tendo em vista que é ônus extremamente dificultoso que 

a parte Requerente traga aos autos documentos que estejam em posse da 

Requerida, imprescindíveis à solução da controvérsia, quais sejam os 

documentos hábeis a comprovar a existência de relação jurídica entre as 

partes e, consequentemente, a suposta dívida. Sendo assim, DEFIRO a 

inversão do ônus da prova somente e especificamente quanto aos 

documentos que estejam em posse da Requerida atinentes à relação de 

consumo ora guerreada, bem como, a existência ou não da suposta 

dívida, sendo ônus da Requerida trazê-los ao juízo. Outrossim, a presente 

demanda tramitará sob a égide da Lei nº 13.105/15, e, portanto, segundo 

as normas procedimentais atinentes ao novo Procedimento Comum, nos 

termos do art. 318 e ss. do referido diploma legal. Outrossim, dispenso a 

realização de audiência de conciliação, diante da manifestação expressa 

da parte autora. Cite-se a requerida para que o prazo para contestar se 

dará nos termos do art. 335 e que os fatos aduzidos na inicial e não 

impugnados serão presumidos como verdadeiros, de acordo com o 
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disposto no art. 341 e 344, todos da Lei 13.105/15. Cumpra-se. Alta 

Floresta/MT, 22 de abril de 2020. Antônio Fábio da Silva Marquezini Juiz de 

Direto

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001842-96.2020.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE PEREIRA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REU)

Magistrado(s):

ANTONIO FABIO DA SILVA MARQUEZINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Processo: 1001842-96.2020.8.11.0007. AUTOR(A): 

JOSE PEREIRA DOS SANTOS REU: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS 

S.A. Vistos. Recebo a inicial, DETERMINO a prioridade de tramitação do 

presente feito, tendo em vista que a parte autora trata-se de pessoa 

idosa, nos termos do artigo 1.048 do CPC. DEFIRO a gratuidade da justiça 

diante da presunção de veracidade da afirmação da Requerente (pessoa 

física) de que não possui recursos suficientes para pagar as custas e as 

despesas processuais, nos termos do §3º, do Art. 99, da Lei 13.105/15. 

Vislumbro que na Exordial, além dos pedidos de mérito, a Requerente 

pleiteia a inversão do ônus da prova, com fulcro no inciso VIII, do art. 6º, 

do Código de Defesa do Consumidor. Com a entrada em vigor do Novo 

Código de Processo Civil, a inversão do ônus da prova assume inovadora 

roupagem, eis que detalhadamente regulada pelo Art. 373. A fim de bem 

clarificar a alteração sobre a distribuição do ônus da prova, transcrevo os 

§§1º e 2º do referido dispositivo normativo adiante: §1º. Nos casos 

previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à 

impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos 

termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato 

contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde 

que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a 

oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído. §2º. A 

decisão prevista no §1º deste artigo não pode gerar situação em que a 

desincumbência do encargo pela parte seja impossível ou excessivamente 

difícil. Noutros termos, verificando o Magistrado que há excessiva 

dificuldade na produção de prova por uma das partes, o ônus da prova 

poderá ser redistribuído mediante decisão fundamentada, devendo-se 

oferecer à parte que recebeu tal encargo, a oportunidade de dele se 

desincumbir. Consoante preleciona o art. 2º, é vedado a transferência de 

ônus excessivo ou impossível, posto que não poderá ser cumprido por 

qualquer uma das partes. Verifico que o §1º do art. 373 bem se aplica ao 

caso sub judice, tendo em vista que é ônus extremamente dificultoso que 

a parte Requerente traga aos autos documentos que estejam em posse da 

Requerida, imprescindíveis à solução da controvérsia, quais sejam os 

documentos hábeis a comprovar a existência de relação jurídica entre as 

partes e, consequentemente, a suposta dívida. Sendo assim, DEFIRO a 

inversão do ônus da prova somente e especificamente quanto aos 

documentos que estejam em posse da Requerida atinentes à relação de 

consumo ora guerreada, bem como, a existência ou não da suposta 

dívida, sendo ônus da Requerida trazê-los ao juízo. Outrossim, a presente 

demanda tramitará sob a égide da Lei nº 13.105/15, e, portanto, segundo 

as normas procedimentais atinentes ao novo Procedimento Comum, nos 

termos do art. 318 e ss. do referido diploma legal. Outrossim, deixo de 

designar audiência de conciliação, diante da manifestação expressa da 

parte autora, pela não realização. Cite-se a requerida para contestar se 

dará nos termos do art. 335 e que os fatos aduzidos na inicial e não 

impugnados serão presumidos como verdadeiros, de acordo com o 

disposto no art. 341 e 344, todos da Lei 13.105/15. Cumpra-se. Alta 

Floresta/MT, 22 de abril de 2020. Antônio Fábio da Silva Marquezini Juiz de 

Direto

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001808-24.2020.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA OAB - MT21589-O 

(ADVOGADO(A))

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

Parte(s) Polo Passivo:

MILTON GAETANO NETO (EXECUTADO)

MARCO AURELIO BELUCIO GAETANO (EXECUTADO)

MILTON GAETANO (EXECUTADO)

DARCI ZANOVELO GAETANO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANTONIO FABIO DA SILVA MARQUEZINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Processo: 1001808-24.2020.8.11.0007. EXEQUENTE: 

BANCO DO BRASIL SA EXECUTADO: MARCO AURELIO BELUCIO 

GAETANO, MILTON GAETANO, DARCI ZANOVELO GAETANO, MILTON 

GAETANO NETO Vistos. Intime-se a parte autora para que recolha as 

custas processuais, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do §1º do 

artigo 485 do Código de Processo Civil, sob pena de EXTINÇÃO do 

processo, nos termos do inciso III do mesmo dispositivo legal. Cumpra-se. 

Alta Floresta/MT, 23 de abril de 2020. ANTÔNIO FÁBIO DA SILVA 

MARQUEZINI Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA CÍVEL

Processo Número: 1001854-13.2020.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS ANTÔNIO CARDOSO, (REU)

Magistrado(s):

ANTONIO FABIO DA SILVA MARQUEZINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Processo: 1001854-13.2020.8.11.0007. AUTOR(A): 

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO REU: CARLOS 

ANTÔNIO CARDOSO, Vistos. Trata-se de ação civil pública ambiental com 

pedido de antecipação dos efeitos da tutela proposta pelo Ministério 

Público do Estado de Mato Grosso em desfavor de Carlos Antônio 

Cardoso, ambos qualificados nos autos. Informa na inicial que a Secretaria 

de Saúde, por meio do Departamento da Vigilância Epidemiológica e 

Ambiental do Município de Alta Floresta, realiza constantemente 

fiscalização nas residências do município, a fim de verificar a limpeza e 

conservação dos lotes e, segundo o Guia da Vigilância Epidemiológica do 

Ministério da Saúde, a Vigilância Epidemiológica “tem por objetivo prevenir, 

controlar, eliminar ou erradicar doenças, bem como evitar a ocorrência de 

casos, óbitos e sequelas, com as suas repercussões negativas sobre a 

sociedade e a prestação de serviços de saúde”. Em cumprimento ao 

Programa de Combate e Prevenção à Dengue, Chikungunya e Zika Vírus, 

instituído pela Lei Municipal nº 1488/2006, a equipe da Vigilância 

Epidemiológica realizou fiscalização no lote (quintal) do Requerido, 

localizado na Rua Senador Júlio Campos, nº179, Bairro Bom Jesus, Oficina 

do Carlão, em Alta Floresta/MT , e constatou que a propriedade 

encontrava-se suja, com acúmulo de lixo e materiais inservíveis e 

criadouro de mosquito Aedes Aegypti, estando em desconformidade com 

o art. 3º, da referida Lei Municipal. Por esse motivo, a Vigilância 

Epidemiológica expediu Notificação Recomendatória ao Requerido, 

corrigisse as inconformidades encontradas pelos Agentes de Vigilância 

Ambiental e Fiscal Sanitário, constando expressamente que o não 

cumprimento acarretaria em sanções. Todavia, o requerido, após 

notificado, descumpriu a notificação recomendatória, conforme demonstra 

o ofício nº187/SMS-GS/2020, o que ensejou a presente ação. Assim, 

pugna pela concessão da tutela de urgência, para que o requerido 

mantenho o seu terreno limpo, sob pena de multa diária. É o relato do 

necessário. Decido. Recebo a inicial, visto que preenche os requisitos do 

artigo 319 e não incide nas hipóteses do artigo 330, ambos do Código de 

Processo Civil. DA CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA Analisando 

detidamente a inicial, verifico que merece ser deferida a liminar pretendida. 

É cediço que, em sede de tutela de urgência, compete ao Juízo, para fins 

de análise dos requisitos estabelecidos pelo artigo 300 do CPC/2015, 

adiante transcrito, examinar a existência de elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo: "Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver 

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

o risco ao resultado útil do processo". Aproximando-se o texto legal do 

mundo concreto dos fatos, verifica-se que deve prosperar o pedido de 

antecipação dos efeitos da tutela, porquanto os requisitos para sua 

concessão encontram-se configurados. A Constituição da República 
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Federativa do Brasil assegura a proteção ao meio ambiente, visto que seu 

artigo 225 estabelece que: “Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente 

ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à 

sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o 

dever de defendê-lo e preservá- lo para as presentes e futuras 

gerações.” Os documentos carreados aos autos indicam que o requerido 

é proprietário do lote (quintal) do Requerido, localizado na Rua Senador 

Júlio Campos, nº179, Bairro Bom Jesus, Oficina do Carlão, em Alta 

Floresta/MT, em que foi constatada a existência de lixo acumulado e 

materiais inservíveis, com criadouro de mosquitos Aedes Aegypti, estando 

em desconformidade com o art. 3º, da Lei Municipal nº1488/2006. Desse 

modo, a probabilidade do direito é evidente visto que da análise in loco 

realizada pela Secretaria de Saúde, por meio do Departamento da 

Vigilância Epidemiológica e Ambiental do Município de Alta Floresta, 

verificou-se que o requerido está descumprindo as legislações ambientais 

e consequentemente causando risco à saúde da população desta cidade. 

Diante disso, tendo em vista a fé pública da vistoria e conclusão realizado 

pela Vigilância Sanitária, em razão do disposto no artigo 405, do Código de 

Processo Civil, há que se concluir indícios suficientes da existência de lixo 

acumulado e materiais inseríveis com criadouro de mosquito Aedes 

Aegypti em total desacordo com a Lei municipal e o ordenamento jurídico 

ambiental. Diante dos fatos, como é sabido, a Dengue, Chikungunya e Zíca 

Vírus são doenças infecciosa s agudas, transmitida por contágio indireto, 

através d o mosquito do gênero Aedes, sendo o mais comum o Aedes 

Aegypti, que serve de transmissor do vírus da dengue. Doenças como a 

Dengue, Chikungunya e Zika Vírus podem causar formas assintomáticas 

ou sintomáticas, com quadro febril, mialgia, febre, alergia, exantema e 

artralgia, podendo ocorrer casos graves, com febre hemorrágica, choque 

e óbito. Quanto a precaução, quando uma atividade puder causar danos 

ambientais irreversíveis, mesmo que não havendo certeza científica 

quanto à extensão e os efetivos efeitos concretos do dano ambiental, mas 

há base razoável fundada em juízo de probabilidade da potencial 

ocorrência dos danos, o empreendedor deverá ser compelido a adotar 

medidas de precaução para elidir ou reduzir os riscos ambientais. A 

precaução caracteriza-se pela ação antecipada diante do risco de 

ocorrência de dano, como bem manifestou o parquet. No caso em apreço, 

é indiscutível o prejuízo causado à saúde e ao bem estar das pessoas, 

por essa doença que a cada dia faz mais vítimas. A Lei Municipal nº 

1488/2006 instituiu o Programa de Combate e Prevenção à Dengue, 

Chikungunya e Zika Vírus, visando a adoção de medidas enérgicas para 

evitar condições que propiciem a instalação e proliferação do vetor 

causador da Dengue, Chikungunya e Zika Vírus, determinando ser 

responsabilidade do proprietário a limpeza e manutenção dos terrenos, de 

forma a mantê-los livres de quaisquer matérias nocivas à saúde da 

vizinhança e coletividade. Portanto, resta gritante que tal cenário está 

completamente em desacordo com as normas e princípios ambientais, e a 

continuidade da manutenção do lixo e materiais inservíveis no local, 

inevitavelmente trará consequências irreversíveis ao meio ambiente e a 

população. Nesta linha de intelecção, tem-se que a plausibilidade da 

medida se mostra evidente, notadamente porque não só o meio ambiente 

deve ser resguardado, mas a saúde da população regional, impondo-se a 

pronta atuação do Poder Judiciário. No mesmo sentido o risco ao resultado 

útil do processo, torna-se visível diante do acumulo de lixo acarretar em 

danos ambientais difusos. De fato, em tema de meio ambiente, a cautela 

deve pender a favor dos interesses da sociedade que estão em 

discussão. Demonstrando o perigo de dano, a medida que se impõe é o 

imediato afastamento da causa que está gerando o risco. Neste contexto, 

analisadas as alegações apresentadas, aliadas aos documentos atrelados 

à inicial, conclui-se que estão presentes os requisitos necessários ao 

deferimento da antecipação da tutela de forma liminar. No dizer de Fredie 

Didier Jr: “Toda vez que forem constatados a verossimilhança do direito e 

o risco de danos irreparáveis (ou de difícil reparação) resultante da sua 

não satisfação imediata, deve-se privilegiar esse direito provável, 

adiantando a sua fruição, em detrimento de direito improvável da 

contraparte. (In Curso de Direito Processual Civil, Salvador: Juspodivm, 

2007, p. 544) Diante dos fatos narrados, incumbe ao requerido o dever de 

LIMPAR e MANTER LIMPO o seu terreno localizado na Rua Senador Júlio 

Campos, nº179, Bairro Bom Jesus, Oficina do Carlão, em Alta Floresta/MT, 

e qualquer superfície no local que acumule água, eliminando materiais 

inservíveis ou que possam causar riscos à saúde e incolumidade pública, 

bem como removendo todo o lixo existente no local, adotando as medidas 

cabíveis a fim de evitar a criação e proliferação do mosquito Aedes 

Aegypti e outros vetores transmissores das mais variadas doenças, sob 

pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), em caso de 

descumprimento, em caráter cumulativo, limitada a multa a 15 (quinze) 

dias, nos exatos termos como requerido pelo órgão Ministerial, pois do 

contrário poderá acarretar em danos potenciais à coletividade, além de 

prejudicar a qualidade de vida da população, competindo ao Poder 

Judiciário assegurar sua prevenção na forma do artigo 225, da CF/88. 

Advirto, apenas, que o direito que aqui se reconhece é aquele derivado de 

uma cognição sumária, suficiente apenas para identificar uma simples 

plausibilidade do direito invocado pela parte autora. Não se quer confiar a 

essa análise sumária o status – ou mesmo o efeito – garantido por uma 

cognição mais detida e complexa, dita exauriente. Reconhece-se, aqui, 

apenas que o direito alegado pela parte requerente é plausível, mas que 

pode, ou não, ser reconhecido após uma análise mais acirrada dos fatos 

que gravitam em torno da presente demanda. Diante do exposto, com 

amparo no artigo 300, § 1º, do Código de Processo Civil/2015, c/c artigo 

12, da Lei nº 7.347/85: 1) DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da 

tutela, COMPELINDO O REQUERIDO NA OBRIGAÇÃO DE LIMPAR e 

MANTER LIMPO o seu terreno localizado na Rua Senador Júlio Campos, 

nº179, Bairro Bom Jesus, Oficina do Carlão, em Alta Floresta/MT, e 

qualquer superfície no local que acumule água, eliminando materiais 

inservíveis ou que possam causar riscos à saúde e incolumidade pública, 

bem como removendo todo o lixo existente no local, adotando as medidas 

cabíveis a fim de evitar a criação e proliferação do mosquito Aedes 

Aegypti e outros vetores transmissores das mais variadas doenças, em 

05 (cinco) dias após a intimação, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 

(mil reais), limitada a 15 dias, em caso de descumprimento, em caráter 

cumulativo com as demais multas e reparações de danos, devendo a 

Secretaria expedir o necessário ao cumprimento da ordem judicial. 

Intime-se e cite-se a parte requerida para, querendo, responde no prazo 

legal, consignando-se no mandado que não sendo contestada a ação 

presumir-se-ão como verdadeiros os fatos articulados pelo autor nos 

termos do artigo 344, do CPC. Ciência ao Ministério Público. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Alta Floresta/MT, 23 de abril de 2020. Antônio 

Fábio da Silva Marquezini Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1001785-78.2020.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO DANGUI LUCZINSKI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDA FORTI DE ALMEIDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANTONIO FABIO DA SILVA MARQUEZINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Processo: 1001785-78.2020.8.11.0007. 

REQUERENTE: RODRIGO DANGUI LUCZINSKI REQUERIDO: FERNANDA 

FORTI DE ALMEIDA Vistos. Analisando os presentes autos, verifico que a 

parte autora não recolheu as custas processuais e requer a concessão 

da assistência judiciária gratuita. Pois bem. Entendo ser o caso de 

indeferimento do pleito de concessão de assistência judiciária gratuita, 

uma vez que não restou comprovada nos autos a precariedade 

econômica da parte autora. À propósito, a moderna jurisprudência é 

assente no sentido de que não basta que o postulante, para fazer jus ao 

benefício, simplesmente declare ser pobre na forma da lei ou que não 

possui condições de prover as custas do processo sem prejuízo de seu 

sustento, devendo existir elementos que comprovem a impossibilidade de 

se arcar com as despesas processuais. Nesse sentido, a partir da análise 

dos documentos juntados aos autos, principalmente levando-se em 

consideração que a parte autora trata-se de um profissional conhecido na 

cidade, sendo Engenheiro Agrônomo, com notório conhecimento na área 

do agronegócio, situações evidentemente incompatíveis com a 

hipossuficiência econômica exigida para o deferimento de gratuidade de 

justiça, presume-se, portanto, que este não se encontra no estado de 

miserabilidade, a justificar a concessão deste benefício. Sobre o assunto 

segue a recente jurisprudência: “APELAÇÃO CÍVEL - IMPUGNAÇÃO AO 

PEDIDO DE ASSISTÊNCIA GRATUITA - INDÍCIOS DE SUFICIÊNCIA DE 

RECURSOS - REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO - RECURSO NÃO PROVIDO. - 

Havendo indícios de poder aquisitivo satisfatório e que a parte impugnada 

aufere rendimentos suficientes, deve ter o benefício da assistência 
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judiciária revogado, posto que se conclui pela possibilidade de arcar com 

as despesas processuais, sem prejuízo do sustento próprio e de seus 

familiares.” (TJMG, Apelação Cível 1.0699.11.007585-9/001, Relator(a): 

Des.(a) Hilda Teixeira da Costa , 2ª Câmara Cível, julgamento em 

12/11/2013, publicação da súmula em 26/11/2013). Por tais 

considerações, INDEFIRO o pedido de concessão da assistência judiciária 

gratuita. Intime-se a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, efetuar 

o devido recolhimento das custas judiciais, sob pena de extinção do feito 

sem resolução de mérito, nos termos do § único, do art. 102, do novo 

código adjetivo civil. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 23 de abril de 2020. 

ANTÔNIO FÁBIO DA SILVA MARQUEZINI Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001829-97.2020.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JOANA MARIANA VICENTE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REU)

Magistrado(s):

ANTONIO FABIO DA SILVA MARQUEZINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Processo: 1001829-97.2020.8.11.0007. AUTOR(A): 

JOANA MARIANA VICENTE REU: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. 

Vistos. Recebo a inicial, DETERMINO a prioridade de tramitação do 

presente feito, tendo em vista que a parte autora trata-se de pessoa 

idosa, nos termos do artigo 1.048 do CPC. DEFIRO a gratuidade da justiça 

diante da presunção de veracidade da afirmação da Requerente (pessoa 

física) de que não possui recursos suficientes para pagar as custas e as 

despesas processuais, nos termos do §3º, do Art. 99, da Lei 13.105/15. 

Vislumbro que na Exordial, além dos pedidos de mérito, a Requerente 

pleiteia a inversão do ônus da prova, com fulcro no inciso VIII, do art. 6º, 

do Código de Defesa do Consumidor. Com a entrada em vigor do Novo 

Código de Processo Civil, a inversão do ônus da prova assume inovadora 

roupagem, eis que detalhadamente regulada pelo Art. 373. A fim de bem 

clarificar a alteração sobre a distribuição do ônus da prova, transcrevo os 

§§1º e 2º do referido dispositivo normativo adiante: §1º. Nos casos 

previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à 

impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos 

termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato 

contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde 

que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a 

oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído. §2º. A 

decisão prevista no §1º deste artigo não pode gerar situação em que a 

desincumbência do encargo pela parte seja impossível ou excessivamente 

difícil. Noutros termos, verificando o Magistrado que há excessiva 

dificuldade na produção de prova por uma das partes, o ônus da prova 

poderá ser redistribuído mediante decisão fundamentada, devendo-se 

oferecer à parte que recebeu tal encargo, a oportunidade de dele se 

desincumbir. Consoante preleciona o art. 2º, é vedado a transferência de 

ônus excessivo ou impossível, posto que não poderá ser cumprido por 

qualquer uma das partes. Verifico que o §1º do art. 373 bem se aplica ao 

caso sub judice, tendo em vista que é ônus extremamente dificultoso que 

a parte Requerente traga aos autos documentos que estejam em posse da 

Requerida, imprescindíveis à solução da controvérsia, quais sejam os 

documentos hábeis a comprovar a existência de relação jurídica entre as 

partes e, consequentemente, a suposta dívida. Sendo assim, DEFIRO a 

inversão do ônus da prova somente e especificamente quanto aos 

documentos que estejam em posse da Requerida atinentes à relação de 

consumo ora guerreada, bem como, a existência ou não da suposta 

dívida, sendo ônus da Requerida trazê-los ao juízo. Outrossim, a presente 

demanda tramitará sob a égide da Lei nº 13.105/15, e, portanto, segundo 

as normas procedimentais atinentes ao novo Procedimento Comum, nos 

termos do art. 318 e ss. do referido diploma legal. Outrossim, dispenso a 

realização de audiência de conciliação, diante da manifestação expressa 

da parte autora. Cite-se a requerida para que o prazo para contestar se 

dará nos termos do art. 335 e que os fatos aduzidos na inicial e não 

impugnados serão presumidos como verdadeiros, de acordo com o 

disposto no art. 341 e 344, todos da Lei 13.105/15. Cumpra-se. Alta 

Floresta/MT, 23 de abril de 2020. Antônio Fábio da Silva Marquezini Juiz de 

Direto

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1001951-81.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MALAQUIAS BORGES DOS SANTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANTONIO FABIO DA SILVA MARQUEZINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Processo: 1001951-81.2018.8.11.0007. EXEQUENTE: 

MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA EXECUTADO: MALAQUIAS BORGES DOS 

SANTOS Vistos. INTIME-SE e CITE-SE o APELADO para apresentar as 

contrarrazões recursais, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do §1º, 

do art. 1.010, do NCPC, o qual poderá arguir como preliminar das 

contrarrazões as matérias a que se refere o §1º do art. 1.009. Havendo 

apelação adesiva ou preliminares nas contrarrazões, INTIME-SE o apelante 

para apresentar contrarrazões ou manifestar-se a respeito das 

preliminares, no prazo de 30 (trinta) dias. Insta salientar que os prazos 

processuais são contados nos termos do art. 219 da referida Lei. Após as 

providências necessárias, nos termos do artigo 1011 do NCPC, 

remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cumprindo-se o art. §3º, do art. 1.010, já indicado, com as 

homenagens deste Juízo, observando-se o disposto no artigo 346 da 

CNGC. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Alta 

Floresta/MT, 22 de abril de 2020. ANTÔNIO FÁBIO DA SILVA MARQUEZINI 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000522-16.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

HELIO RIBEIRO DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WESLEY RODRIGUES ARANTES OAB - MT0013616A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANTONIO FABIO DA SILVA MARQUEZINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Processo: 1000522-16.2017.8.11.0007. EXEQUENTE: 

HELIO RIBEIRO DA SILVA EXECUTADO: INSS-INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURO SOCIAL Vistos. Pretende-se, através da presente, executar a 

sentença contra a Fazenda Pública no tocante à obrigação de pagar 

quantia certa. Assim, DETERMINO: 1) INTIME-SE a Fazenda Pública, na 

pessoa de seu representante judicial, por carga ou remessa dos autos 

para, se quiser, IMPUGNAR a presente ação no prazo de trinta (30) dias, 

nos termos do artigo 535 do Código de Processo Civil. 2) Apresentada 

IMPUGNAÇÃO, CERTIFIQUE-SE acerca da tempestividade e façam os 

autos CONCLUSOS. 3) Se decorrer o prazo legal sem apresentar 

impugnação, CERTIFIQUE-SE e, na forma do artigo 6º da Resolução nº 115 

do CNJ, inciso XIV do artigo 7º e artigo 11, ambos da Resolução nº 

122/2010 do Conselho da Justiça Federal, para os efeitos da 

compensação prevista nos §§ 9º e 10 do artigo 100 da Constituição 

Federal, INTIME-SE o órgão de representação judicial da entidade 

executada para que informe, em trinta (30) dias, a existência de débitos 

que preencham as condições estabelecidas no § 9º, sob pena de perda 

do direito de abatimento dos valores informados. 4) Caso decorra o prazo 

de que trata o item “3” sem resposta, CERTIFIQUE-SE e REQUISITE-SE o 

pagamento, por intermédio do Excelentíssimo Presidente do Tribunal 

Regional Federal da 1ª Região (CPC, artigo 535, §3, incisos I e II). 5) 

OBSERVE-SE, no precatório, o artigo 5º da Resolução nº 115 do CNJ 

(mormente que os precatórios deverão ser expedidos 

individualizadamente, por credor, ainda que exista litisconsórcio; que se o 

advogado quiser destacar do montante da condenação o que lhe couber 

por força de honorários contratuais, na forma disciplinada pelo artigo 22, § 

4º da Lei nº 8.906/1994, deverá juntar aos autos o respectivo contrato 

antes da apresentação do precatório ao Tribunal e que ao advogado será 

atribuída a qualidade de beneficiário do precatório quando se tratar de 

honorários sucumbenciais ou contratuais) e o artigo 20 da Resolução nº 

122/2010 do Conselho da Justiça Federal. OBSERVE-SE, integralmente, o 

que dispõe a Resolução nº 122/2010 do Conselho da Justiça Federal. 

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Alta Floresta/MT, 22 de 
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abril de 2020. Antônio Fábio da Silva Marquezini Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001013-57.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

P S COLOMBO - ME (EXECUTADO)

ARGEMIRO COLOMBO (EXECUTADO)

ALESSANDRA HONORATO DA SILVA COLOMBO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DORIVAL ADILSON BENETTE DE OLIVEIRA OAB - MT18029/O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANTONIO FABIO DA SILVA MARQUEZINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Processo: 1001013-57.2016.8.11.0007. AUTOR(A): 

BANCO DO BRASIL SA REU: P S COLOMBO - ME, ARGEMIRO COLOMBO, 

ALESSANDRA HONORATO DA SILVA COLOMBO Vistos. Trata-se de 

procedimento de Cumprimento de Sentença, que tramitará nos moldes dos 

artigos 513 e seguintes do CPC, devendo a Secretaria da Vara promover 

as devidas retificações, inclusive na capa dos autos. Intime-se a parte 

executada para, no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o pagamento da 

dívida, cuja memória de cálculo se encontra no ID 31379559, sob pena de 

incidência de multa de 10%, além da penhora de tantos bens quantos 

bastem para a satisfação do débito (art. 523, CPC). Não efetuado o 

pagamento, intime-se a parte credora para apresentar o cálculo 

atualizado, incluído o valor da multa e indicar bens passíveis de penhora. 

Efetuado o pagamento parcial no prazo acima previsto, a multa de 10% 

incidirá sobre o restante (art. 523, § 2º, CPC). Caso não haja o pagamento 

no prazo acima mencionado, desde já fixo honorários advocatícios em 

10% (dez por cento) sobre o valor do débito (STJ - REsp 1165953/GO 

RECURSO ESPECIAL, 2009/0128734-9, Relator Ministro LUIZ FUX, 

PRIMEIRA TURMA, julgado em 24/11/2009, DJe 18/12/2009). Intimem-se. 

Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 22 de abril de 2020. ANTÔNIO FÁBIO DA 

SILVA MARQUEZINI Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003942-58.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI NORTE MT (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

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

Parte(s) Polo Passivo:

ALCEU DA SILVA (REQUERIDO)

ALCEU DA SILVA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANTONIO FABIO DA SILVA MARQUEZINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Processo: 1003942-58.2019.8.11.0007. 

REQUERENTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI NORTE MT 

REQUERIDO: ALCEU DA SILVA - ME, ALCEU DA SILVA Vistos. Diante da 

informação de Id.31396595, INTIME-SE pessoalmente a parte autora, para 

que, no prazo de 05 (cinco) dias, dê prosseguimento ao feito, cuja 

contagem terá início a partir da intimação pessoal. Ademais, determino que 

conste no respectivo mandado de intimação que, caso não se manifeste 

no prazo mencionado, o feito será extinto sem resolução do mérito, nos 

termos do art. 485, III, do atual Código de Processo Civil. Cumpra-se 

expedindo o necessário. Alta Floresta/MT, 22 de abril de 2020. ANTÔNIO 

FÁBIO DA SILVA MARQUEZINI Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000967-29.2020.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JEFERSON PLACIDIO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLEI DA SILVA MEDEIRO RIBEIRO OAB - MT26660-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANTONIO FABIO DA SILVA MARQUEZINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Processo: 1000967-29.2020.8.11.0007. AUTOR(A): 

JEFERSON PLACIDIO REU: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO 

SEGURO DPVAT SA Vistos. Trata-se de Ação Cobrança de Seguro 

Obrigatório – DPVAT, em que a parte autora alega ter sofrido acidente de 

trânsito que resultou na sua invalidez permanente. Com a inicial foram 

juntados documentos via Sistema PJE. A inicial foi recebida, oportunidade 

em que fora determinada a citação da requerida. O requerido ofertou 

contestação, pugnando pela improcedência do pedido, sob o fundamento 

da autora não ter provado os fatos constitutivos do seu direito. A parte 

autora apresentou impugnação à contestação, conforme ID. 28008206. 

Vieram-me os autos conclusos. FUNDAMENTO. DECIDO. Passo a apreciar 

a matéria preliminar arguida pelo demandado. Sabe-se que o valor da 

causa é o valor econômico a ela atribuído. Ou seja, o potencial proveito 

econômico para as partes que demandam a tutela jurisidicional. E equivale, 

então, à monetarização dos fatos e fundamentos jurídicos da causa. No 

caso dos autos pugna o autor pelo recebimento do Seguro Obrigatório 

DPVAT, no valor de R$ 11.812,50 (onze mil, oitocentos e doze reais e 

cinquenta centavos reais), eis que recebeu administrativamente o valor de 

R$ 1.687,50 (um mil, seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta 

centavos), nesse sentido, atribuiu ao valor da causa o montante de R$ 

11.812,50 (onze mil, oitocentos e doze reais e cinquenta centavos reais). 

Rejeito, portanto, a preliminar levantada pela parte ré e, não havendo 

outras questões processuais pendentes, DECLARO O FEITO POR 

SANEADO. Fixo o ponto controvertido como sendo a efetiva invalidez 

permanente da parte autora, decorrente das lesões sofridas no acidente 

de trânsito mencionado na inicial. Defiro o pedido e determino a realização 

de prova pericial. Para tanto, nomeio, como perita, a Drª. Fernanda 

Marchese Nishioka, CRM-MT 1939, que poderá ser encontrado nas 

dependências do Hospital Geral, razão por que, FIXO os honorários em R$ 

400,00 (quatrocentos reais), a serem pagos antecipadamente pela parte 

Requerida, mediante depósito em juízo no prazo de 10 (dez) dias, sob 

pena de desistência da prova. Após, a comprovação do depósito por 

parte da requerida, intime-se a médica perita nomeada para que designe 

data para a realização da pericia, sendo que juntamente com o mandado 

de intimação, deverão ser juntados os quesitos das partes. Igualmente 

seja comunicado a Srª. Perita que terá livre acesso a documentação 

juntada aos autos. CUMPRA-SE. Alta Floresta/MT, 22 de abril de 2020. 

ANTÔNIO FÁBIO DA SILVA MARQUEZINI Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000869-44.2020.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANO DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLEI DA SILVA MEDEIRO RIBEIRO OAB - MT26660-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANTONIO FABIO DA SILVA MARQUEZINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Processo: 1000869-44.2020.8.11.0007. AUTOR(A): 

JULIANO DOS SANTOS REU: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO 

SEGURO DPVAT SA Vistos. Trata-se de Ação Cobrança de Seguro 

Obrigatório – DPVAT, em que a parte autora alega ter sofrido acidente de 

trânsito que resultou na sua invalidez permanente. Com a inicial (ID. 

29572225) foram juntados documentos via Sistema PJE. A inicial foi 

recebida (ID. 29590229), oportunidade em que fora determinada a citação 

da requerida. O requerido ofertou contestação (ID. 30502981), requer 
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preliminarmente a adequação do valor da causa; a inépcia da inicial pela 

ausência dos documentos necessários; carência da ação pela falta de 

interesse processual, e, no mérito, pugnando pela improcedência do 

pedido, sob o fundamento da autora não ter provado os fatos constitutivos 

do seu direito. A parte autora apresentou impugnação à contestação, 

conforme ID. 31368447. Vieram-me os autos conclusos. FUNDAMENTO. 

DECIDO. Passo a apreciar as matérias preliminares arguidas pelo 

demandado. Inicialmente, sabe-se que o valor da causa é o valor 

econômico a ela atribuído. Ou seja, o potencial proveito econômico para as 

partes que demandam a tutela jurisidicional. E equivale, então, à 

monetarização dos fatos e fundamentos jurídicos da causa. No caso dos 

autos pugna o autor pelo recebimento do Seguro Obrigatório DPVAT, no 

percentual de 100% (cem por cento) que corresponde a R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais), nesse sentido, atribuiu ao valor da causa o 

montante de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), não havendo, 

portanto, que se falar em adequação do valor da causa. Outrossim, a 

alegada falta de interesse de agir, sedimentada no fato de a parte autora 

não ter ingressado primeiramente com o pedido administrativo, não há de 

prosperar. Isso porque, diante do princípio da inafastabilidade do controle 

judicial, não se vê qualquer amparo à preliminar em questão. Aliás, ao se 

adotar igualmente a teoria da jurisdição una, o nosso ordenamento jurídico, 

afastando-se do contencioso administrativo de origem francesa, optou por 

conferir unicamente ao Poder Judiciário a atribuição de compor a lide de 

forma imutável, de sorte que não se encontra qualquer obstáculo para que 

a parte busque o direito, que entende ser devido, diretamente do órgão 

judicante. Por essa razão, notadamente pelo princípio da inafastabilidade 

do controle judicial e pela teoria da jurisdição una, INDEFIRO a preliminar de 

carência da ação por inexistência de interesse de agir. No que diz respeito 

à alegada ausência documentos para embasar a inicial, denoto que o autor 

produziu os documentos necessários, juntando inclusive o boletim de 

ocorrência e os prontuários médicos do seu atendimento quanto da 

ocorrência do acidente. Rejeito, portanto, as preliminares levantadas pela 

parte ré e, não havendo outras questões processuais pendentes, 

DECLARO O FEITO POR SANEADO. Fixo o ponto controvertido como 

sendo a efetiva invalidez permanente da parte autora, decorrente das 

lesões sofridas no acidente de trânsito mencionado na inicial. Defiro o 

pedido e determino a realização de prova pericial. Para tanto, nomeio, 

como perito, Dr. Charles Miranda Medeiros – CRM/MT 3253, que poderá 

ser encontrado nas dependências da Clínica do Trabalho, razão por que, 

FIXO os honorários em R$ 400,00 (quatrocentos reais), a serem pagos 

antecipadamente pela parte Requerida, mediante depósito em juízo no 

prazo de 10 (dez) dias, sob pena de desistência da prova. Após, a 

comprovação do depósito por parte da requerida, intime-se a médica perita 

nomeada para que designe data para a realização da pericia, sendo que 

juntamente com o mandado de intimação, deverão ser juntados os 

quesitos das partes. Igualmente seja comunicado o Sr. Perito que terá livre 

acesso a documentação juntada aos autos. CUMPRA-SE. Alta Floresta/MT, 

22 de abril de 2020. ANTÔNIO FÁBIO DA SILVA MARQUEZINI Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000876-70.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LEIDIMAR ARAUJO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTHIANE BLASIUS OAB - MT0019391A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

ANTONIO FABIO DA SILVA MARQUEZINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Processo: 1000876-70.2019.8.11.0007. AUTOR(A): 

MARIA LEIDIMAR ARAUJO DA SILVA REU: SEGURADORA LÍDER Vistos. 

Apresentadas as contrarrazões, após as providências necessárias, nos 

termos do artigo 1011 do NCPC, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso, cumprindo-se o art. §3º, do art. 

1.010, já indicado, com as homenagens deste Juízo, observando-se o 

disposto no artigo 346 da CNGC. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Alta Floresta/MT, 16 de abril de 2020. ANTÔNIO FÁBIO DA 

SILVA MARQUEZINI Juiz de Direito

Comarca de Barra do Garças

1ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 198399 Nr: 2741-96.2015.811.0004

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: J. A. F. Ferreira Alimentos - EIRELI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Transcorpa Transportes de Cargas Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SELSO LOPES DE CARVALHO - 

OAB:3556/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andre Luiz Bolzan Amaral - 

OAB:287799/SP, MÁRCIO RICARDO DE SOUZA - OAB:291333

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

Considerando que foram apresentadas questões preliminares arguidas em 

contrarrazões, INTIME-SE a parte apelante/requerida para, querendo, 

manifestar-se em 15 (quinze) dias a respeito delas, §§ 1º e 2º, art. 1.009, 

CPC/2015. Após, ENCAMINHEM-SE os autos ao Egrégio Tribunal de 

Justiça.

2ª Vara Cível

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 239969 Nr: 16231-54.2016.811.0004

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Zolmiro Porto Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Unimed Cuiabá - Cooperativa de Serviço 

Médico

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paulo Emílio Monteiro de 

Magalhães - OAB:MT-8.988

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACKSON FRANCISCO 

COLETA COUTINHO - OAB:9172/B, Jose Eduardo Polisel Gonçalves - 

OAB:12009

 28. Diante do exposto e tudo mais que dos autos consta, com fundamento 

no Decreto Lei 911/69, JULGO PROCEDENTE os pedidos inicias para 

DECLARAR rescindido o contrato e consolidar nas mãos do autor o 

domínio, a posse plena e exclusiva do bem, cuja apreensão liminar 

torna-se definitiva. Fica facultada a venda do veículo pelo requerente, na 

forma do artigo 3° parágrafo 5° do Decreto Lei 911/69.

29. Por consequência, JULGO EXTINTO O FEITO, com julgamento do 

mérito, nos termos do art.487, I, CPC.

30. DETERMINO a prestação de conta da alienação do bem, no prazo de 

10 (dez) dias, nos termos do art.2º, do Decreto Lei nº911/69. Caso exista 

saldo residual em favor do devedor, deverá o autor depositar em juízo os 

valores, devendo a parte contrária ser intimada para apresentação dos 

dados bancários para liberação dos importes.

31. OFICIE-SE ao DETRAN, comunicando estar o autor autorizado a 

proceder à transferência do veículo descrito à fl. 03/v a terceiros que 

indicar.

32. DEFIRO ao Requerido a gratuidade da justiça, nos termos da 

fundamentação supracitada.

33. CONDENO o Requerido no pagamento das custas processuais e dos 

honorários advocatícios, que FIXO em 10% sobre o valor da causa, com 

fundamento no art. 85, §2º, do CPC, contudo, considerando que a parte 

autora é beneficiária da assistência judiciária gratuita, SUSPENDO a 

exigibilidade das referidas verbas, que somente poderão ser executadas 

se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado desta 

decisão, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de 

insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, 

extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações da requerente .

34. Após o trânsito em julgado e o cumprimento das formalidades legais, 

ARQUIVEM-SE os autos, procedendo-se as baixas e anotações 

necessárias.
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35. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Expeça-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 290297 Nr: 13198-85.2018.811.0004

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Érin Leonel Vilela

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco s/a, Design Preferido, Silvia 

Alves da Silva, Francisco das Chagas Santana da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Erin Leonel Vilela - OAB:MT 

15.821

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON WILIANS FRATONI 

RODRIGUES - OAB:1.065-A/128.341

 SENTENÇA

1. Trata-se de ação cautelar de produção de documentos e arrolamento 

de bens, movida por ÉRIN LEONEL VILELA em face de BANCO 

BRADESCO, DESIGN PREFERIDO, SILVIA ALVES DA SILVA E FRANCISCO 

DAS CHAGAS SANTANA DA SILVA.

2. Documentos às fls. 10/41.

3. Houve emenda da inicial para comprovação da hipossuficiência 

financeira alegada (fl. 44).

4. Às fls. 46/47 o pedido de justiça gratuita foi deferido.

 5. Somente o Banco Bradesco apresentou contestação às fls.79/87. Os 

demais requeridos não foram encontrados para citação (fl.63/65).

6. A parte autora formulou pedido de desistência e requereu a extinção do 

feito (fl. 103).

 7. Embora intimado para tanto, o Banco requerido não se manifestou 

acerca do pedido de desistência (fls. 104).

 8. Vieram-me conclusos.

9. É O RELATÓRIO. DECIDO.

10. Depreende-se dos autos que a parte autora, expressamente, 

manifestou a desistência do presente feito (fl. 103).

11. Diante disso, em razão do desinteresse da autora no prosseguimento 

do feito e, ainda, considerando que a concordância tácita da parte 

Requerida, HOMOLOGO a desistência da ação para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos e, por conseguinte, JULGO EXTINTO o presente 

feito, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VIII, do CPC/2015.

12. Sem custas e honorários advocatícios, tendo em vista ser a autora 

beneficiária da Justiça Gratuita.

13. Expeça-se o necessário.

14. Após o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e 

anotações necessárias.

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 322040 Nr: 14062-89.2019.811.0004

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jocicley Francisco Miranda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alice Alves de Queiroz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Borges Leão Júnior - 

OAB:MT 19.113

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 12. Diante do exposto e de tudo mais que dos autos consta, DEFIRO o 

pedido de tutela de urgência e, por conseguinte, DETERMINO a expedição 

de ofício ao Cartório do 1º Ofício de Registro de Imóveis desta Comarca, 

para averbar a existência desta ação à margem da matrícula nº 33.218.

13. FICA O CUMPRIMENTO DA MEDIDA, ENTRETANTO, CONDICINONADO 

AO PAGAMENTO DAS CUSTAS JUDICIAS PARCELADAS, NA FORMA 

ABAIXO DEFERIDA.

 14. DEFIRO o parcelamento das custas processuais em 06 (seis) vezes, 

com fundamento no art. 98, §6º do CPC/2015. Ressalte-se que as 

parcelas deverão ser adimplidas até o dia 10 (dez) de cada mês e as 

respectivas guias e comprovantes de pagamento juntadas periodicamente 

nos autos, a fim de fazer prova do recolhimento.

15. ENCAMINHE-SE cópia da presente decisão ao Departamento de 

Controle e Arrecadação do Egrégio Tribunal de Justiça para registro e 

demais providências necessárias, conforme estabelecido no Ofício 

Circular nº. 04/2018/GAB/J-Aux, de 06.03.2018, da Corregedoria Geral da 

Justiça do Estado de Mato Grosso.

16. Registre-se que após as providências acima anotadas, incumbirá a 

parte Interessada promover a emissão das guias de parcelamento que 

estarão disponibilizadas no site do Poder Judiciário – www.tjmt.jus.br.

17. Após o pagamento da primeira parcela, façam-me os autos conclusos.

18. Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 172430 Nr: 5387-50.2013.811.0004

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Espólio de João Bosco da Silva, Maria Rodrigues da 

Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A, Banco BMG S/A, Banco 

Daycoval S/A, Banco Cruzeiro do Sul S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cleri Aparecida Mendes de 

Oliveira Rezende - OAB:MT 14.719, Lourival Moreira da Mata - 

OAB:MT 2.367

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fábio Roberto de Almeida 

Tavares - OAB:147.386/SP, Felipe Velasques Amaral - 

OAB:13598/MT, Flavia Almeida Moura Di Latella - OAB:OAB/MG 

109730, José Arnaldo Janssen Nogueira - OAB:MT 19.081-A, Rafael 

Antônio da Silva - OAB:244.223/SP, Sérvio Túlio de Barcelos - 

OAB:OAB/MT 14.258-A, Taylise Catarina Rogério Seixas - 

OAB:15.483-A

 Diante do exposto e de tudo mais que dos autos consta, considerando 

que a parte autora deixou de praticar diligência que lhe competia, 

abandonando o processo por mais de 30 (trinta) dias, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO, sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, III, CPC/2015.

12. Após, o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE com as baixas e 

anotações necessárias.

13. CONDENO a parte autora no pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, os quais FIXO em 15% sobre o valor atualizado 

da causa com fundamento no art. 85,§2º, CPC/2015. Entretanto, sendo a 

parte beneficiária da assistência judiciária gratuita (fl. 115), SUSPENDO a 

exigibilidade das referidas verbas, que somente poderão ser executadas 

se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado desta 

decisão, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de 

insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, 

extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações da requerente.

13. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 39547 Nr: 314-15.2004.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Francisco Pereira Vianna Neto, Neusa Maria Fúria 

Vianna

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alcido Nilson

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ivo Matias - OAB:MT 1.857, 

Paulo Henrique Gomes Marques - OAB:MT/20.607-A, Sandro Luis 

Costa Saggin - OAB:MT 5.734

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antônio Carlos Mandú da 

Silva - OAB:2.360-MT, Mário César Crema - OAB:MT 3873, Paulo 

Sillas Lacerda - OAB:MT 4454-A

 VISTOS.

1. Por meio de petição dos Exequentes encaminhada via e-mail deste 

Juízo, informando que não foi possível VOLUNTARIAMENTE OU DE BOA

VONTADE de terceiros, cumprir o mandado de arresto, requerendo a 

concessão de reforço policial para cumprimento.

2. De acordo com o art. 297, do CPC, o juiz poderá determinar as medidas 

que considerar adequadas para a efetivação da tutela provisória, a qual

observará as normas referentes à execução provisória da sentença, no 

que couber.

3. Diante disso, é possível ao juiz impor, entre outros meios, multa, busca e 

apreensão, imissão na posse, remoção de pessoas e coisas, 

desfazimento de obras e impedimento de atividade nociva, sem prejuízo de 

requisição de força policial.

4. Pois bem, diante do informando pelos Exequentes, com fundamento nos 

artigos 297 e 536, § 1º, do Código de Processo Civil, desde já,

 AUTORIZO, caso o Oficial de Justiça entenda necessário, o REFORÇO 
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POLICIAL para cumprimento da decisão retro, SERVINDO A CÓPIA DA 

PRESENTE COMO OFÍCIO.

 5. Intimem-se. Cumpra-se com MÁXIMA URGÊNCIA.

 Barra do Garças-MT, 22 de abril de 2020.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 39547 Nr: 314-15.2004.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Francisco Pereira Vianna Neto, Neusa Maria Fúria 

Vianna

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alcido Nilson

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ivo Matias - OAB:MT 1.857, 

Paulo Henrique Gomes Marques - OAB:MT/20.607-A, Sandro Luis 

Costa Saggin - OAB:MT 5.734

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antônio Carlos Mandú da 

Silva - OAB:2.360-MT, Mário César Crema - OAB:MT 3873, Paulo 

Sillas Lacerda - OAB:MT 4454-A

 DISPOSITIVO14.Diante do exposto, com fundamento no art. art. 1.022 do 

CPC/2015, ACOLHO os embargos de declaração por serem tempestivos e 

lhes DOU PARCIAL PROVIMENTO para reconhecer o equívoco na decisão 

retro na configuração de intempestividade da impugnação da perícia, 

REJEITANDO os embargos de declaração quanto aos itens “b”; “c”; e, “e”, 

no tocante as alegações de contrariedade de decisões quanto a conexão 

dos autos, idoneidade da perícia e nulidade pelo deferimento de arresto 

sem oitiva da parte contrária.15.Via de consequência, consoante o 

disposto no artigo 1022, II e III do CPC/2015, RETIFICO parcialmente a 

decisão retro, afastando a configuração de intempestividade da 

impugnação da perícia apresentado pelo Executado. 16. Em 

prosseguimento, nos termos desta decisão, INTIME-SE o Exequente para, 

querendo, manifestar-se, no prazo de 05 (cinco) dias, apenas quanto ao 

item “d” dos embargos de declaração, acerca da alegação de idoneidade 

da caução.17. Não sendo possível a realização de carga dos autos ante o 

atual contexto social, REMETA-SE cópia dos Embargos de Declaração do 

Executado no e-mail declinado pelo patrono dos Exequentes caso 

necessário.18.Decorrido o prazo de intimação dos Exequentes acerca 

desta decisão, com ou sem resposta, VOLTEM os auto conclusos para 

apreciação somente quanto ao item “d”.19.DETERMINO até o julgamento 

final dos Embargos de Declaração a suspensão do cumprimento do 

arresto e reforço policial anteriormente concedidos por este juízo. 20. 

MATERIALIZEM-SE e JUNTEM-SE AOS AUTOS todas as petições 

encaminhadas pelas partes via e-mail posteriormente a decisão retro 

deste juízo, bem como de matrícula atualizada do imóvel dado em caução, 

requisitada por este Juízo ao CRI local.21.Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se.Barra do Garças-MT, 23 de abril de 2020.MICHELL LOTFI 

ROCHA DA SILVAJUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 177841 Nr: 12118-62.2013.811.0004

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adair Antonio Bressan

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Therezinha Lorini Fiorese, João Fiorese Neto, 

José Carlos Marques Nogueira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandre Augusto da Silva 

Chateaubriand - OAB:MT 15.038, Vinicius de Morais Oliveira - 

OAB:GO 34.487

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alessandra Kelly Chaves 

Sbrissa - OAB:8.963, Alessandra Sbrissa Abud - OAB:8963, Caio 

Victor Carlini Fornari - OAB:294340, Pedro Cavalcanti Macedo 

Zambon - OAB:212180-E SP

 Vistos.

 1. Diante da decisão proferida nesta data, nos Embargos de Terceiro

 – Cód. 330132, em apenso. SUSPENDA-SE a presente ação, com relação 

ao imóvel

 protegido pela Matrícula nº. 40.779, do CRI local, até o julgamento final dos

 mencionados Embargos.

 2. CERTIFIQUE-SE a secretaria acerca da intimação e decurso do

 prazo de manifestação acerca das provas que as partes pretendiam 

produzir.

 3. Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 91937 Nr: 5757-68.2009.811.0004

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gabrielly Fernandes Sena, Rosicleia Fernandes Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Getúlio Gonçalves Viana, BB Seguros - Brasil 

Veículos Companhia de Seguros, Transporte Viana de Diesel Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ademir Joel Cardoso - 

OAB:3.437-A/MT, ALEXANDRE MAZZER CARDOSO - OAB:9749-B/MT, 

FERNANDO CÉSAR BORTOLAIA - OAB:5.444/MT, Fernando César 

Bortolaia - OAB:MT 5.444, Júnior César Coelho da Silva - OAB:MT 

19.199

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALLINNE RIZZIE COELHO 

OLIVEIRA - OAB:24549/MT, Carlos Laete Pereira da Silva - 

OAB:16.915, CIBELLY DE JESUS AMARAL - OAB:18559/O, Denner de 

Barros e Mascarenhas Barbosa - OAB:MT/13.245-A, JACÓ CARLOS 

SILVA COELHO - OAB:15013A, RODOLFO WILSON MARTINS - 

OAB:5858/MT

 9.As partes entabularam um acordo celebrado às fls. 401/405, no qual o 

litisdenunciado irá pagar o valor de R$ 320.000,00 (trezentos e vinte mil 

reais), referida quantia encontra-se englobando honorários 

advocatícios.10.Considerando que as partes são capazes e estão 

devidamente representadas nos autos, HOMOLOGO O ACORDO 

CELEBRADO às fls. 401/405, para que produza seus efeitos legais, e, via 

de consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, com resolução do 

mérito, nos termos do art. 487, III, b, CPC/2015.11. CUSTAS 

REMANESCENTES pela BB SEGUROS – BRASIL VEÍCULOS COMPANHIA 

DE SEGUROS. SEM honorários. 12.Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se.Barra do Garças, 20 de abril de 

2020.MICHELL LOTFI ROCHA DA SILVAJUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 319497 Nr: 12830-42.2019.811.0004

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vanderlei Cezar de Faria

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Lusmar Rodrigues

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bruna Gomes de Moraes - 

OAB:21078/MT, João Coelho Franco Neto - OAB:6.798-MA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 12830-42.2019.811.0004 – Cód.: 319497

 CARTA PRECATÓRIA

 REQUERENTE: VANDERLEI CEZAR DE FARIA

 REQUERIDO: MARIA LUSMAR RODRIGUES

 VISTOS.

 1. CUMPRA-SE conforme deprecado. Após o cumprimento,

 DEVOLVA-SE à comarca de origem.

 2. Expeça-se o necessário.

 Barra do Garças-MT, 20 de abril de 2020.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 320855 Nr: 13542-32.2019.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Leonardo Valoes Soares, Agropecuária 

Matrinchã Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCESSO Nº: 13542-32.2019.811.0004 – CÓD: 320855

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

EXEQUENTE: BANCO DO BRASIL S/A

EXECUTADO: AGROPECUÁRIA MATRINCHÃ LTDA E LEONARDRO 

VALOES SOARES

SENTENÇA

1. Trata-se de ação de execução de título extrajudicial movida pelo BANCO 
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DO BRASIL S/A em desfavor de AGROPECUÁRIA MATRINCHÃ LTDA e 

LEONARDRO VALOES SOARES.

2. A parte Exequente informa a realização de acordo entre partes 

transacionando a definição da lide, como se vê em fls. 39/43vº.

É O RELATÓRIO. DECIDO.

3. Afere-se que as partes são legítimas e estão regularmente 

representadas.

4. Frente ao exposto, HOMOLOGO POR SENTENÇA o acordo de vontades 

de fls. 31/31vº, para que produza os jurídicos e legais efeitos, em 

consequência julgo extinto o feito com julgamento do mérito, respaldado no 

art. 487, inciso III, alínea “b”, do CPC/2015.

5. As partes ficam DISPENSADAS do pagamento das custas processuais 

remanescentes, se houver. HONORÁRIOS nos termos do acordo 

celebrado.

6. Ainda, DETERMINO a suspensão do feito até junho de 2029 para total 

cumprimento da obrigação, nos termos do art. 922, do CPC/2015.

7. Decorrido o prazo de suspensão, INTIME-SE a parte autora, pelo prazo 

de 05 (cinco) dias, para manifestação acerca do cumprimento da 

obrigação, nos termos do art. 922, parágrafo único, do CPC/2015.

8. Restando silente, e observado o trânsito em julgado desta decisão, 

ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e anotações necessárias.

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

Barra do Garças, 22 de abril de 2020.

MICHELL LOTFI ROCHA DA SILVA

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 330132 Nr: 2939-60.2020.811.0004

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marcelo Atilio Perticarrari Bombonato

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adair Antonio Bressan, José Carlos Marques 

Assunção, Thais Regina Ferrari Nogueira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Luiz Lorenzato Filho - 

OAB:SP/262.622

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 16.RETIFIQUE-SE no sistema eletrônico e capa dos autos para excluir 

nome “José Carlos Marques Assunção” e alterar para JOSÉ CARLOS 

MARQUES NOGUEIRA.17. Diante do exposto e tudo mais que dos autos 

consta, DEFIRO o pedido liminar de antecipação de tutela e DETERMINO a 

SUSPENSÃO da Ação Regressiva – Cód. 177841, em apenso, com 

relação ao imóvel rural protegido pela Matrícula nº. 40.779, do CRI de Barra 

do Garças/MT e a MANUTENÇÃO da posse do referido imóvel em favor do 

Embargante.18.EXPEÇA-SE o competente mandado de manutenção de 

posse, em favor do Embargante MARCELO ATILIO PERTICARRARI 

BOMBONATO, que desde já NOMEIO como fiel depositário do bem em 

debate, sob as penas da lei.19. CITEM-SE as partes embargadas para, 

querendo, contestar os embargos no prazo legal (art. 679 do 

CPC/2015).20.TRANSLADE-SE cópia da presente decisão para os autos 

em apenso – Cód. 177841.21.OFICIE-SE ao responsável pelo Cartório 

Distribuidor acerca do ocorrido, a fim de ser cientificado do erro ocorrido 

na distribuição de feito com nome de parte equivocado por servidores 

daquele departamento, bem como para ciência de que futuras reiterações 

será comunicado à Diretoria desta comarca para apuração e 

responsabilização em procedimento administrativo.22. Expeça-se o 

necessário. Intime-se. Cumpra-se, com urgência.Barra do Garças, 20 de 

abril de 2020.MICHELL LOTFI ROCHA DA SILVAJUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 227589 Nr: 7425-30.2016.811.0004

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lucília Rosa da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Anhanguera Educacional S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paulo Emílio Monteiro de 

Magalhães - OAB:MT-8.988

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Carolina Remígio de 

Oliveira - OAB:MG/86.844, Flavia Almeida Moura Di Latella - 

OAB:OAB/MG 109730, Marcelo Tostes de Castro Maia - 

OAB:OAB/MG 63.440

 DISPOSITIVO40.Diante do exposto, consubstanciado na fundamentação 

supra, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão contida na inicial 

para DECLARAR a inexistência de dívida relativa ao título nº. 0110113, em 

desfavor da Requerente LUCILA ROSA DA SILVA.41.Por corolário, 

CONDENO a Requerida ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA no 

pagamento em favor da Autora LUCILA ROSA DA SILVA, do valor de R$ 

8.000,00 (oito mil reais), a título de indenização por DANO MORAL, com a 

incidência de juros de mora calculados à base de 1% (um por cento) ao 

mês (art. 406, CC), a partir da data do evento danoso (22.04.2016), nos 

termos da Súmula nº. 54-STJ e correção monetária calculada pelo IPCA, a 

partir da publicação desta sentença, conforme Súmula nº. 

362-STJ.42.JULGO IMPROCEDENTE o pedido de devolução em dobro do 

valor cobrado, haja vista que não houve comprovação de pagamento e, 

nem tampouco, de proveito econômico da Requerida.43.Em consequência, 

CONDENO o Requerido em Custas e Honorários Advocatícios, que FIXO 

em 15 % (quinze por cento) sobre o valor da condenação, a teor do que 

disciplina o art. 85, § 2º, do CPC/2015.44. Por fim, JULGO EXTINTO o 

processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do 

CPC/2015.45. Expeça-se o necessário.46. Após, o trânsito em julgado, 

proceda-se às baixas e anotações necessárias e ARQUIVE-SE com as 

cautelas de praxe.47. Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Cumpra-se.Barra do Garças-MT, 20 de abril de 2020.MICHELL LOTFI 

ROCHA DA SILVAJUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 272006 Nr: 2295-88.2018.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Recon - Administradora de Consórcios Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luciene Souza Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alysson Tosin - OAB:86925/MG, 

CESAR MATHEUS DA SILVA - OAB:159995

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCESSO Nº 2295-88.2018.811.0004 (CÓD.272006)

AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

EXEQUENTE: RECON – ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA

EXECUTADO: LUCIENE SOUZA LIMA

SENTENÇA.

1. Trata-se de ação de execução extrajudicial proposta por RECON – 

ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA em face de LUCIENE SOUZA 

LIMA.

2. A parte Executada não foi devidamente citada, conforme certidões de 

fls. 29 e 52.

3. Posteriormente, a Exequente informa unilateralmente que houve 

pagamento da dívida, conforme petição de fl. 53.

É O RELATÓRIO. DECIDO.

4. Extrai-se dos autos que o débito cobrado em juízo fora quitado pela 

executada e não adveio informação sobre a existência de novos valores 

devidos.

5. Ante ao exposto, considerando a satisfação do débito cobrado, JULGO 

EXTINTA a execução, com fulcro no artigo 924, inciso II, do Código de 

Processo Civil.

6. Transitada em julgado, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e 

anotações necessárias. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Expeça-se 

o necessário. Cumpra-se.

7. As partes ficam dispensadas do pagamento das custas processuais 

remanescentes, se houver. Sem honorários uma vez que não foi formada 

a relação processual.

Barra do Garças, 22 de abril de 2020.

MICHELL LOTFI ROCHA DA SILVA

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 275379 Nr: 4340-65.2018.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ABEC - Associação Barragarcense de Educação e 

Cultura - mandedora das Falcudades Unidas do Vale do Araguaia - 

UNIVAR, Marcelo Antônio Fuster Soler

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Liliane Gonçalves dos Santos, Lucimar 

Gonçalves dos Santos
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pamela Gomes Duarte - 

OAB:24621/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCESSO Nº 4340-65.2018.811.0004 (CÓD.275379)

AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

EXEQUENTE: ABEC – ASSOCIAÇÃO BARRARCENSE DE EDUCAÇÃO E 

CULTURA – MANDEDORA DAS FACULDADES UNIDAS DO VALE DO 

ARAGUAIA - UNIVAR

EXECUTADO: LILIANE GONÇALVES DOS SANTOS E LUCIMAR 

GONÇALVES DOS SANTOS

SENTENÇA.

1. Trata-se de ação de execução extrajudicial proposta por ABEC – 

ASSOCIAÇÃO BARRARCENSE DE EDUCAÇÃO E CULTURA – 

MANDEDORA DAS FACULDADES UNIDAS DO VALE DO ARAGUAIA - 

UNIVAR em face de LILIANE GONÇALVES DOS SANTOS E LUCIMAR 

GONÇALVES DOS SANTOS.

2. Aparte Exequente informa a realização de acordo e o recebimento do 

valor da dívida nos termos acordados, havendo pagamento da dívida, 

conforme acordo de fls. 69/71.

3. Após aportou aos autos mandado de citação devidamente cumprido.

É O RELATÓRIO. DECIDO.

4. Extrai-se dos autos que o débito do acordo fora inclusive quitado pelas 

executadas e não adveio informação sobre a existência de novos valores 

devidos.

5. Considerando que as partes são capazes e compuseram 

amigavelmente, conforme estipula o arts. 840 e 841 do Código Civil, 

HOMOLOGO O ACORDO CELEBRADO as fls. 69/71, para que produza 

seus efeitos legais, e, via de consequência, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, III, “b”, do 

CPC/2015 c/c art. 924, III do mesmo diploma legal.

6. As partes ficam dispensadas do pagamento das custas processuais 

remanescentes, se houver. Reduzo os honorários advocatícios pela 

metade, nos termos do art. 90, §4º, do CPC.

7. Transitada em julgado, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e 

anotações necessárias. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Expeça-se 

o necessário. Cumpra-se.

8. Sem custas e honorários.

Barra do Garças, 22 de abril de 2020.

MICHELL LOTFI ROCHA DA SILVA

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 276023 Nr: 4749-41.2018.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OLIVEIRA ROHDEN E CIA LTDA ME, Daiane 

Cristina de Oliveira Rohden Nogueira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Lídio Alves dos Santos - 

OAB:MT 20.853/A, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - 

OAB:192649/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCESSO Nº: 4749-41.2018.811.0004 – CÓD: 276023

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

EXEQUENTE: BANCO BRADESCO S/A

EXECUTADO: OLIVEIRA ROHDEN E CIA LTDA ME

 DAIANE CRISTINA DE OLIVEIRA ROHDEN

SENTENÇA

1. Trata-se de ação de execução de título extrajudicial movida pelo BANCO 

BRADESCO S/A em desfavor de OLIVEIRA ROHDEN E CIA LTDA ME

e DAIANE CRISTINA DE OLIVEIRA ROHDEN.

2. A parte Exequente informa a realização de acordo entre partes 

transacionando a definição da lide, como se vê em fls. 54/55.

É O RELATÓRIO. DECIDO.

3. Afere-se que as partes são legítimas e estão regularmente 

representadas.

4. Frente ao exposto, HOMOLOGO POR SENTENÇA o acordo de vontades 

de fls. 54/55, para que produza os jurídicos e legais efeitos, em 

consequência julgo extinto o feito com julgamento do mérito, respaldado no 

art. 487, inciso III, alínea “b”, do CPC/2015.

5. As partes ficam DISPENSADAS do pagamento das custas processuais 

remanescentes, se houver. HONORÁRIOS nos termos do acordo 

celebrado.

6. Ainda, DETERMINO a suspensão do feito até 06.03.2024 para total 

cumprimento da obrigação, nos termos do art. 922, do CPC/2015.

7. Decorrido o prazo de suspensão, INTIME-SE a parte autora, pelo prazo 

de 05 (cinco) dias, para manifestação acerca do cumprimento da 

obrigação, nos termos do art. 922, parágrafo único, do CPC/2015.

8. Restando silente, e observado o trânsito em julgado desta decisão, 

ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e anotações necessárias.

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

Barra do Garças, 22 de abril de 2020.

MICHELL LOTFI ROCHA DA SILVA

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 313419 Nr: 9765-39.2019.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jussara Mesquita Coelho Guimarães, MARLY 

MESQUITA MORAES NAVES, Antônio Naves de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22819/PR, GUSTAVO R. GÓES NICOLADELLI - OAB:17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCESSO Nº 9765-39.2019.811.0004 (CÓD.313419)

AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

EXEQUENTE: BANCO DO BRASIL S/A

EXECUTADO: JUSSARA MESQUITA COELHO GUIMARÃES

 MARLY MESQUITA MORAES NAVES

 ANTÔNIO NAVES DE SOUZA

SENTENÇA.

1. Trata-se de ação de execução extrajudicial proposta por BANCO DO 

BRASIL S/A em face de JUSSARA MESQUITA COELHO GUIMARÃES, 

MARLY MESQUITA MORAES NAVES e ANTÔNIO NAVES DE SOUZA.

2. Antes da citação dos Executados, a Exequente informa a realização de 

acordo e o recebimento do valor da dívida nos termos acordados, 

havendo pagamento da dívida, conforme acordo de fls. 56/58 e 

comprovante de pagamento de fls. 59.

É O RELATÓRIO. DECIDO.

3. Extrai-se dos autos que o débito do acordo fora inclusive quitado pelos 

executados e não adveio informação sobre a existência de novos valores 

devidos.

4. Considerando que as partes são capazes e compuseram 

amigavelmente, conforme estipula o arts. 840 e 841 do Código Civil, 

HOMOLOGO O ACORDO CELEBRADO as fls. 56/58, para que produza 

seus efeitos legais, e, via de consequência, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, III, “b”, do 

CPC/2015 c/c art. 924, III do mesmo diploma legal.

5. As partes ficam dispensadas do pagamento das custas processuais 

remanescentes, se houver. REDUZO os honorários advocatícios pela 

metade nos termos do art. 90, §4º,do CPC.

6. Transitada em julgado, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e 

anotações necessárias. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Expeça-se 

o necessário. Cumpra-se.

7. Sem custas e honorários.

Barra do Garças, 22 de abril de 2020.

MICHELL LOTFI ROCHA DA SILVA

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 319616 Nr: 12868-54.2019.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Recon - Administradora de Consórcios Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sara Souza Bretas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alysson Tosin - OAB:86925/MG, 

CESAR MATHEUS DA SILVA - OAB:159995

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCESSO Nº: 12868-54.2019.811.0007 – CÓD: 319616

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
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EXEQUENTE: BANCO DO BRASIL S/A

EXECUTADO: AGROPECUÁRIA MATRINCHÃ LTDA E LEONARDRO 

VALOES SOARES

SENTENÇA

1. Trata-se de ação de execução de título extrajudicial movida por RECON 

– ADMINISTRADORA DE CONCÓRCIOS LTDA em desfavor de SARA 

SOUZA BRETAS.

 2. A parte Exequente informa a realização de acordo entre partes 

transacionando a definição da lide, como se vê em fls. 31/31vº.

 É O RELATÓRIO. DECIDO.

3. Afere-se que as partes são legítimas e estão regularmente 

representadas.

4. Frente ao exposto, HOMOLOGO POR SENTENÇA o acordo de vontades 

de fls. 31/31vº, para que produza os jurídicos e legais efeitos, em 

consequência julgo extinto o feito com julgamento do mérito, respaldado no 

art. 487, inciso III, alínea “b”, do CPC/2015.

5. As partes ficam DISPENSADAS do pagamento das custas processuais 

remanescentes, se houver. SEM HONORÁRIOS uma vez que não foi 

formada a relação processual.

 6. Ainda, DETERMINO a suspensão do feito pelo período de 29 (vinte e 

nove) meses a contar do vencimento da primeira parcela para total 

cumprimento da obrigação, nos termos do art. 922, do CPC/2015.

 7. Decorrido o prazo de suspensão, INTIME-SE a parte autora, pelo prazo 

de 05 (cinco) dias, para manifestação acerca do cumprimento da 

obrigação, nos termos do art. 922, parágrafo único, do CPC/2015.

 8. Restando silente, e observado o trânsito em julgado desta decisão, 

ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e anotações necessárias.

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

 Barra do Garças, 22 de abril de 2020.

MICHELL LOTFI ROCHA DA SILVA

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 320639 Nr: 13392-51.2019.811.0004

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: J. B. L. Transportes LTDA, GEISI JACOVOZZI CANO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fazenda Pública Estadual, Bolivar Rezende 

Lisboa - EPP, Bolivar Rezende Lisboa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vanisse Monteiro Campos - 

OAB:21827

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCESSO Nº 13392-51.2019.811.0004 (CÓD.320639)

EMBARGOS DE TERCEIROS

EMBARGANTE: JBL TRANSPORTES ESTADUAL

EMBARGADO: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

BOLIVAR LISPOA EPP

BOLIVAR REZENDE LISBOA

VISTOS.

1. Trata-se de ação de embargos de terceiros ajuizada por JBL 

TRANSPORTES ESTADUAL em face de FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, 

BOLIVAR LISPOA EPP e BOLIVAR REZENDE LISBOA

2. Foi determinada a emenda da inicial à fl. 221.

3. A advogada da Embargante foi intimado para correções necessárias 

sob pena de indeferimento da inicial, todavia deixou transcorrer o prazo 

oferecido sem qualquer manifestação (fls. 223).

 É O RELATÓRIO. DECIDO.

5. Considerando que a parte Autora não cumpriu a determinação contida 

na decisão de fls. 221, deixando de emendar a inicial sanando as 

irregularidades, impõe-se seja indeferida a petição inicial, consoante 

disposto no art. 321, parágrafo único, CPC.

6. Diante do exposto e por tudo mais que dos autos consta, nos termos do 

art. 321, parágrafo único, e art. 330, IV, in fine, ambos do CPC, INDEFIRO A 

PETIÇÃO INICIAL e, em consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO sem 

resolução de mérito, com fulcro no art. 485, I, CPC.

7. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

8. Transitada em julgado e cumpridas todas as determinações, 

ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e anotações necessárias.

9. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se.

Barra do Garças, 22 de abril de 2020.

MICHELL LOTFI ROCHA DA SILVA

JUIZ DE DIREITO

Vara Especializada dos Juizados Especiais

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001775-77.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ANA TAIGNA SANTOS BARBOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

BARRA DO GARÇAS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA 

DO GARÇAS RUA FRANCISCO LIRA, 1051, SETOR SENA MARQUES, 

BARRA DO GARÇAS - MT - CEP: 78600-000 INTIMAÇÃO de Vossa 

Senhoria, na qualidade de polo ativo, para COMPARECER À AUDIÊNCIA 

DESIGNADA,DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Juizado Sala: 

CONCILIAÇÃO - Juizado Especial de Barra do Garças Data: 20/09/2019 

Hora: 14:20/HORÁRIO DE MATO ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. Não 

comparecendo à audiência designada, ou comparecendo e recusando-se 

a depor, a parte intimada para o fim de prestar depoimento pessoal, fica 

sujeita à pena de confissão, presumindo-se verdadeiros os fatos contra 

ela alegados (art. 385, § 1º do CPC). 2. As eventuais justificativas de 

impossibilidade de comparecimento deverão ser apresentadas até a 

abertura da audiência, respondendo a parte que der causa ao adiamento 

pelas respectivas despesas (art. 362 e §§ do CPC). 3. As partes deverão 

se fazer acompanhar de seus advogados/Defensores Públicos, 

oportunidade em que será buscada a composição entre as partes. A 

ausência injustificada de qualquer das partes acarretará a aplicação de 

multa, nos termos do §8º, ambos do art. 334, do CPC. 4. Deverá(ão) o(a, 

s) citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001775-77.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ANA TAIGNA SANTOS BARBOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

BARRA DO GARÇAS VARA ESPECIALIZADA DOS JUIZADOS ESPECIAIS 

AV. RUA FRANCISCO LIRA, 1051, SETOR SENA MARQUES, BARRA DO 

GARÇAS - MT - CEP: 78600-000 - TELEFONE: (66) 3402-4400 E-mail: 

veje.barragarcas@tjmt.jus.br IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO 

Intimação para Contrarrazões Processo n. 1001775-77.2019.8.11.0004 

Requerente: ANA TAIGNA SANTOS BARBOSA ADVOGADO DO(A) 

REQUERENTE: SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA - MT0017690A Requerido: 

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. ADVOGADO DO(A) REQUERIDO: 

MAURO PAULO GALERA MARI - MT3056-O Nos termos da legislação 

vigente, da CNGC e Provimento nº 56/2007 , impulsiono estes autos, com a 

finalidade de: INTIMAR a parte Recorrida para, nos termos do artigo 42, § 

2º da Lei 9.099/95, apresentar Contrarrazões ao Recurso Inominado 

interposto nos autos, no prazo de 10 (dez) dias, conforme documentos 

vinculados disponíveis no sistema PJE. BARRA DO GARÇAS, 22 de abril 

de 2020 (Assinado eletronicamente) JOSE FERNANDO CARVALHO 

SANTOS Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001314-42.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

WEMERSON BORGES DE PAULA (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

IZADORA LOPES NOGUEIRA REIS OAB - MT0021035A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WMAGNEY ROSA DE OLIVEIRA SILVA (REQUERIDO)

CRISLAINE MARREIRO SALES (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001314-42.2018.8.11.0004 POLO ATIVO:WEMERSON 

BORGES DE PAULA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: IZADORA LOPES 

NOGUEIRA REIS POLO PASSIVO: WMAGNEY ROSA DE OLIVEIRA SILVA e 

outros FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CONCILIAÇÃO - Juizado Especial de Barra do Garças Data: 30/06/2020 

Hora: 14:00 (Horario de Cuiaba), no endereço: RUA FRANCISCO LIRA, 

1051, SETOR SENA MARQUES, BARRA DO GARÇAS - MT - CEP: 

78600-000 . 23 de abril de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010940-97.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JACK MARCIO MARIA ZIMMERMANN (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO ALVES DO NASCIMENTO OAB - MT0014040A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO (EXECUTADO)

Outros Interessados:

ADRIANA MARTA OLIVEIRA AGUIAR (TERCEIRO INTERESSADO)

SONIA MARIA COROADINHO MARTINS (TERCEIRO INTERESSADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

BARRA DO GARÇAS VARA ESPECIALIZADA DOS JUIZADOS ESPECIAIS 

AV. RUA FRANCISCO LIRA, 1051, SETOR SENA MARQUES, BARRA DO 

GARÇAS - MT - CEP: 78600-000 - TELEFONE: (66) 3402-4400 E-mail: 

veje.barragarcas@tjmt.jus.br IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO 

Processo n. 8010940-97.2017.8.11.0004 Requerente: JACK MARCIO 

MARIA ZIMMERMANN ADVOGADO DO(A) EXEQUENTE: HUMBERTO 

ALVES DO NASCIMENTO - MT0014040A Requerido: MATO GROSSO 

GOVERNO DO ESTADO Nos termos da legislação vigente, da CNGC e 

Provimento nº 56/2007 , impulsiono estes autos, com a finalidade de: 

INTIMAR a parte Exequente para apresentar Impugnação aos Embargos à 

Execução, no prazo de 15 (quinze) dias, conforme documentos 

vinculados disponíveis no sistema PJE. BARRA DO GARÇAS, 23 de abril 

de 2020 (Assinado eletronicamente) JOSE FERNANDO CARVALHO 

SANTOS Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000762-43.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

NATHALIA CAROL MANZANO MAGNANI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO CORBUCCI OAB - MT15002-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TRANSPORTES AEREOS PORTUGUESES SA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELLE BRAGA MONTEIRO OAB - RJ146081-A (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

BARRA DO GARÇAS VARA ESPECIALIZADA DOS JUIZADOS ESPECIAIS 

AV. RUA FRANCISCO LIRA, 1051, SETOR SENA MARQUES, BARRA DO 

GARÇAS - MT - CEP: 78600-000 - TELEFONE: (66) 3402-4400 E-mail: 

veje.barragarcas@tjmt.jus.br IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO 

Intimação Processo n. 1000762-43.2019.8.11.0004 Requerente: 

NATHALIA CAROL MANZANO MAGNANI ADVOGADO DO(A) 

EXEQUENTE: RODRIGO CORBUCCI - MT15002-B Requerido: 

TRANSPORTES AEREOS PORTUGUESES SA ADVOGADO DO(A) 

EXECUTADO: DANIELLE BRAGA MONTEIRO - RJ146081-A Nos termos da 

legislação vigente, da CNGC e Provimento nº 56/2007 , impulsiono estes 

autos, com a finalidade de: INTIMAR a parte EXEQUENTE para impugnar os 

Embargos à Execução interposto nos autos, no prazo de 15 (quinze) dias, 

conforme documentos vinculados disponíveis no sistema PJE. BARRA DO 

GARÇAS, 23 de abril de 2020 (Assinado eletronicamente) JOSE 

FERNANDO CARVALHO SANTOS Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002814-12.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO MARTINS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NAYNE CORREA DEVOTTE OAB - MT22003/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCA DO INGRESSO E EVENTOS EIRELI - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCAS MASCAROS BORIS OAB - MS20709 (ADVOGADO(A))

MICHELE MARTINS DE CARVALHO SUTTO OAB - SP400052 

(ADVOGADO(A))

 

PROCESSO n. 1002814-12.2019.8.11.0004 POLO ATIVO:THIAGO 

MARTINS DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: NAYNE CORREA 

DEVOTTE POLO PASSIVO: BANCA DO INGRESSO E EVENTOS EIRELI - ME 

LUCAS MASCAROS BORIS (ADVOGADO(A)) MICHELE MARTINS DE 

CARVALHO SUTTO (ADVOGADO(A)) FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO - Juizado Especial de Barra 

do Garças Data: 30/06/2020 Hora: 14:20 (Horario de Cuiaba), no 

endereço: RUA FRANCISCO LIRA, 1051, SETOR SENA MARQUES, BARRA 

DO GARÇAS - MT - CEP: 78600-000 . 23 de abril de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000014-74.2020.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO SOUSA SETUBA MILHOMEM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO SOUSA SETUBA MILHOMEM OAB - GO0045732A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FABIANO MOREIRA DUTRA - ME (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000014-74.2020.8.11.0004 POLO ATIVO:BRUNO SOUSA 

SETUBA MILHOMEM ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: BRUNO SOUSA 

SETUBA MILHOMEM POLO PASSIVO: FABIANO MOREIRA DUTRA - ME 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CONCILIAÇÃO - Juizado Especial de Barra do Garças Data: 30/06/2020 

Hora: 14:40 (Horario de Cuiaba), no endereço: RUA FRANCISCO LIRA, 

1051, SETOR SENA MARQUES, BARRA DO GARÇAS - MT - CEP: 

78600-000 . 23 de abril de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002106-93.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO HENRIQUE GOMES MARQUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANDRO LUIS COSTA SAGGIN OAB - MT5734-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NAVESA VEICULOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANA CLAUDIA RASSI PARANHOS OAB - GO22830 (ADVOGADO(A))

 

Impulsiono estes autos com a finalidade de INTIMAR a parte requerente , 

por seu procurador, para comparecer(em) na audiência de CONCILIAÇÃO 

designada para o dia 28/05/2019 às 15:20 (horário de Mato Grosso).

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002106-93.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO HENRIQUE GOMES MARQUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANDRO LUIS COSTA SAGGIN OAB - MT5734-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NAVESA VEICULOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANA CLAUDIA RASSI PARANHOS OAB - GO22830 (ADVOGADO(A))
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

BARRA DO GARÇAS VARA ESPECIALIZADA DOS JUIZADOS ESPECIAIS 

AV. RUA FRANCISCO LIRA, 1051, SETOR SENA MARQUES, BARRA DO 

GARÇAS - MT - CEP: 78600-000 - TELEFONE: (66) 3402-4400 E-mail: 

veje.barragarcas@tjmt.jus.br IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO 

Intimação para Contrarrazões Processo n. 1002106-93.2018.8.11.0004 

Requerente: PAULO HENRIQUE GOMES MARQUES ADVOGADO DO(A) 

REQUERENTE: SANDRO LUIS COSTA SAGGIN - MT5734-O Requerido: 

NAVESA VEICULOS LTDA ADVOGADO DO(A) REQUERIDO: ANA 

CLAUDIA RASSI PARANHOS - GO22830 Nos termos da legislação vigente, 

da CNGC e Provimento nº 52/2007 , impulsiono estes autos, com a 

finalidade de: INTIMAR a parte Embargada para, nos termos do artigo 49 da 

Lei 9.099/95, apresentar Contrarrazões aos Embargos de Declaração 

interpostos nos autos, no prazo de 05 (cinco) dias, conforme documentos 

vinculados disponíveis no sistema PJE. BARRA DO GARÇAS, 23 de abril 

de 2020 (Assinado eletronicamente) JOSE FERNANDO CARVALHO 

SANTOS Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002379-38.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CARITA VALERIA BENTO GUIMARAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WALTER GEORGE RAMALHO DE LIMA OAB - MT0018256A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DALTON ROBERTO MARIANO DA SILVA (REQUERIDO)

 

Impulsiono estes autos com a finalidade de INTIMAR a parte requerente , 

por seu procurador, para comparecer(em) na audiência de CONCILIAÇÃO 

designada para o dia 08/06/2020 às 13:40 (horário de Mato Grosso). 

ADVERTÊNCIAS: Caso não compareça à audiência designada importará 

no arquivamento do feito, bem como condenação ao pagamento das 

custas processuais.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000693-11.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDGAR ROGERIO GRIPP DA SILVEIRA OAB - MT0021129A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO OAB - BA16780-O 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

BARRA DO GARÇAS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA 

DO GARÇAS RUA FRANCISCO LIRA, 1051, SETOR SENA MARQUES, 

BARRA DO GARÇAS - MT - CEP: 78600-000 INTIMAÇÃO de Vossa 

Senhoria, na qualidade de polo ativo, para COMPARECER À AUDIÊNCIA 

Tipo: Conciliação na Sala: CONCILIAÇÃO - Juizado Especial de Barra do 

Garças Data: 24/05/2019 Hora: 14:00/MT ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. 

Não comparecendo à audiência designada, ou comparecendo e 

recusando-se a depor, a parte intimada para o fim de prestar depoimento 

pessoal, fica sujeita à pena de confissão, presumindo-se verdadeiros os 

fatos contra ela alegados (art. 385, § 1º do CPC). 2. As eventuais 

justificativas de impossibilidade de comparecimento deverão ser 

apresentadas até a abertura da audiência, respondendo a parte que der 

causa ao adiamento pelas respectivas despesas (art. 362 e §§ do CPC). 

3. As partes deverão se fazer acompanhar de seus 

advogados/Defensores Públicos, oportunidade em que será buscada a 

composição entre as partes. A ausência injustificada de qualquer das 

partes acarretará a aplicação de multa, nos termos do §8º, ambos do art. 

334, do CPC. 4. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000693-11.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDGAR ROGERIO GRIPP DA SILVEIRA OAB - MT0021129A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO OAB - BA16780-O 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO do POLO ATIVO, por seu advogado, para que efetue no prazo 

de 05 (cinco) dias, o pagamento das custas processuais a que foi 

condenado nos termos da r. sentença. Esse valor deverá ser pago de 

forma separada, sendo R$ 413,40, referente às custas judiciais e ainda a 

taxa judiciária (a ser calculada no site). Fica cientificado de que poderá 

acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – 

JUIZADO ESPECIAL”, ou digitar diretamente na barra de endereço do seu 

n a v e g a d o r  d e  i n t e r n e t  o  l i n k : 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/juizado-especial/condenacaoCustasTa

xas, clicar no item Condenação de Custas e Taxas, preencher os campos 

com o número único do processo, marcar as caixas dos itens custas e 

taxas, preencher os valores correspondentes, e após, digitar o CPF do 

pagante. O sistema irá gerar um Boleto único. Após a efetivação do 

recolhimento, deverá anexá-la nos autos. Advertência: Fica Vossa 

Senhoria ADVERTIDA de que o NÃO RECOLHIMENTO das custas 

processuais e/ou taxas judiciárias implicará na restrição de vosso nome e 

CPF junto à dívida ativa ou protesto extrajudicial, conforme disposto no 

artigo 612, § 5º da CNGC-TJMT.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002478-08.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

AMANDA FARIAS AIRES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS YULE PARDI OAB - MT23293-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. (REQUERIDO)

LATAM AIRLINES GROUP S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI OAB - MT19023-A (ADVOGADO(A))

THIAGO MAHFUZ VEZZI OAB - MT228213-O (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, POR MEIO DE SEU ADVOGADO, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada, conforme 

documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO - Juizado Especial de Barra do 

Garças Data: 23/01/2020 Hora: 13:00 (Horario de Cuiaba).

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002478-08.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

AMANDA FARIAS AIRES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS YULE PARDI OAB - MT23293-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. (REQUERIDO)

LATAM AIRLINES GROUP S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI OAB - MT19023-A (ADVOGADO(A))

THIAGO MAHFUZ VEZZI OAB - MT228213-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

BARRA DO GARÇAS VARA ESPECIALIZADA DOS JUIZADOS ESPECIAIS 

AV. RUA FRANCISCO LIRA, 1051, SETOR SENA MARQUES, BARRA DO 

GARÇAS - MT - CEP: 78600-000 - TELEFONE: (66) 3402-4400 E-mail: 

veje.barragarcas@tjmt.jus.br IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO 

Intimação para Contrarrazões Processo n. 1002478-08.2019.8.11.0004 

Requerente: AMANDA FARIAS AIRES ADVOGADO DO(A) REQUERENTE: 

VINICIUS YULE PARDI - MT23293-O Requerido: CVC BRASIL OPERADORA 

E AGENCIA DE VIAGENS S.A. e outros ADVOGADO DO(A) REQUERIDO: 

THIAGO MAHFUZ VEZZI - MT228213-O ADVOGADO DO(A) REQUERIDO: 

FABIO RIVELLI - MT19023-A Nos termos da legislação vigente, da CNGC e 

Provimento nº 56/2007 , impulsiono estes autos, com a finalidade de: 

INTIMAR a parte Recorrida para, nos termos do artigo 42, § 2º da Lei 

9.099/95, apresentar Contrarrazões ao Recurso Inominado interposto nos 
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autos, no prazo de 10 (dez) dias, conforme documentos vinculados 

disponíveis no sistema PJE. BARRA DO GARÇAS, 23 de abril de 2020 

(Assinado eletronicamente) JOSE FERNANDO CARVALHO SANTOS 

Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002342-11.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JUDICENE PAULA DA MACENA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PRISCILA TAUIL ADOLFO OAB - MT0016693A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERIDO)

G. L. BARBOSA - ME (REQUERIDO)

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR OAB - MT24197-O 

(ADVOGADO(A))

LUIZ RODRIGUES WAMBIER OAB - PR7295-O (ADVOGADO(A))

VICTOR JOSE PETRAROLI NETO OAB - SP31464 (ADVOGADO(A))

ANA RITA DOS REIS PETRAROLI OAB - SP0130291A (ADVOGADO(A))

SIDNEI RODRIGUES DE LIMA OAB - MT0016653A (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

BARRA DO GARÇAS VARA ESPECIALIZADA DOS JUIZADOS ESPECIAIS 

AV. RUA FRANCISCO LIRA, 1051, SETOR SENA MARQUES, BARRA DO 

GARÇAS - MT - CEP: 78600-000 - TELEFONE: (66) 3402-4400 E-mail: 

veje.barragarcas@tjmt.jus.br IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO 

Intimação para Contrarrazões Processo n. 1002342-11.2019.8.11.0004 

Requerente: JUDICENE PAULA DA MACENA ADVOGADO DO(A) 

REQUERENTE: PRISCILA TAUIL ADOLFO - MT0016693A Requerido: BV 

FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO e outros (2) 

ADVOGADOS DO(A) REQUERIDO: MAURI MARCELO BEVERVANCO 

JUNIOR - MT24197-O, LUIZ RODRIGUES WAMBIER - PR7295-O 

ADVOGADOS DO(A) REQUERIDO: VICTOR JOSE PETRAROLI NETO - 

SP31464, ANA RITA DOS REIS PETRAROLI - SP0130291A ADVOGADO 

DO(A) REQUERIDO: SIDNEI RODRIGUES DE LIMA - MT0016653A Nos 

termos da legislação vigente, da CNGC e Provimento nº 52/2007 , 

impulsiono estes autos, com a finalidade de: INTIMAR a parte Embargada 

para, nos termos do artigo 49 da Lei 9.099/95, apresentar Contrarrazões 

aos Embargos de Declaração interpostos nos autos, no prazo de 05 

(cinco) dias, conforme documentos vinculados disponíveis no sistema PJE. 

BARRA DO GARÇAS, 23 de abril de 2020 (Assinado eletronicamente) 

JOSE FERNANDO CARVALHO SANTOS Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001802-60.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR DE SOUZA WAHLBRINK (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA LOURENCO SILVA OAB - MT20409/O (ADVOGADO(A))

WESLEY EDUARDO DA SILVA OAB - MT0013617A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IRENE FREITAS DA SILVA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

BARRA DO GARÇAS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA 

DO GARÇAS RUA FRANCISCO LIRA, 1051, SETOR SENA MARQUES, 

BARRA DO GARÇAS - MT - CEP: 78600-000 INTIMAÇÃO de Vossa 

Senhoria, na qualidade de polo ativo, para COMPARECER À AUDIÊNCIA 

DESIGNADA, DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Juizado Sala: 

CONCILIAÇÃO - Juizado Especial de Barra do Garças Data: 24/09/2019 

Hora: 14:00/HORÁRIO DE MATO GROSSO ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. 

Não comparecendo à audiência designada, ou comparecendo e 

recusando-se a depor, a parte intimada para o fim de prestar depoimento 

pessoal, fica sujeita à pena de confissão, presumindo-se verdadeiros os 

fatos contra ela alegados (art. 385, § 1º do CPC). 2. As eventuais 

justificativas de impossibilidade de comparecimento deverão ser 

apresentadas até a abertura da audiência, respondendo a parte que der 

causa ao adiamento pelas respectivas despesas (art. 362 e §§ do CPC). 

3. As partes deverão se fazer acompanhar de seus 

advogados/Defensores Públicos, oportunidade em que será buscada a 

composição entre as partes. A ausência injustificada de qualquer das 

partes acarretará a aplicação de multa, nos termos do §8º, ambos do art. 

334, do CPC. 4. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001802-60.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR DE SOUZA WAHLBRINK (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA LOURENCO SILVA OAB - MT20409/O (ADVOGADO(A))

WESLEY EDUARDO DA SILVA OAB - MT0013617A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IRENE FREITAS DA SILVA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001802-60.2019.8.11.0004 POLO ATIVO:JULIO CESAR DE 

SOUZA WAHLBRINK ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ROBERTA 

LOURENCO SILVA, WESLEY EDUARDO DA SILVA POLO PASSIVO: IRENE 

FREITAS DA SILVA FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes 

acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: CONCILIAÇÃO - Juizado Especial de Barra do Garças Data: 

29/06/2020 Hora: 16:00/MT, no endereço: RUA FRANCISCO LIRA, 1051, 

SETOR SENA MARQUES, BARRA DO GARÇAS - MT - CEP: 78600-000

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000027-44.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

IMOBILIARIA PEDRA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALAIANY FIGUEIREDO SILVA DE FREITAS OAB - MT17912-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CREUSA SENHORINHA GONCALVES NUNES (REQUERIDO)

JOAO GERONIMO GOMES DOS SANTOS (REQUERIDO)

JOSE DONIZETE NUNES MACHADO (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO Intimação da parte Requerente, por 

meio de seu(sua)(s) advogado(a)(s), para, comparecer a Audiência de 

Conciliação designada, abaixo informada: DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação Sala: CONCILIAÇÃO - Juizado Especial de Barra do Garças 

Data: 08/06/2020 Hora: 14:20 (horário de Cuiabá-MT), na Sala de 

Audiência deste Juizado Especial. (assinado digitalmente) Rodrigo Adriano 

Demétrio Auxiliar Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002247-78.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANA GOMES DA ROSA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANA GOMES DA ROSA OAB - MT8487/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS (REQUERIDO)

BR TRAN SOLUCOES EM TRANSITO LTDA - ME (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1002247-78.2019.8.11.0004 POLO ATIVO: ROSANA 

GOMES DA ROSA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ROSANA GOMES 

DA ROSA POLO PASSIVO: BR TRAN SOLUCOES EM TRANSITO LTDA - 

ME e outros FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CONCILIAÇÃO - Juizado Especial de Barra do Garças Data: 29/06/2020 

Hora: 16:20/MT, no endereço: RUA FRANCISCO LIRA, 1051, SETOR SENA 

MARQUES, BARRA DO GARÇAS - MT - CEP: 78600-000

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012101-84.2013.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

AUCLELIA FRANCISCA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANDRA NEGRI OAB - MT0018472S (ADVOGADO(A))

LEANDRO CIOFFI OAB - MT0016934S (ADVOGADO(A))

FELIPE RODOLFO DE CARVALHO OAB - MT18946/O (ADVOGADO(A))

JOAO PAULO VIEIRA DESCHK OAB - MT0011474S (ADVOGADO(A))

VALDEIR RIBEIRO DE JESUS OAB - MT0015269S (ADVOGADO(A))
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LARISSA LAUDA BURMANN OAB - MT18476/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SALLES OLIVEIRA LTDA (REQUERIDO)

GERD MICHAEL WILHELM STADIE (REQUERIDO)

RENATO DE SALLES OLIVEIRA (REQUERIDO)

RUBENS DE SALLES OLIVEIRA FILHO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JULIANO CASTELHANO LEMOS OAB - PR50531 (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

BARRA DO GARÇAS VARA ESPECIALIZADA DOS JUIZADOS ESPECIAIS 

AV. RUA FRANCISCO LIRA, 1051, SETOR SENA MARQUES, BARRA DO 

GARÇAS - MT - CEP: 78600-000 - TELEFONE: (66) 3402-4400 E-mail: 

veje.barragarcas@tjmt.jus.br IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO 

Processo n. 8012101-84.2013.8.11.0004 Requerente: AUCLELIA 

FRANCISCA DA SILVA ADVOGADOS DO(A) REQUERENTE: FELIPE 

RODOLFO DE CARVALHO - MT18946/O, LEANDRO CIOFFI - MT0016934S, 

JOAO PAULO VIEIRA DESCHK - MT0011474S, LARISSA LAUDA 

BURMANN - MT18476/B, VALDEIR RIBEIRO DE JESUS - MT0015269S, 

SANDRA NEGRI - MT0018472S Requerido: SALLES OLIVEIRA LTDA e 

outros (3) ADVOGADO DO(A) REQUERIDO: JULIANO CASTELHANO 

LEMOS - PR50531 Nos termos da legislação vigente, da CNGC e 

Provimento nº 52/2007 , impulsiono estes autos, com a finalidade de: 

INTIMAR a parte requerente para, nos termos do artigo 49 da Lei 9.099/95, 

apresentar impugnação a Execução de Pre Executividade interpostos nos 

autos, no prazo de 15 (quinze) dias, conforme documentos vinculados 

disponíveis no sistema PJE. BARRA DO GARÇAS, 23 de abril de 2020 

(Assinado eletronicamente) BARTIRA MARIA DE CARVALHO RUBERT 

Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8011121-98.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARCUS MARQUES DE FARIAS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PABLO CARVALHO DE FREITAS OAB - GO17934 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: PABLO CARVALHO DE FREITAS - GO17934 para que 

compareça à audiência de conciliação designada para o dia 31/01/2018 

Hora: 15:40/MT , sob pena de contumácia e extinção do processo ,BEM 

COMO A LIMINAR DEFERIDA.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010645-31.2015.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

WILTEMAR OLIVEIRA BONFIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIZ SOARES BERNARDES OAB - MT0013613A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE DE ALMEIDA BRITO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JUSSARA MARIA FONSECA SANTOS LIRA OAB - MT0016656A 

(ADVOGADO(A))

 

Cuida-se de processo remetido pela instância superior diretamente a este 

gabinete. Assim sendo, promova a secretaria as intimações eventualmente 

reclamadas pelo feito, praticando desde já os atos necessários para 

execução do julgado, se for o caso. Exigindo o processo prévia 

manifestação deste juiz antes da materialização de qualquer ato por parte 

da secretaria, renove-se a conclusão mediante a correta triagem. Se 

eventualmente o processo aguarda apenas a manifestação da parte 

interessada para o cumprimento do julgado, verifique se já transcorreu o 

prazo de 06 (seis) meses, hipótese em que deverá ser arquivado, o 

mesmo se dando após seu transcurso. Cumpra-se. FERNANDO DA 

FONSÊCA MELO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000433-94.2020.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ROSELI SILVA & CIA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILIAN RODRIGUES DA ROCHA OAB - MT24172/O (ADVOGADO(A))

ANDERSON ADIEL POSTAL OAB - MT0011844A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO ROBERTO PEREIRA DIAS (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO: 

Nos termos da Legislação vigente e com base no Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono estes autos para intimar a parte Requerente/Polo 

Ativo, por meio de seu Advogado(a), para dar andamento ao feito, SE 

MANIFESTANDO quanto a certidão do Sr. Oficial de Justiça (Id nº 

30572345), no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de arquivamento, nos 

termos do artigo 485 da Lei 13.105/2015. (assinado digitalmente) Rodrigo 

Adriano Demétrio Auxiliar Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001647-57.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE OLIVEIRA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

BARRA DO GARÇAS VARA ESPECIALIZADA DOS JUIZADOS ESPECIAIS 

AV. RUA FRANCISCO LIRA, 1051, SETOR SENA MARQUES, BARRA DO 

GARÇAS - MT - CEP: 78600-000 - TELEFONE: (66) 3402-4400 E-mail: 

veje.barragarcas@tjmt.jus.br IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO 

Intimação para Contrarrazões Processo n. 1001647-57.2019.8.11.0004 

Requerente: MARIA DE OLIVEIRA SANTOS ADVOGADO DO(A) 

REQUERENTE: SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA - MT0017690A Requerido: 

TELEFÔNICA BRASIL S.A. ADVOGADO DO(A) REQUERIDO: FILINTO 

CORREA DA COSTA JUNIOR - MT11264-O Nos termos da legislação 

vigente, da CNGC e Provimento nº 52/2007 , impulsiono estes autos, com a 

finalidade de: INTIMAR a parte Embargada para, nos termos do artigo 49 da 

Lei 9.099/95, apresentar Contrarrazões aos Embargos de Declaração 

interpostos nos autos, no prazo de 05 (cinco) dias, conforme documentos 

vinculados disponíveis no sistema PJE. BARRA DO GARÇAS, 23 de abril 

de 2020 (Assinado eletronicamente) JOSE FERNANDO CARVALHO 

SANTOS Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000164-89.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

DELMIRA ALVES DOS SANTOS VALVERDE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISABELA FREITAS RIBEIRO OAB - MT25257/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EB COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA (REQUERIDO)

MOTOROLA INDUSTRIA LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLAUDIO DA SILVA FERREIRA OAB - GO0032958A (ADVOGADO(A))

ALEXANDRE FONSECA DE MELLO OAB - SP222219-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

BARRA DO GARÇAS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA 

DO GARÇAS RUA FRANCISCO LIRA, 1051, SETOR SENA MARQUES, 

BARRA DO GARÇAS - MT - CEP: 78600-000 INTIMAÇÃO de Vossa 

Senhoria, na qualidade de polo ativo, para COMPARECER À AUDIÊNCIA 

Conciliação Sala: CONCILIAÇÃO - Juizado Especial de Barra do Garças 

Data: 19/03/2019 Hora: 15:40/MT ADVERTÊNCIAS O não comparecimento 

á audiência designada será importará no arquivamento do feito, bem como 

pagamento das custas processuais

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000164-89.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

DELMIRA ALVES DOS SANTOS VALVERDE (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

ISABELA FREITAS RIBEIRO OAB - MT25257/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EB COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA (REQUERIDO)

MOTOROLA INDUSTRIA LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLAUDIO DA SILVA FERREIRA OAB - GO0032958A (ADVOGADO(A))

ALEXANDRE FONSECA DE MELLO OAB - SP222219-O (ADVOGADO(A))

 

Impulsiono estes autos com a finalidade de INTIMAR o procurador da parte 

autora para que manifeste o que entender de direito no prazo de cinco 

dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001785-24.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LENO CEZAR LUDTKE SCHWANZ (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE GIL LOPES OAB - MT6771-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KEPLER WEBER INDUSTRIAL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS ARAUZ FILHO OAB - PR0027171A (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, por meio de seu advogado, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada, conforme 

documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação Juizado Sala: CONCILIAÇÃO - Juizado Especial de Barra do 

Garças Data: 23/09/2019 Hora: 12:40 (Horario de Cuiaba).

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010348-87.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CLEMENTE CARRIJO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AURELIANA CARVALHO FERREIRA OAB - MT0016326A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

B M AGRO REPRESENTACOES LTDA - ME (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu(sua)(s) advogado(a)(s), 

para que compareça à audiência de conciliação designada para o dia 

31/07/2019, às 15h40min (horário de Cuiabá/MT), no Juizado Especial de 

Barra do Garças – MT, sob pena de contumácia e extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002516-20.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO CARLOS BARBOSA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VILARINHO GUIMARAES OAB - GO50995 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARTORIO DO PRIMEIRO OFICIO DE BARRA DO GARCAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO SEICHI TOMIYOSHI OAB - MT22074-O (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificada, para comparecer à 

audiência de CONCILIAÇÃO designada, conforme despacho e documentos 

vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do 

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

corpo deste mandado. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado 

Sala: CONCILIAÇÃO - Juizado Especial de Barra do Garças Data: 

23/01/2020 Hora: 15:20 (Horario de Cuiaba).

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001847-64.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

DEBORA SUZANA RAMOS DE MORAES ARMANDO (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEBORA SUZANA RAMOS DE MORAES ARMANDO OAB - MT0015874A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SAN REMO CONSTRUCOES E INCORPORACOES SPE LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SANMATTA RARYME SOUZA OAB - GO42261 (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, por meio de seu advogado, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada, conforme 

documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação Juizado Sala: CONCILIAÇÃO - Juizado Especial de Barra do 

Garças Data: 01/10/2019 Hora: 13:00 (Horario de Cuiaba).

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001733-28.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

KELY FERREIRA WANDERLEY (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ANTONIO MECENA DE OLIVEIRA OAB - MT13558/O 

(ADVOGADO(A))

MARIANA DE SOUSA ARAUJO OAB - MT0021229A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BG2 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURICIO HAEFFNER OAB - TO0003245A (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por seu(sua)(s) advogado(a)(s), para que 

compareça à audiência de conciliação designada para o dia 29/11/2019, 

às 15h40min (horário de Cuiabá/MT), sob pena de extinção do processo 

por contumácia, bem como condenação nas custas.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001260-42.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

GERALDA ALVES FEITOZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESSE CANDINI OAB - MT0008036A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BG2 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURICIO HAEFFNER OAB - TO0003245A (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu(sua)(s) advogado(a)(s), 

para que compareça à audiência de conciliação designada para o dia 

02/12/2019, às 16h20min (horário de Cuiabá/MT), no Juizado Especial de 

Barra do Garças – MT, sob pena de contumácia e extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002269-39.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ITAMAR FERREIRA DE FARIA JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO XAVIER DA SILVA OAB - SP0217166A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MS7785-A (ADVOGADO(A))

 

Impulsiono estes autos com a finalidade de INTIMAR as partes, por seus 

procuradores, para que compareçam na audiência de conciliação 

redesignada para o dia 22/01/2019 às 16:40(MT). Caso o requerente não 

compareça, o processo será extinto com condenação nas custas. Caso o 

requerido não compareça, será decretada sua revelia. Nessa 

oportunidade, INTIMO ainda os procuradores das partes acerca da medida 

liminar deferida nestes autos (id 25466901)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001123-60.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CENTRO EDUCACIONAL PRESBITERIANO (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS YVANHOE BRAGA MOURA OAB - MT25327/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALLANA OLIVEIRA RIOS (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 
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BARRA DO GARÇAS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA 

DO GARÇAS RUA FRANCISCO LIRA, 1051, SETOR SENA MARQUES, 

BARRA DO GARÇAS - MT - CEP: 78600-000 INTIMAÇÃO de Vossa 

Senhoria, na qualidade de polo ativo, para COMPARECER À AUDIÊNCIA 

DESIGNADA,DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Sala: 

CONCILIAÇÃO - Juizado Especial de Barra do Garças Data: 17/07/2019 

Hora: 13:40/horário de Mato Grosso ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. Não 

comparecendo à audiência designada, ou comparecendo e recusando-se 

a depor, a parte intimada para o fim de prestar depoimento pessoal, fica 

sujeita à pena de confissão, presumindo-se verdadeiros os fatos contra 

ela alegados (art. 385, § 1º do CPC). 2. As eventuais justificativas de 

impossibilidade de comparecimento deverão ser apresentadas até a 

abertura da audiência, respondendo a parte que der causa ao adiamento 

pelas respectivas despesas (art. 362 e §§ do CPC). 3. As partes deverão 

se fazer acompanhar de seus advogados/Defensores Públicos, 

oportunidade em que será buscada a composição entre as partes. A 

ausência injustificada de qualquer das partes acarretará a aplicação de 

multa, nos termos do §8º, ambos do art. 334, do CPC. 4. Deverá(ão) o(a, 

s) citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1002186-57.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LUANA VILARINHO MELO (EXEQUENTE)

RAYNARA LUANNA DA SILVA (EXEQUENTE)

LAURA RYSSA COELHO DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE EDUARDO RODRIGUES FELISBINO NOGUEIRA OAB - MT20279/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO CÉSAR S SILVEIRA (EXECUTADO)

NILSIMAR SILVA REIS SILVEIRA (EXECUTADO)

PAULO C S DA SILVEIRA BUFFET - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAICOM PEDRO DUARTE DE MORAES OAB - MT22768/O 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

BARRA DO GARÇAS VARA ESPECIALIZADA DOS JUIZADOS ESPECIAIS 

AV. RUA FRANCISCO LIRA, 1051, SETOR SENA MARQUES, BARRA DO 

GARÇAS - MT - CEP: 78600-000 - TELEFONE: (66) 3402-4400 E-mail: 

veje.barragarcas@tjmt.jus.br IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO 

Providências da parte Processo n. 1002186-57.2018.8.11.0004 

Requerente: RAYNARA LUANNA DA SILVA e outros (2) ADVOGADO 

DO(A) EXEQUENTE: JOSE EDUARDO RODRIGUES FELISBINO NOGUEIRA - 

MT20279/O ADVOGADO DO(A) EXEQUENTE: JOSE EDUARDO 

RODRIGUES FELISBINO NOGUEIRA - MT20279/O ADVOGADO DO(A) 

EXEQUENTE: JOSE EDUARDO RODRIGUES FELISBINO NOGUEIRA - 

MT20279/O Requerido: PAULO C S DA SILVEIRA BUFFET - ME e outros (2) 

ADVOGADO DO(A) EXECUTADO: MAICOM PEDRO DUARTE DE MORAES - 

MT22768/O ADVOGADO DO(A) EXECUTADO: MAICOM PEDRO DUARTE 

DE MORAES - MT22768/O ADVOGADO DO(A) EXECUTADO: MAICOM 

PEDRO DUARTE DE MORAES - MT22768/O Nos termos da legislação 

vigente, da CNGC e Provimento nº 56/2007, impulsiono estes autos, com a 

finalidade de: Intimar a parte Requerente para manifestar no feito, no prazo 

de 05 (CINCO) dias, acerca da petição juntada pelo requerido. BARRA DO 

GARÇAS, 23 de abril de 2020 (Assinado eletronicamente) JOSE 

FERNANDO CARVALHO SANTOS Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002517-05.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

VANDERLI ALVES MEDEIROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANILSON SANTOS MORAIS OAB - MT26553/O (ADVOGADO(A))

VANDERLI ALVES MEDEIROS OAB - MT25596/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COSME RIDOVAL GONCALVES MANSO (REQUERIDO)

ADMINISTRABEM PARTICIPACOES LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEONARDO ANDRE DA MATA OAB - MT9126-O (ADVOGADO(A))

SIDARTA STACIARINI ROCHA OAB - GO20630 (ADVOGADO(A))

ANA PAULA ANDRE DA MATA OAB - MT0010521A (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, por meio de seu advogado, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada, conforme 

documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO - Juizado Especial de Barra do 

Garças Data: 29/01/2020 Hora: 14:40 (Horario de Cuiaba).

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001504-68.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

OTICA MODERNA LTDA - ME (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA CAROLINA DE JESUS PORTO SILVA SCOTTON OAB - MT0020659A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA APARECIDA DA SILVA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, por meio de seu advogado, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada, conforme 

documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação Sala: CONCILIAÇÃO - Juizado Especial de Barra do Garças 

Data: 12/08/2019 Hora: 14:40 (Horario de Cuiaba).

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001084-97.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL FLAVIO DA SILVA MARTINS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - DETRAN/MT (REQUERIDO)

2ª JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÕES DA 

SECRETARIA ESTADUAL DE INFRAESTRUTURA - SINFRA/MT 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

KAMILA APARECIDA RODRIGUES CORREA DO ESPIRITO SANTO OAB - 

MT0014133A (ADVOGADO(A))

 

. Autos nº 1001084-97.2018.8.11.0004 Polo Ativo: MANOEL FLAVIO DA 

SILVA MARTINS Polo Passivo: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 

DO ESTADO DE MATO GROSSO - DETRAN/MT e 2ª JUNTA 

ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÕES DA SECRETARIA 

ESTADUAL DE INFRAESTRUTURA - SINFRA/MT Vistos, etc. O processo 

não está apto para julgamento. Considerando as alegações da ré em 

contestação, necessário que sejam apresentados o histórico de 

proprietários do veículo e a cópia dos autos de infração lavrados. 

Intime-se as partes reclamadas para que apresentem no prazo de 10 

(dez) dias. Após voltem os autos conclusos. Submeto a presente decisum 

à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. 

Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) ENE CAROLINA F. SOUZA 

Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a 

decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus 

jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000069-93.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CLEONICE NIMIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA FERREIRA OAB - MT0007402A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTANTEVIRTUAL.COM.BR SERVICOS DE BUSCA NA INTERNET LTDA - 

EPP (REQUERIDO)

MONETIZZE LTDA - ME (REQUERIDO)

EDITORA ABRIL S.A. (REQUERIDO)

EDITORA GLOBO S/A (REQUERIDO)

NDN TELECOMUNICACOES LTDA - ME (REQUERIDO)

TRES COMERCIO DE PUBLICACOES LTDA. (REQUERIDO)

RD TELEMARKETING LTDA - ME (REQUERIDO)

IG PUBLICIDADE E CONTEUDO LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSIELE DOS SANTOS OAB - SP252889 (ADVOGADO(A))

DALILA RIBEIRO CORREA OAB - SP251150 (ADVOGADO(A))
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RODRIGO GONZALEZ OAB - SP158817 (ADVOGADO(A))

CARLOS EDUARDO MACHADO AUGUSTO JUNIOR OAB - SP401158 

(ADVOGADO(A))

CARLOS VIEIRA COTRIM OAB - SP69218 (ADVOGADO(A))

CAROLINE ZANGIACOMO COTRIM CASSAROTTI OAB - SP273302 

(ADVOGADO(A))

OSVALDO LINO PIMENTEL NETO OAB - MG139679 (ADVOGADO(A))

CRISTIANO NAMAN VAZ TOSTE OAB - SP169005 (ADVOGADO(A))

GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU OAB - SP117417-A 

(ADVOGADO(A))

MARIA CRISTINA DAMICO OAB - RS57705 (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

BARRA DO GARÇAS VARA ESPECIALIZADA DOS JUIZADOS ESPECIAIS 

AV. RUA FRANCISCO LIRA, 1051, SETOR SENA MARQUES, BARRA DO 

GARÇAS - MT - CEP: 78600-000 - TELEFONE: (66) 3402-4400 E-mail: 

veje.barragarcas@tjmt.jus.br IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO 

Intimação para Contrarrazões Processo n. 1000069-93.2018.8.11.0004 

Requerente: CLEONICE NIMIA ADVOGADO DO(A) REQUERENTE: 

ALESSANDRA FERREIRA - MT0007402A Requerido: EDITORA GLOBO S/A 

e outros (7) ADVOGADO DO(A) REQUERIDO: GUSTAVO HENRIQUE DOS 

SANTOS VISEU - SP117417-A ADVOGADO DO(A) REQUERIDO: CARLOS 

EDUARDO MACHADO AUGUSTO JUNIOR - SP401158 ADVOGADOS 

DO(A) REQUERIDO: DALILA RIBEIRO CORREA - SP251150, JOSIELE DOS 

SANTOS - SP252889 ADVOGADO DO(A) REQUERIDO: MARIA CRISTINA 

DAMICO - RS57705 ADVOGADO DO(A) REQUERIDO: RODRIGO 

GONZALEZ - SP158817 ADVOGADO DO(A) REQUERIDO: OSVALDO LINO 

PIMENTEL NETO - MG139679 ADVOGADO DO(A) REQUERIDO: CRISTIANO 

NAMAN VAZ TOSTE - SP169005 ADVOGADOS DO(A) REQUERIDO: 

CARLOS VIEIRA COTRIM - SP69218, CAROLINE ZANGIACOMO COTRIM 

CASSAROTTI - SP273302 Nos termos da legislação vigente, da CNGC e 

Provimento nº 56/2007 , impulsiono estes autos, com a finalidade de: 

INTIMAR a parte Recorrida para, nos termos do artigo 42, § 2º da Lei 

9.099/95, apresentar Contrarrazões ao Recurso Inominado interposto nos 

autos, no prazo de 10 (dez) dias, conforme documentos vinculados 

disponíveis no sistema PJE. BARRA DO GARÇAS, 23 de abril de 2020 

(Assinado eletronicamente) JOSE FERNANDO CARVALHO SANTOS 

Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002310-06.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

NATA PROENCA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO ANTONIO ALMEIDA DANTAS OAB - MT27150/O (ADVOGADO(A))

REINALDO LEITE DE OLIVEIRA OAB - MT0012971A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FLAVIO ROSA NAVES (REQUERIDO)

LUIZ PAULO CARLONI FILHO (REQUERIDO)

 

Impulsiono estes autos com a finalidade de INTIMAR as partes, por seus 

procuradores, para que compareçam na audiência de conciliação 

designada para o dia 5/2/2020 às 16:20(MT). Caso o requerente não 

compareça, o processo será extinto com condenação nas custas.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002214-88.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

AILSON VEDANA (REQUERENTE)

LUZIA MOREIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANA DA SILVA FREITAS OAB - MT0020838A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NETFLIX ENTRETENIMENTO BRASIL LTDA. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos. 1. Inicialmente cabe asseverar que a tutela antecipada só é 

permitida no âmbito desta justiça especializada em casos excepcionais, 

portanto, embora a regra seja não se permitir a aplicação da tutela 

antecipatória em sede dos Juizados, salvo nas situações onde esteja 

flagrante a necessidade de provimento imediato a fim de salvaguardar 

direitos, como deveras cuida o caso em tela, cumprindo assinalar, que é 

perfeitamente possível o cabimento da medida rogada no caso subjacente 

perante a batuta do Juizado Especial Cível. Tecida esta simplória 

ponderação em torno da viabilidade do pedido de tutela satisfativa, calha 

analisar se estão presentes os requisitos autorizativos para a concessão 

da mesma no que concerne à hipótese sub judice, nessa esteira, o art. 

300 do Estatuto Processual Civil disciplina que: Art. 300. A tutela de 

urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo. § 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, 

conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir 

os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser 

dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder 

oferecê-la. § 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou 

após justificação prévia. § 3o A tutela de urgência de natureza antecipada 

não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos 

da decisão. 2- Observa-se que para a concessão in limine litis da tutela 

provisória de urgência faz-se necessário que no caso sub examine 

estejam presentes os requisitos delineados no artigo alhures grafado. 

Deste modo, no que concerne à probabilidade do direito, esta fica 

caracterizada visto a parte autora demonstrar que contratou serviços de 

“Netflix” da ré por 30 (trinta) dias grátis, porém passado tal período 

começaram a haver descontos em seu cartão de crédito no valor de 

R$37,90 (trinta e sete reais e noventa centavos) e concomitantemente 

houve a suspensão do seu acesso a plataforma de streaming. Afirma ter 

solicitado o cancelamento do serviço ou o seu reestabelecimento, porém 

não obteve êxito. No que tange ao requisito do perigo de dano, este 

emerge circunstanciadamente pelo fato de que há na presente rusga 

elementos que evidenciam que a ré tem realizado descontos há mais de 06 

(seis) meses na conta do autor, sem prestar-lhe o serviço, fato que tem 

lhe causado aborrecimentos e prejuízos financeiros. O perigo da demora 

exsurge no pleito ao demonstrar a extrema urgência acerca de um 

provimento jurisdicional da reclamante a respeito de seu direito que já foi 

lesado e ainda permanece em constante ameaça de sofrer 

constrangimentos, em decorrência da pretensa prática indevida da 

requerida em realizar descontos referentes a um serviço que sequer está 

sendo fornecido ao autor, cabendo destacar que a delonga na entrega da 

medida postulada já está acarretando prejuízos de ordem financeira 

àquele. No que se refere ao fumus boni juris, este pode ser inferido, em 

tese, pelo direito já lesado da requerente por conta da conduta da 

requerida, consoante explanação na vestibular. No tocante ao requisito da 

reversibilidade de fato, não há óbice para a tutela satisfativa, porquanto 

numa eventual sucumbência da parte autora no litígio, a medida poderá se 

reverter faticamente ao status a quo ante que se encontrava na demanda, 

além de ensejar a ré eventual indenização pelos prejuízos que vier a 

suportar com a aplicação da medida. 3- Da análise do caso em tela, no que 

tange a inversão do ônus da prova, por força do artigo 6º do CDC deve 

ser aplicada quando do saneamento do processo nas hipóteses em que 

existe esta fase, ao passo que no âmbito dos juizados especiais dar-se-á 

quando da prolação da sentença, momento em que o juiz ponderará quais 

provas competiam a cada uma das partes produzir, de tal sorte que devem 

elas contribuir ativamente para comprovar suas alegações, assim sendo, 

INDEFIRO o pedido de inversão desde o início da rusga. 4- Face ao 

exposto e com arrimo no art. 300, do Código de Processo Civil, concedo a 

TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA vindicada no que toca ao pedido de 

que a ré suspenda, no prazo de 15 (quinze) dias, a cobrança mensal de 

R$37,90 (trinta e sete reais e novena centavos) no cartão de crédito do 

requerente, se abstenha de efetuar novas cobranças e se abstenha de 

incluir o nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito até o deslinde 

do feito, sob pena de incorrer em multa mensal no montante de R$3.790,00 

(três mil, setecentos e noventa reais), sem prejuízo de majoração em caso 

de necessidade. 5- Ademais, visando o resultado prático da tutela, 

ORDENO a expedição de ofício para a operadora do cartão do autor, qual 

seja, "Itaucard", para que promova a suspensão em comento, fixando 

multa inibitória mensal com fulcro nos arts. 297 e 537 do CPC, no valor de 

R$ 5.000,00 (cinco mil reais), pelo atraso no cumprimento da ordem, 

concedendo o prazo de 15 (quinze) dias para sua concretização, sem 

prejuízo da multa ser majorada em caso de necessidade. 6- Designe-se 

audiência de conciliação e proceda à citação pessoal da parte requerida - 

na forma preconizada pelo art. 18, I, da LJESP, para comparecimento à 

audiência (LJESP, art. 18, § 1º), oportunidade em que poderá contestar a 

ação em uma das formas preconizadas pelo art. 30 da LJESP, sendo 
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facultada a formulação de pedidos contrapostos (LJESP, art. 31), devendo 

a citação conter em seu bojo a ressalva de que o não comparecimento à 

sessão de conciliação, ou à audiência de instrução e julgamento, implica 

na presunção de verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial (LJESP, 

art. 20), com julgamento imediato da causa (LJESP, art. 23). A citação pelo 

correio deverá mencionar que a parte será considerada citada 

independentemente de ter recebido o aviso em mão própria. 7- Cientifique 

à parte demandada dos termos contidos nos §§ 1º usque 4º, do art. 9º da 

Lei 9.099/1995. 8-Se frustrada a citação por correio, art. 18, I, da LJESP, 

cite-se na forma do inciso II do dispositivo em apreço. 9-Intime-se 

observando o art. 19 da Lei n.º 9.099/1995. 10-Em último caso, havendo 

necessidade, expeça-se carta precatória (devidamente instruída com a 

contrafé da inicial) solicitando os préstimos do juízo deprecado no sentido 

de citar a(s) parte(s) requerida(s), se possível no prazo de 20 (vinte) dias 

antes da audiência a ser realizada (aplicação, por analogia, do art. 334 do 

CPC), consignando em seu bojo nossas homenagens. 11-Expeça-se o 

necessário. 12-Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000695-44.2020.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

IVERLAN PEREIRA MATOS (TESTEMUNHA)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO XAVIER DA SILVA OAB - SP0217166A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

V. P. MONTEIRO - ME (TESTEMUNHA)

GILBERTO PEREIRA MATOS (TESTEMUNHA)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Inicialmente cabe asseverar que a tutela antecipada só é permitida no 

âmbito desta justiça especializada em casos excepcionais, portanto, 

embora a regra seja não se permitir a aplicação da tutela antecipatória em 

sede dos Juizados, salvo nas situações onde esteja flagrante a 

necessidade de provimento imediato a fim de salvaguardar direitos, como 

deveras cuida o caso em tela, cumprindo assinalar, que é perfeitamente 

possível o cabimento da medida rogada no caso subjacente perante a 

batuta do Juizado Especial Cível. Tecida esta simplória ponderação em 

torno da viabilidade do pedido de tutela satisfativa, calha analisar se estão 

presentes os requisitos autorizativos para a concessão da mesma no que 

concerne à hipótese sub judice, nessa esteira, o art. 300 do Estatuto 

Processual Civil disciplina que: Art. 300. A tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1o 

Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, 

exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a 

outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a 

parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela 

de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. 

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida 

quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. 2- Das 

breves leituras empreendidas extrai-se que a parte autora demonstra ter 

pactuado contrato de prestação de serviço com a ré para a construção de 

uma piscina pelo valor de R$ 20.445,00 (vinte mil, quatrocentos e quarenta 

e cinco reais), pago com uma entrada e cinco cheques a serem 

descontados mensalmente. Entretanto, pela conversa acostada denota-se 

a demora da ré em cumprir o pactuado, situação que levou o autor a 

requerer o distrato. Os cheques foram sustados, porém a ré não os 

devolveu ao autor e ainda os protestou no Cartório do 2º Ofício desta 

urbe, consoante documento juntado, o que o motivou a manejar a demanda 

em voga postulando tutela antecipada para que seu nome deixe de figurar 

no referido cadastro. Sendo assim, observa-se que no caso em tela estão 

presentes a verossimilhança das alegações bem como a prova 

inequívoca, através do conjunto probatório juntado à exordial, suficientes 

para a concessão da medida. 3- No que tange ao ônus probandi, 

verifica-se que a inversão do ônus da prova por força do artigo 6º do CDC 

deve ser aplicada quando do saneamento do processo nas hipóteses em 

que existe esta fase, ao passo que no âmbito dos juizados especiais 

dar-se-á quando da prolação da sentença, momento em que o juiz 

ponderará quais provas competiam a cada uma das partes produzir, de tal 

sorte que devem elas contribuir ativamente para comprovar suas 

alegações, assim sendo, INDEFIRO o pedido de inversão desde o início da 

rusga. 4- Face ao exposto e com arrimo no art. 300, do Código de 

Processo Civil, concedo a TUTELA ANTECIPADA vindicada no que toca ao 

pedido de excluir incontinenti o nome da requerente junto ao Cartório do 2º 

Ofício da Comarca de Barra do Garças/MT, sendo de bom alvitre registrar 

que a medida restringe-se às dívidas espelhadas na presente rusga com o 

requerido, bem como que a ré se abstenha de realizar cobranças ao autor 

referentes à construção da piscina até o deslinde do feito. 5- Ademais, 

visando o resultado prático da tutela, ORDENO a expedição de ofício ao 

Cartório do 2º Ofício da Comarca de Barra do Garças/MT para que 

promova a exclusão em comento, fixando multa inibitória com fulcro nos 

arts. 297 e 537 do CPC, no valor de R$ 100,00 (cem) reais, por cada dia 

de atraso na retirada do nome da requerente junto aos seus cadastros, 

concedendo o prazo de 15 (quinze) dias para sua concretização, sem 

prejuízo da multa ser majorada em caso de necessidade. 6- Ultrapassado 

o prazo de suspensão por força da pandemia que assola o mundo, apraze 

audiência de conciliação. 7 – Cite-se. 8- Intime-se. 9- Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000695-44.2020.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

IVERLAN PEREIRA MATOS (TESTEMUNHA)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO XAVIER DA SILVA OAB - SP0217166A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

V. P. MONTEIRO - ME (TESTEMUNHA)

GILBERTO PEREIRA MATOS (TESTEMUNHA)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Inicialmente cabe asseverar que a tutela antecipada só é permitida no 

âmbito desta justiça especializada em casos excepcionais, portanto, 

embora a regra seja não se permitir a aplicação da tutela antecipatória em 

sede dos Juizados, salvo nas situações onde esteja flagrante a 

necessidade de provimento imediato a fim de salvaguardar direitos, como 

deveras cuida o caso em tela, cumprindo assinalar, que é perfeitamente 

possível o cabimento da medida rogada no caso subjacente perante a 

batuta do Juizado Especial Cível. Tecida esta simplória ponderação em 

torno da viabilidade do pedido de tutela satisfativa, calha analisar se estão 

presentes os requisitos autorizativos para a concessão da mesma no que 

concerne à hipótese sub judice, nessa esteira, o art. 300 do Estatuto 

Processual Civil disciplina que: Art. 300. A tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1o 

Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, 

exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a 

outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a 

parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela 

de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. 

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida 

quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. 2- Das 

breves leituras empreendidas extrai-se que a parte autora demonstra ter 

pactuado contrato de prestação de serviço com a ré para a construção de 

uma piscina pelo valor de R$ 20.445,00 (vinte mil, quatrocentos e quarenta 

e cinco reais), pago com uma entrada e cinco cheques a serem 

descontados mensalmente. Entretanto, pela conversa acostada denota-se 

a demora da ré em cumprir o pactuado, situação que levou o autor a 

requerer o distrato. Os cheques foram sustados, porém a ré não os 

devolveu ao autor e ainda os protestou no Cartório do 2º Ofício desta 

urbe, consoante documento juntado, o que o motivou a manejar a demanda 

em voga postulando tutela antecipada para que seu nome deixe de figurar 

no referido cadastro. Sendo assim, observa-se que no caso em tela estão 

presentes a verossimilhança das alegações bem como a prova 

inequívoca, através do conjunto probatório juntado à exordial, suficientes 

para a concessão da medida. 3- No que tange ao ônus probandi, 

verifica-se que a inversão do ônus da prova por força do artigo 6º do CDC 

deve ser aplicada quando do saneamento do processo nas hipóteses em 

que existe esta fase, ao passo que no âmbito dos juizados especiais 

dar-se-á quando da prolação da sentença, momento em que o juiz 

ponderará quais provas competiam a cada uma das partes produzir, de tal 

sorte que devem elas contribuir ativamente para comprovar suas 

alegações, assim sendo, INDEFIRO o pedido de inversão desde o início da 

rusga. 4- Face ao exposto e com arrimo no art. 300, do Código de 

Processo Civil, concedo a TUTELA ANTECIPADA vindicada no que toca ao 

pedido de excluir incontinenti o nome da requerente junto ao Cartório do 2º 
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Ofício da Comarca de Barra do Garças/MT, sendo de bom alvitre registrar 

que a medida restringe-se às dívidas espelhadas na presente rusga com o 

requerido, bem como que a ré se abstenha de realizar cobranças ao autor 

referentes à construção da piscina até o deslinde do feito. 5- Ademais, 

visando o resultado prático da tutela, ORDENO a expedição de ofício ao 

Cartório do 2º Ofício da Comarca de Barra do Garças/MT para que 

promova a exclusão em comento, fixando multa inibitória com fulcro nos 

arts. 297 e 537 do CPC, no valor de R$ 100,00 (cem) reais, por cada dia 

de atraso na retirada do nome da requerente junto aos seus cadastros, 

concedendo o prazo de 15 (quinze) dias para sua concretização, sem 

prejuízo da multa ser majorada em caso de necessidade. 6- Ultrapassado 

o prazo de suspensão por força da pandemia que assola o mundo, apraze 

audiência de conciliação. 7 – Cite-se. 8- Intime-se. 9- Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8011045-11.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CLARO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT13431-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DANYELE CRISTINA SOUSA NERYS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA OAB - MT3756-O 

(ADVOGADO(A))

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Trata-se de exceção de pré-executividade onde a excipiente Danyele 

Cristina Sousa Nerys sustenta que a excepta Claro S/A está executando 

pedido contraposto no valor de R$2.232,30 (dois mil, duzentos e trinta e 

dois reais e trinta centavos), todavia denota-se que a sentença de ID nº 

7717995, condenou a excipiente ao pagamento de 2% (dois por cento) do 

valor dado a causa em virtude da litigância de má-fé e igualmente em 2% 

(dois por cento) por ato atentatório à dignidade da justiça. Embora no ID nº 

24646377, a exequente tenha reconhecido que houve erro material na 

nomenclatura, a mesma continua sustentando a exigibilidade do débito, o 

que não se coaduna com a realidade do feito. 2- Inicialmente, cumpre 

salientar que como é cediço, a exceção de pré-executividade consiste na 

faculdade atribuída ao devedor de submeter ao conhecimento do 

magistrado, nos próprios autos da execução, independentemente de 

penhora, embargos ou impugnação, matérias de ordem pública suscetíveis 

de serem apreciadas de ofício, e que não demandem dilação probatória. 

Assim sendo, apesar da lei prever os embargos e a impugnação, como 

formas de o devedor apresentar suas defesas, pode-se afirmar que 

nosso sistema processual recepciona o reconhecimento de referida 

objeção, aceitando-a em caráter excepcional quando arguida a existência 

de pagamento, prescrição, ou outros casos de extinção absoluta. Nesse 

sentido, por analogia, a lição de Humberto Theodoro Jr.: "(...) está assente 

na doutrina e jurisprudência atuais a possibilidade de o devedor usar da 

exceção de pré-executividade, independentemente de penhora ou 

depósito da coisa e sem sujeição ao procedimento dos embargos, sempre 

que sua defesa se referir a matéria de ordem pública e ligada às 

condições da ação executiva e seus pressupostos processuais. O que se 

reclama para permitir a defesa fora dos embargos do devedor é versá-la 

sobre questão de direito ou de fato documentalmente provado. Se houver 

necessidade de maior pesquisa probatória, não será própria a exceção de 

pré-executividade. As matérias de maior complexidade, no tocante à 

análise do suporte fático, somente serão discutíveis dentro do 

procedimento regular dos embargos." (In Curso de Direito Processual Civil 

- Vol. II. Rio de Janeiro: Forense, 2004, p. 285). 3- Pois bem, a exceção de 

pré-executividade deve ser utilizada para evitar a análise de execuções 

inúteis, evitando dano e também colaborando com a celeridade 

processual. Desse modo, examinando o petitório apresentado pela 

executada, especificamente no que tange a execução do pedido 

contraposto, verifica-se que suas alegações merecem prosperar eis que 

da análise da sentença de ID nº 7717995 denota-se a improcedência dos 

pedidos iniciais e a condenação da autora ao pagamento de 2% (dois por 

cento) do valor dado a causa por litigância de má-fé e em 2% (dois por 

cento) por ato atentatório à dignidade da justiça, não havendo que se falar 

em pedido contraposto, conforme arguido pela exequente. Sendo, 

portanto, cabível a referida alegação em sede de exceção de 

pré-executividade, não sendo necessária dilação probatória, conforme o 

entendimento dos tribunais pátrios: EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. 

(…) Requisitos para a admissão da exceção de pré executividade: matéria 

que possa ser conhecida de ofício pelo juízo e que prescinda de dilação 

probatória. Recurso que se nega provimento. (TJ-RJ – Agravo de 

Instrumento - AI 00260941920198190000. Data da publicação: 16/10/2019)

(Grifamos) 4-Por conseguinte, mister ressaltar que a sentença de ID nº 

7717995, condenou a Sra. Danyele Cristina ao pagamento acima narrado, 

o que, segundo observância da exordial, a qual quantificou a causa com 

R$100,00 (cem reais), equivale a R$2,00 (dois reais) para serem 

executados. Sendo desse modo, valor irrisório para movimentar a máquina 

judiciária com o prosseguimento executório. 5- Ex positis, ante aos 

argumentos expostos pela parte executada, ACOLHO a exceção de 

pré-executividade, com vistas a DECLARAR EXTINTA a execução em tela, 

eis que irrisório o valor a ser executado de R$2,00 (dois reais) e 

DETERMINO, no prazo de 05 (cinco) dias, não havendo manifestação das 

partes, sejam os autos remetidos ao arquivo. 6- Intime-se. 7- Cumpra-se.

Comarca de Cáceres

1ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 258472 Nr: 9903-97.2019.811.0006

 AÇÃO: Prestação de Contas - Exigidas->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDIMÉIA MARIA DE REZENDE COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO DONIZETE DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELOISA PEIXOTO ALMEIDA DE 

OLIVEIRA - OAB:49689

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 .19. É importante salientar que conceder razão a uma das partes em 

detrimento da outra, de forma liminar, para afastar qualquer uma delas da 

administração dos bens, implicando em assegurar que outro adotasse 

livremente a gestão desses bens, o que poderia ser mais ainda nocivo ao 

património do casal.20. Logo, se mostra prematuro o deferimento da tutela 

vindicada neste ponto, porquanto se faz imprescindível que seja 

oportunizado o direito ao contraditório e a ampla defesa do requerido, de 

modo que, somente após a regular instrução probatória é que será 

possível vislumbrar o direito da parte.21. Quanto ao pedido para que o 

requerido comprove via extrato bancário o zelo e manutenção dos valores 

auferidos no último contrato (fls. 83/86), INDEFIRO-O, vez que os valores 

em espécie eventualmente recebidos pelo requerido estão constando nas 

cláusulas do aludido contrato, presumindo-se que o mesmo recebeu tais 

quantias nas datas acordadas.22. Considerando que o requerido recebeu 

a quantia de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil) no dia 20 de junho de 

2019 e de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil) no dia 20 de julho de 

2019, conforme contrato de fls. 83/86, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido 

de tutela de urgência, para tanto, INTIME-SE o requerido para que, no 

prazo 15 (quinze) dias, deposite voluntariamente a metade do valor 

recebido com a venda do imóvel em questão, qual seja, R$ 150.000,00 

(cento e cinquenta mil reais), correspondente ao valor que tem direito à 

requerente, sob pena de bloqueio de suas contas e, ainda, sob pena de 

multa diária que será fixada em caso de descumprimento do determinado, 

sem prejuízo de sua destituição da administração dos bens do casal.23. 

REMETAM-SE os autos ao Centro de Mediação e Resolução de Conflitos e 

Cidadania desta Comarca para a realização de sessão de mediação.2

2ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-285 FALÊNCIA DE EMPRESÁRIOS, SOCIEDADES 

EMPRESÁRIAIS, MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE

Processo Número: 1002600-15.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANO MOREL PINTO (AUTOR(A))
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Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON CHAVES LIRA OAB - MT6330-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CACERENSE ESPORTE CLUBE LTDA - ME (REU)

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES Autos do Processo Judic ia l  Eletrônico nº 

1002600-15.2019.8.11.0006. Vistos. 1. INTIME-SE pessoalmente a parte 

autora, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção, nos 

termos da intimação de Id. 28305740 promova o andamento do feito, 

informando endereço atualizado para citação da requerida. 2. Decorrido 

“in albis” o prazo, CERTIFIQUE-SE nos autos e FAÇA-OS CONCLUSOS. 3. 

CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário com celeridade. 

PIERRO DE FARIA MENDES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001867-49.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ALEX DE SOUZA CUYABANO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR OAB - MT25057-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES Autos do Processo Judic ia l  Eletrônico nº 

1001867-49.2019.8.11.0006. Vistos. 1. INTIME-SE pessoalmente a parte 

autora para que, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção, nos 

termos da decisão de Id. 27895651 promova o andamento do feito, 

informando endereço atualizado para citação da requerida. 2. Decorrido 

“in albis” o prazo, CERTIFIQUE-SE nos autos e FAÇA-OS CONCLUSOS. 3. 

CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário com celeridade. 

PIERRO DE FARIA MENDES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000271-64.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO DE CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CHRISLAYNE KARINE FERREIRA LOPES OAB - MT23156/O 

(ADVOGADO(A))

JOACIR MAURO DA SILVA JUNIOR OAB - MT0014325A (ADVOGADO(A))

JEISON BATISTA DE ALMEIDA OAB - MT24495/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JULIANO ALVES MACHADO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA OAB - MT0009309A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES Autos do Processo Judicial  Eletrônico nº . 

1000271-64.2018.8.11.0006. Vistos. 1. Tendo em vista que o decisum de 

Id. 22597645 manteve a decisão que indeferiu a gratuidade de justiça, 

INTIME-SE a parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, promova 

o recolhimento das custas judiciárias, sob pena de indeferimento da inicial. 

2. Transcorrido “in albis” o prazo acima fixado, CERTIFIQUE-SE nos autos 

e FAÇA-OS CONCLUSOS para ulteriores deliberações. 3. CUMPRA-SE, 

providenciando e expedindo o necessário. PIERRO DE FARIA MENDES Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001385-09.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI SUDOESTE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DE ASSIS ROSA OAB - MT19077-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RONALDO DONIZETI CLEMENTIM (REU)

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES Autos do Processo Elet rônico Judic ia l  n . 

1001385-09.2016.8.11.0006. Vistos. 1. Em atenção à manifestação da 

parte autora (Id. 30891021), PROMOVA-SE a citação da parte requerida 

nos endereços informados. 2. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o 

necessário com celeridade. PIERRO DE FARIA MENDES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA CÍVEL

Processo Número: 1001784-67.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTERIO PÚBLICO DE MATO GROSSO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OTICA FRAN EIRELI - ME (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

HEMERSON LEITE DE SOUZA OAB - MT20626-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES Autos do Processo Judicial  Eletrônico n.º 

1001784-67.2018.8.11.0006. Vistos. 1. CERTIFIQUE-SE a escrivania 

quanto ao decisum no agravo de instrumento interposto, visto que, 

conforme documento juntado ao Id. 28226764 o recurso ainda se 

encontrava com prazo em aberto para contrarrazões, após, RETORNEM 

CONCLUSOS os autos para ulteriores deliberações. 2. CUMPRA-SE, 

providenciando e expedindo o necessário. PIERRO DE FARIA MENDES Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-103 IMISSÃO NA POSSE

Processo Número: 1006724-75.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA SUZI PINTO DE MIRANDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JEISON BATISTA DE ALMEIDA OAB - MT24495/B (ADVOGADO(A))

JOACIR MAURO DA SILVA JUNIOR OAB - MT0014325A (ADVOGADO(A))

MAYSA SERAGLIO FURRER OAB - MT25979/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAQUIM LUIZ RODRIGUES DA SILVA (REU)

ROZANGELA PINTO DE MIRANDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

WAGNER LEITE DA COSTA PINTO OAB - MT12829-O (ADVOGADO(A))

LETICIA COSTA BARROS OAB - MT25368/O-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES Autos do Processo Judic ia l  E let rônico n . 

1006724-75.2018.8.11.0006. Vistos. 1. CERTIFIQUE-SE a escrivania 

quanto à tempestividade da réplica da parte autora. 2. No mais, em 

atendimento ao disposto nos arts. 9º, 10º e 357, todos do CPC, bem como 

em atenção ao princípio da colaboração das partes instituído pela nova lei 

adjetiva, INTIME-SE a parte requerida para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

especificar as provas que pretende produzir, indicando (justificando) com 

objetividade os fatos que desejam demonstrar como prova de suas 

alegações (art. 357, II, CPC). 3. Caso a prova pretendida pela parte não 

possa por ela mesma ser produzida, deverá articular coerente e 

juridicamente o motivo da impossibilidade, bem assim a razão pela qual 

deve a parte adversa produzir a prova, de forma a convencer o juízo pela 

necessidade de inversão do ônus, nos termos do art. 357, III, do CPC. 4. 

Depois do cotejo da inicial, contestação, réplica e elementos documentais 

já acostados ao feito, verificando se há matérias admitidas ou não 

impugnadas, caberá à parte, indicar quais questões de direito entendem 

ainda controvertidas e relevantes para influenciar a decisão de mérito, 

conforme o art. 357, IV, do CPC. 5. Saliento que, na ausência de 

justificativa plausível, poderá ser encerrada a fase instrutória, 

possibilitando, inclusive, o julgamento antecipado da lide. 6. Escoado 

aludido prazo, havendo ou não manifestação, CERTIFIQUE-SE nos autos e 

FAÇA-OS CONCLUSOS para saneamento ou, se for o caso, sentença. 7. 

CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário. PIERRO DE FARIA 

MENDES Juiz de Direito
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Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003372-75.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI OAB - MT17980-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DANIELA NONATO BIRKINSHAW (EXECUTADO)

ANA CAROLINA NONATO FUHR (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JEAN CARLOS ROVARIS OAB - MT12113-O (ADVOGADO(A))

JEFFERSON LUIS FERNANDES BEATO OAB - MT0003057A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES Autos do Processo Judicial  Eletrônico n.º 

1003372-75.2019.8.11.0006. Vistos. 1. Tendo em vista os embargos 

declaratórios opostos pela parte requerida/embargante (Id. 31302663), 

nos termos do §2º do art. 1.023, CPC/2015, INTIME-SE a parte 

requerente/embargada para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar o que 

entender pertinente. 2. Decorrido “in albis” o prazo acima, CERTIFIQUE-SE 

nos autos e FAÇA-OS CONCLUSOS para ulteriores deliberações. 3. 

CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário. PIERRO DE FARIA 

MENDES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002008-68.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

INSTITUICAO ADVENT CENTRAL BRAS DE EDUC E ASS SOCIAL 

(AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SYLVIO SANTOS ARAUJO OAB - MT8651-O (ADVOGADO(A))

GILBERTO MALTZ SCHEIR OAB - MT8848-O (ADVOGADO(A))

ARNALDO RIBEIRO DE ALMEIDA FILHO OAB - MT14760-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IPE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME (REU)

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES Autos do Processo Judic ia l  Eletrônico nº 

1002008-68.2019.8.11.0006. Vistos. 1. INTIME-SE pessoalmente a parte 

autora para que, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção, nos 

termos do despacho de Id. 27896447 promova o andamento do feito, 

informando endereço atualizado para citação da requerida. 2. Decorrido 

“in albis” o prazo, CERTIFIQUE-SE nos autos e FAÇA-OS CONCLUSOS. 3. 

CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário com celeridade. 

PIERRO DE FARIA MENDES Juiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006586-74.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

JORGE PAULO BRANDAO DA SILVA (EXECUTADO)

CELIA CONCEICAO DA SILVA (EXECUTADO)

VERA CONCEICAO DA SILVA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES Autos do Processo Judicial  Eletrônico n.º 

1006586-74.2019.8.11.0006. Vistos 1. Ao Id. 30755384 pugna a parte 

exequente pela citação da parte contrária por meio de edital. 2. No ponto, 

INDEFIRO o pedido em questão, uma vez que a parte autora não 

comprovou ter esgotado todos os meios extrajudiciais para localização de 

endereço da parte executada. 3. Sobreleva registrar que o entendimento 

deste juízo em relação a tais pleitos é no sentido de deferir apenas quando 

houver demonstração pela parte interessada de que foram realizadas 

todas as buscas possíveis quando a informação não foi alcançada. 4. 

Deve, inclusive, a parte demonstrar suas diligências em busca das 

informações – que são de seu único e exclusivo interesse – como, por 

exemplo, buscas em cartórios extrajudiciais, cadastros de lojistas, 

sistemas informatizados, entre outras formas. 5. Isto posto, INTIME-SE a 

parte exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, diligenciar na busca 

do endereço da parte executada ou pugnar o que entender de direito, sob 

pena de arquivamento. 6. Todavia, transcorrido “in albis” o prazo acima, 

CERTIFIQUE-SE nos autos e FAÇA-OS CONCLUSOS para ulteriores 

deliberações. 7. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário. 

PIERRO DE FARIA MENDES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1001288-67.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JUNILEI DE CAMPOS SOARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO DO PRADO GAMA OAB - MT26127/O (ADVOGADO(A))

BIANCA DO PRADO PINTO OAB - MT27131/O (ADVOGADO(A))

YAM EVANGELISTA CHAGA OAB - MT26808/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ ANTONIO DE ARAUJO FILHO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES Autos do Processo Judic ia l  E let rônico n . 

1001288-67.2020.8.11.0006. Vistos. 1. Trata-se de AÇÃO DE 

OBRIGAÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS COM TUTELA DE URGÊNCIA 

promovida por JUNILEI DE CAMPOS SOARES em desfavor de LUIZ 

ANTONIO DE ARAUJO FILHO, ambos qualificados nos autos. 2. Conforme 

se observa da peça inicial, o autor, ao argumento de não possuir 

condições financeiras para arcar com as custas processuais, pleiteia 

assistência judiciária gratuita, pedido que passo a analisar. 3. Com efeito, 

os benefícios da gratuidade da Justiça somente devem ser deferidos ou 

mantidos a parte “com insuficiência de recursos para pagar as custas, as 

despesas processuais e os honorários advocatícios” (artigo 98, 

CPC/2015). 4. Assim, considerando a petição e documentos juntados aos 

Ids. 3097755 e anexos, vislumbro que o requerente é empresário e possui 

movimentação em sua conta bancária de valores consideráveis, isto 

posto, não se trata de pessoa em dificuldades financeiras, ao menos a 

princípio. 5. Sendo as custas judiciárias um recolhimento de natureza 

claramente tributária, não pode o Poder Judiciário coadunar com práticas 

que indubitavelmente lesam o erário - e o aceitamento cego de todo e 

qualquer pedido de assistência. 6. Com efeito, não há nos autos qualquer 

elemento que demonstre a hipossuficiência do autor, mesmo porque, visto 

que os documentos juntados não conferem com o alegado. 7. Ante ao 

exposto, INTIME-SE o requerente para, no prazo impreterível de 15 

(quinze) dias, proceda ao recolhimento de custas, sob pena de ser 

cancelada a distribuição do feito (§2º do art. 99 e art. 290, CPC/2015). 8. 

Decorrido “in albis” o prazo acima, CERTIFIQUE-SE nos autos e FAÇA-OS 

CONCLUSOS para ulteriores deliberações. 9. CUMPRA-SE, providenciando 

e expedindo o necessário. PIERRO DE FARIA MENDES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1005315-30.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO DA SILVA FERNANDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR OAB - MT25057-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES Autos do Processo Judic ia l  Eletrônico nº 

1005315-30.2019.8.11.0006. Vistos. 1. Trata-se de AÇÃO 
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DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE 

INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA 

ANTECIPADA ajuizada por SERGIO DA SILVA FERNANDES em face de 

BANCO BMG S/A, ambos qualificados nos autos. 2. Os fatos narrados na 

inicial, bem como os documentos a ela acostados permitem, nesta fase 

inicial, a conclusão de verossimilhança nas alegações expendidas, tendo 

em vista que se trata de relação consumerista, com possível lesão à parte 

consumidora, restando evidenciado o fumus boni iuris e o periculum in 

mora a justificar a concessão de antecipação de tutela liminarmente. 3. Por 

outro lado, também não vislumbro na antecipação deste provimento 

jurisdicional o perigo da irreversibilidade, razão pela qual aplico o art. 300 

do CPC/2015, a contrario sensu. 4. Assim entendendo, DEFIRO o pedido 

de antecipação de tutela feito pela parte autora e DETERMINO que a parte 

requerida PROCEDA com a imediata suspensão da cobrança das parcelas 

vincendas, bem como se ABSTENHA de inserir o nome do autor junto aos 

cadastros dos Órgãos de Proteção ao Crédito e, caso tenha inserido, que 

PROCEDA com sua exclusão no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

incidência de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), em 

conformidade com o art. 497 do CPC/2015, com incidência a partir da data 

da citação/ intimação desta decisão. 5. E ainda, dada a aparente relação 

de consumo, CONCEDO a parte autora os benefícios do código 

consumerista e, nesse sentido, nos termos do art. 6°, inciso VIII, do CDC, 

PROMOVO a inversão do ônus da prova. Assim sendo, no prazo para a 

contestação, deverá a parte requerida fornecer as cópias de todos os 

contratos celebrados que se refiram as cobranças, comprovando ser a 

parte autora signatária destes. 6. Tratando-se a demanda de direitos 

disponíveis, DESIGNE-SE audiência de conciliação a ser realizada no 

Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania de Cáceres/MT 

(CEJUSC), devendo as partes comparecer acompanhadas de seus 

respectivos advogados ou pela Defensoria Pública. 7. INTIME-SE a parte 

autora através de seus advogados via DJE para o comparecimento à 

audiência de conciliação designada, consoante determinação do art. 334, 

§3º do CPC. 8. CITE-SE e INTIME-SE a parte requerida por meio de carta no 

endereço informado, nos termos do art. 248 do CPC/2015, observando-se 

que o ato deverá ser cumprido com antecedência mínima de 20 (vinte) dias 

para o comparecimento da audiência de conciliação acima designada, 

conforme determina o art. 334 do CPC/2015. 9. A parte requerida poderá 

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

audiência de conciliação, observando-se as normas dos artigos 336 e 337 

do CPC/2015, sem prejuízo de ajuizamento de reconvenção, conforme 

autoriza o art. 343 do CPC/2015, devendo ser certificado o prazo destes 

instrumentos pela Secretaria deste Juízo. 10. Na hipótese de os 

requeridos alegarem em sua contestação fato impeditivo, modificativo, 

extintivo do direito do autor ou quaisquer das matérias mencionadas no 

art. 337 do CPC/2015, INTIME-SE o advogado deste via DJE para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, manifeste-se a respeito, conforme preceituam 

os artigos 350 e 351 do CPC/2015. 11. Após a realização da audiência de 

conciliação, sendo obtida ou não a conciliação que deverá ser lavrado 

termo num ou noutro sentido, apresentadas ou não contestação e réplica, 

o que deverá ser, RETORNEM CONCLUSOS os autos para os fins do 

artigo 347 do CPC/2015. 12. Por oportuno, presentes os elementos que 

evidenciam a condição hipossuficiente da parte autora, nos termos do art. 

98 do CPC/2015, DEFIRO o benefício da gratuidade de justiça. 13. 

CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário com celeridade. 

PIERRO DE FARIA MENDES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001541-55.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

VIVIANE VITTORAZZI DE ASSUNCAO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIONELY ARAUJO VIEGAS OAB - MT0002684A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA (REU)

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DECISÃO Processo: 1001541-55.2020.8.11.0006. AUTOR: 

VIVIANE VITTORAZZI DE ASSUNCAO REU: SEGURADORA LIDER DO 

CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA Vistos. 1. Trata-se de Ação de 

Cobrança de Indenização do Seguro Obrigatório DPVAT proposta por 

VIVIANE VITORAZZI DE ASSUNÇÃO em face de SEGURADORA LÍDER 

DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A., todos devidamente 

qualificados nos autos em epígrafe. 2. Tratando-se a demanda em 

destaque de direitos disponíveis, estando preenchidos os requisitos da 

petição inicial estabelecido no art. 319 do Código de Processo Civil, 

CITE-SE E INTIME-SE A PARTE REQUERIDA para comparecer à audiência 

de tentativa de mediação/conciliação, preferencialmente acompanhadas 

por seus advogados ou defensores públicos (§9º, art. 334, CPC), a ser 

agendada e realizada pelo CENTRO JUDICIÁRIO DE SOLUÇÃO DE 

CONFLITOS desta comarca, onde haverá a inclusão na pauta do mutirão 

de perícias DPVAT. 3. O não comparecimento injustificado da parte Autora 

ou Requerida à audiência de conciliação/mediação será considerado ato 

atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com multa de dois por 

cento do valor da causa, revertida em favor do Estado de Mato Grosso. 4. 

ADVIRTA-SE a parte Requerida de que o prazo para oferecer contestação 

será de 15 (quinze) dias (artigo 335 do CPC), cujo termo inicial será a 

partir da audiência de conciliação ou de mediação, quando qualquer parte 

não comparecer ou, comparecendo, não houver autocomposição, ou do 

protocolo do pedido de cancelamento da audiência de conciliação ou de 

mediação apresentado pelo réu, com 10 (dez) dias de antecedência (§ 5º 

do art. 334). 5. Defiro os benefícios da Justiça Gratuita, sem prejuízo de 

posterior revogação, observando-se o que dispõe o parágrafo 3º do art. 

98 do Código de Processo Civil. 6. CUMPRA-SE, providenciando e 

expedindo o necessário. PIERRO DE FARIA MENDES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003162-29.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

WANDERLEY ALENCAR FERREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

KLEBER DE SOUZA SILVA OAB - MT8002-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TAM LINHAS AÉREAS S/A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BARBARA MARIA LIMA PEREIRA OAB - MT22212/O (ADVOGADO(A))

FABIO RIVELLI OAB - MT19023-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES Autos do Processo Judic ia l  E let rônico n . 

1003162-29.2016.8.11.0006. Chamamento do feito à ordem Vistos. 1. Em 

atenção à certidão de Id. 31104157, nos termos do art. 494, I, do 

CPC/2015, CHAMO O FEITO À ORDEM a fim de sanar o erro material 

certificado, devendo o os itens 1, 2 e 3 da sentença de Id. 2866663 

constar o seguinte texto: “1. Trata-se de AÇÃO DE REPARAÇÃO POR 

DANOS MORAIS, proposta por WANDERLEY ALENCAR FERREIRA em 

desfavor de TAM LINHAS AÉREAS S/A, todos devidamente qualificados 

nos autos. 2. O feito tramitou regularmente, derradeiramente, há 

informação nos autos do latente ABANDONO do feito pela parte 

requerente, haja vista que a mesma não se manifesta nos autos, mesmo 

devidamente intimada e sequer compareceu à audiência de instrução e 

julgamento, conduta esta que permite concluir que o provimento judicial 

não é mais útil, adequado e/ou necessário. 3. Vieram os autos conclusos.” 

2. No mais, o restante da sentença deverá permanecer incólume. 3. Por 

fim, ARQUIVE-SE o feito com as baixas e anotações ínsitas na CNGC. 4. 

CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário. PIERRO DE FARIA 

MENDES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001772-53.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

VALDINEI MENDES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDILAINE APARECIDA SOARES OAB - MT0015818A (ADVOGADO(A))

BRUNA ERIKA SOARES NEVES OAB - MT24690/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RODOBENS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JEFERSON ALEX SALVIATO OAB - MT236655-O (ADVOGADO(A))

NUANE CAROLINE RODRIGUES OAB - MT19106/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 
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CÁCERES DECISÃO Processo: 1001772-53.2018.8.11.0006. 

REQUERENTE: VALDINEI MENDES DE OLIVEIRA REQUERIDO: RODOBENS 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. Vistos. 1. DECLARO-ME 

impedido, para apreciar e julgar esta ação, nos termos do art. 144, IX do 

CPC. 2. REMETAM-SE os autos ao substituto legal. 3. CUMPRA-SE, 

providenciando e expedindo o necessário. PIERRO DE FARIA MENDES Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001572-75.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE BENTO BIANCHINI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO AMBROSIO CURVO FILHO OAB - MT0022120A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SILVIO PEREIRA ALVES (REU)

ALLAN GEORGE DA SILVA (REU)

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DECISÃO Processo: 1001572-75.2020.8.11.0006. AUTOR: JOSE 

BENTO BIANCHINI REU: ALLAN GEORGE DA SILVA, SILVIO PEREIRA 

ALVES Vistos. 1. Verifico que estão preenchidos os requisitos do artigo 

319 do CPC, assim como foi observada a determinação posta no artigo 

320 do mesmo diploma legal. 2. Desta forma, não sendo o caso de 

aplicação do disposto no artigo 330 do CPC, com fundamento no disposto 

no artigo 334 do mesmo “codex”, RECEBO a petição inicial. 3. 

REMETAM-SE os autos ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e 

Cidadania desta Comarca para a realização de sessão de 

mediação/conciliação. 4. CITE(M)-SE o(s) réu(s), com a faculdade do 

artigo 212, § 2º, do CPC, para que compareça(m) à audiência designada, 

acompanhado(s) de advogado(a) ou Defensor Público, com antecedência 

mínima de 20 (vinte) dias, bem como para apresentar(em) contestação, no 

prazo previsto no artigo 335 do CPC. 5. Havendo desinteresse pelo(s) 

réu(s) na realização da audiência, deverá peticionar com 10 (dez) dias de 

antecedência, a contar da data da audiência (§5º, art. 334, CPC). 6. 

CONSIGNE-SE no mandado que, o não comparecimento injustificado do 

autor ou do réu à audiência de conciliação é considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça e será aplicada multa, nos termos do art. 334, §8º do 

CPC, ainda, que não sendo contestada a ação, presumir-se-ão aceitos 

como verdadeiros os fatos articulados pelo autor (art. 344, CPC), bem 

como as partes devem estar acompanhadas por seus advogados ou 

defensores públicos (§9º, art. 334, CPC). 7. DEFIRO os benefícios da 

justiça gratuita, sem prejuízo de posterior revogação, observando-se o 

que dispõe o parágrafo 3º do art. 98 do CPC. 8. CUMPRA-SE, 

providenciando e expedindo o necessário. PIERRO DE FARIA MENDES Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1001958-76.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MICHELY MARIANA CORREA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO ANTONIO ROSA OAB - MT0004153A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ HENRIQUE VIEIRA OAB - MT26417-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES Autos do Processo Judic ia l  E let rônico n . 

1001958-76.2018.8.11.0006. Chamamento do feito à ordem Vistos. 1. Em 

atenção à certidão de Id. 31104158, nos termos do art. 494, I, do 

CPC/2015, CHAMO O FEITO À ORDEM a fim de sanar o erro material 

certificado, devendo nos itens 1, 2 e 3 da sentença de Id. 28660053 

constar o seguinte texto: “1. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA DE 

INDENIZAÇÃO DE SEGURO DPVAT, proposta por MICHELY MARIANA 

CORREA DA SILVA em desfavor de SEGURADORA LIDER DO 

CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S/A, todos devidamente qualificados 

nos autos. 2. O feito tramitou regularmente, derradeiramente, há 

informação nos autos do latente ABANDONO do feito pela parte 

requerente, haja vista que a mesma não se manifesta nos autos, mesmo 

devidamente intimada, conduta esta que permite concluir que o provimento 

judicial não é mais útil, adequado e/ou necessário. 3. Vieram os autos 

conclusos.” 2. No mais, o restante da sentença deverá permanecer 

incólume. 3. Por fim, ARQUIVE-SE o feito com as baixas e anotações 

ínsitas na CNGC. 4. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o 

necessário. PIERRO DE FARIA MENDES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001291-22.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LEILA ALVES DE SOUSA (REQUERENTE)

NEIDE APARECIDA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO PEDRO ALVES FILHO OAB - MT24883/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JODITH DO NASCIMENTO SOBRINHO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DECISÃO Processo: 1001291-22.2020.8.11.0006. 

REQUERENTE: NEIDE APARECIDA DE SOUZA, LEILA ALVES DE SOUSA 

REQUERIDO: JODITH DO NASCIMENTO SOBRINHO Vistos. 1. Admito a 

emenda à inicial de ID. 31174583. 2. Verifico que estão preenchidos os 

requisitos do artigo 319 do CPC, assim como foi observada a determinação 

posta no artigo 320 do mesmo diploma legal. 3. Desta forma, não sendo o 

caso de aplicação do disposto no artigo 330 do CPC, com fundamento no 

disposto no artigo 334 do mesmo “codex”, RECEBO a petição inicial. 4. 

Inobstante a parte autora tenha manifestado seu desinteresse na 

audiência de conciliação, é certo que sua dispensa ocorre apenas nos 

casos em que ambas as partes manifestarem, expressamente, 

desinteresse na composição consensual ou quando não se admitir a 

autocomposição (art. 334, § 4º, I e II, CPC). 5. Portanto, REMETAM-SE os 

autos ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania desta 

Comarca para a realização de sessão de mediação/conciliação. 6. CITE(M)

-SE o(s) réu(s), com a faculdade do artigo 212, § 2º, do CPC, para que 

compareça(m) à audiência designada, acompanhado(s) de advogado(a) 

ou Defensor Público, com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, bem 

como para apresentar(em) contestação, no prazo previsto no artigo 335 

do CPC. 7. Havendo desinteresse pelo(s) réu(s) na realização da 

audiência, deverá peticionar com 10 (dez) dias de antecedência, a contar 

da data da audiência (§5º, art. 334, CPC). 8. CONSIGNE-SE no mandado 

que, o não comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de 

conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será 

aplicada multa, nos termos do art. 334, §8º do CPC, ainda, que não sendo 

contestada a ação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos 

articulados pelo autor (art. 344, CPC), bem como as partes devem estar 

acompanhadas por seus advogados ou defensores públicos (§9º, art. 

334, CPC). 9. DEFIRO os benefícios da justiça gratuita, sem prejuízo de 

posterior revogação, observando-se o que dispõe o parágrafo 3º do art. 

98 do CPC. 10. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário. 

PIERRO DE FARIA MENDES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001493-96.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JONNY CLEIBER AREVALOS LEMES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIONELY ARAUJO VIEGAS OAB - MT0002684A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA (REU)

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DECISÃO Processo: 1001493-96.2020.8.11.0006. AUTOR: 

JONNY CLEIBER AREVALOS LEMES REU: SEGURADORA LIDER DO 

CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA Vistos. 1. Admito a emenda à inicial 

de ID. 31248576. 2. Trata-se de Ação de Cobrança de Indenização do 

Seguro Obrigatório DPVAT proposta por JONNY CLEIBER AREVALOS 

LEMES em face de SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO 

DPVAT S.A., todos devidamente qualificados nos autos em epígrafe. 3. 
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Tratando-se a demanda em destaque de direitos disponíveis, estando 

preenchidos os requisitos da petição inicial estabelecido no art. 319 do 

Código de Processo Civil, CITE-SE E INTIME-SE A PARTE REQUERIDA para 

comparecer à audiência de tentativa de mediação/conciliação, 

preferencialmente acompanhadas por seus advogados ou defensores 

públicos (§9º, art. 334, CPC), a ser agendada e realizada pelo CENTRO 

JUDICIÁRIO DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS desta comarca, onde haverá a 

inclusão na pauta do mutirão de perícias DPVAT. 4. O não comparecimento 

injustificado da parte Autora ou Requerida à audiência de 

conciliação/mediação será considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça e será sancionado com multa de dois por cento do valor da causa, 

revertida em favor do Estado de Mato Grosso. 5. ADVIRTA-SE a parte 

Requerida de que o prazo para oferecer contestação será de 15 (quinze) 

dias (artigo 335 do CPC), cujo termo inicial será a partir da audiência de 

conciliação ou de mediação, quando qualquer parte não comparecer ou, 

comparecendo, não houver autocomposição, ou do protocolo do pedido de 

cancelamento da audiência de conciliação ou de mediação apresentado 

pelo réu, com 10 (dez) dias de antecedência (§ 5º do art. 334). 6. Defiro 

os benefícios da Justiça Gratuita, sem prejuízo de posterior revogação, 

observando-se o que dispõe o parágrafo 3º do art. 98 do Código de 

Processo Civil. 7. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário. 

PIERRO DE FARIA MENDES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003374-45.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU SEGUROS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA DO CARMO ALVES OAB - SP296853 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SILVANETE NERES TROUI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES Autos do Processo Judic ia l  Eletrônico nº 

1003374-45.2019.8.11.0006. Vistos. 1. Pugna a parte requerente ao Id. 

31108606 pela suspensão da demanda durante o prazo de 90 (noventa) 

dias, em razão de que está em processo de acordo junto à parte 

requerida. 2. Isto posto, SUSPENDO o feito pelo prazo 90 (noventa) dias a 

contar da data de protocolo da petição, isto é, 08/04/2020. 3. Decorrido o 

prazo, deverá a parte autora manifestar o que entender pertinente, sob 

pena de extinção. 4. Transcorrido “in albis” o prazo fixado, CERTIFIQUE-SE 

nos autos e FAÇA-OS CONCLUSOS para ulteriores deliberações. 5. 

CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário com celeridade. 

PIERRO DE FARIA MENDES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000866-97.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

OI S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMILTON CARVALHO DOS REIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO MOREIRA LEITE NOGUEIRA OAB - MT9943-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DECISÃO Processo: 1000866-97.2017.8.11.0006. EXEQUENTE: 

OI S.A EXECUTADO: AMILTON CARVALHO DOS REIS Vistos. 1. 

DECLARO-ME impedido, para apreciar e julgar esta ação, nos termos do 

art. 144, IX do CPC. 2. REMETAM-SE os autos ao substituto legal. 3. 

CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário. PIERRO DE FARIA 

MENDES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000866-97.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

OI S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMILTON CARVALHO DOS REIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO MOREIRA LEITE NOGUEIRA OAB - MT9943-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DECISÃO Processo: 1000866-97.2017.8.11.0006. EXEQUENTE: 

OI S.A EXECUTADO: AMILTON CARVALHO DOS REIS Vistos. 1. 

DECLARO-ME impedido, para apreciar e julgar esta ação, nos termos do 

art. 144, IX do CPC. 2. REMETAM-SE os autos ao substituto legal. 3. 

CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário. PIERRO DE FARIA 

MENDES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1002065-57.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI OAB - MT17980-O 

(ADVOGADO(A))

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

Parte(s) Polo Passivo:

SUPERMERCADO DUALDO LTDA - ME (REU)

ALDO PAESANO LEITE (REU)

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DECISÃO Processo: 1002065-57.2017.8.11.0006. AUTOR(A): 

BANCO DO BRASIL SA REU: SUPERMERCADO DUALDO LTDA - ME, ALDO 

PAESANO LEITE Vistos. 1. Considerando o endereço localizado pelo 

Sistema de Informações eleitorais - SIEL, EXPEÇA-SE mandado de 

pagamento, CITANDO a parte requerida para, no prazo de 15 (dias) dias, 

efetuar o pagamento da dívida ou, querendo, no mesmo prazo, oferecer 

embargos, que suspenderão a eficácia do mandado judicial em testilha. 

Não sendo opostos referidos embargos, constituir-se-á de pleno direito o 

título executivo judicial, convertendo-se o mandado inicial em mandado 

executivo, prosseguindo-se o processo em observância ao disposto no 

Título II do Livro I da Parte Especial, no que for cabível. 2. Na forma do § 1º 

do artigo 701 do CPC, se a parte requerida cumprir fielmente o mandado de 

pagamento, ficará ela isenta do pagamento de custas e honorários 

advocatícios, caso contrário, por força do § 8º do artigo 85 do CPC, fixo 

honorários advocatícios no importe de 10% (dez por cento) sobre o 

quantum debeatur. 3. Para o caso de NÃO oposição de embargos pela 

parte requerida, CITE-A para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o 

pagamento da dívida, consignando no referido ato as faculdades e prazos 

dos artigos 914ss e 916 do CPC, salientando que, via de regra, os 

embargos à execução não mais possuem efeito suspensivo, exceto se 

configurada a hipótese do § 1º do artigo 919 do referido Diploma 

Processual Civil. 4. Não sendo encontrada a parte devedora para citação, 

deve o diligente meirinho arrestar-lhe tantos bens quanto bastem para 

garantir a execução, não descuidando referido servidor da justiça de, nos 

dez dias seguintes à efetivação do arresto, procurar novamente a parte 

executada por três vezes, em dias distintos e, permanecendo a situação, 

certificará o ocorrido ex vi regramento do parágrafo único e artigo 830 do 

CPC. 5. Permanecendo o arresto, INTIME-SE a parte exequente para fins e 

prazo do artigo 830, §2º do CPC, a qual deverá providenciar a citação 

editalícia da parte executada, pena de extinção processual (arts. 485 e 

318, CPC). 6. Regular e pessoalmente citada a parte executada, se não 

efetuado o pagamento no tríduo legal, deve o oficial de justiça, munido da 

segunda via do mandado inaugural, proceder de imediato à PENHORA de 

bens e sua AVALIAÇÃO, bem como, permear a guarda dos mesmos com 

nomeação de FIEL DEPOSITÁRIO (público ou privado), de tudo lavrando o 

respectivo auto/certidão e de pronto intimando a parte executada ut § 1º 

do artigo 829 cc artigos 838 e 840, inclusive para fins e prazo do artigo 

847, todos do CPC. 7. Não sendo crível no caso a adoção dos incisos I e II 

do artigo 840 do CPC, o encargo de fiel depositário recairá sobre aquele 

que livremente possuir o bem quando da sua penhora, lavrando-se termo 

de compromisso e responsabilidade nos autos. Não sendo aceito o 
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encargo pelo possuidor ou se recusando ele a imediatamente assinar 

respectivo termo na presença do arauto, será constituída fiel depositária a 

parte exequente, procedendo o meirinho a apreensão e remoção do bem 

móvel em favor da parte credora ou sua imissão na posse de bem imóvel, 

de tudo lavrando certidão pormenorizada (art. 839, CPC). 8. Em sendo 

necessário, a vista de elementos fáticos concretos, deverá o arauto 

certificar acerca da necessidade dos comandos excepcionais de 

arrombamento e reforço policial, promovendo o diligente gestor judicial a 

imediata conclusão do feito ut artigo 846 do CPC. 9. Sendo inexitosa a 

citação pessoal, INTIME-SE a parte autora para dar andamento ao feito e 

indicar novos endereços da parte requerida, no prazo de 10 (dez) dias, 

sob pena de extinção. 10. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o 

necessário. PIERRO DE FARIA MENDES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000128-75.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Ludovico Antonio Merighi OAB - MT905-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLEBER DA COSTA RIBEIRO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DECISÃO Processo: 1000128-75.2018.8.11.0006. 

REQUERENTE: CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A. 

REQUERIDO: CLEBER DA COSTA RIBEIRO Vistos. 1. Verifico dos autos 

que, conforme teor da certidão do oficial de justiça, o bem foi devidamente 

apreendido e entregue em mãos do depositário judicial (ID. 15842701), 

contudo não foi possível proceder a citação da parte requerida. 2. Desse 

modo, considerando o endereço localizado pelo Sistema de Informações 

eleitorais - SIEL, CITE-SE o requerido para apresentação de contestação, 

no prazo legal, devendo ser observado às diretrizes da decisão inicial. 3. 

Sendo inexitosa a citação pessoal, INTIME-SE a parte autora para dar 

andamento ao feito e indicar novos endereços da parte requerida, no 

prazo de 10 (dez) dias, sob pena de extinção. 4 . CUMPRA-SE, 

providenciando e expedindo o necessário. PIERRO DE FARIA MENDES Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001790-45.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI SUDOESTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DE ASSIS ROSA OAB - MT19077-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADONIAS DA SILVA (EXECUTADO)

GIOVANI PEREIRA DA SILVA (EXECUTADO)

SEBASTIAO DEL MOURO JUNIOR (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DECISÃO Processo: 1001790-45.2016.8.11.0006. EXEQUENTE: 

COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI SUDOESTE EXECUTADO: ADONIAS 

DA SILVA, GIOVANI PEREIRA DA SILVA, SEBASTIAO DEL MOURO 

JUNIOR Vistos. 1. O exequente requer a suspensão da Carteira de 

Habilitação (CNH), o bloqueio do passaporte e de eventuais cartões de 

crédito dos executados, e, ainda, a inscrição do nome da parte executada 

junto ao rol de inadimplentes através do Serasajud. 2. Pois bem, cumpre 

salientar que a nova sistemática trazida pelo artigo 139, IV, do CPC, atribui 

ao magistrado adotar medidas diferenciadas que visem propiciar a 

satisfação do crédito, desde que não ultrapassem os limites 

constitucionais de ir e vir consagrados pelo artigo 5º, XV, da CF. E este o 

teor do dispositivo: “Art. 139. O juiz dirigirá o processo conforme as 

disposições deste código, incumbindo-lhe: IV - determinar todas as 

medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias 

necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive 

nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária.” 3. Entretanto, a 

míngua de parâmetros fixos com que deve trabalhar, é do juiz a tarefa 

árdua, dependente em grande dose de seu bom senso, de opor-se a 

medidas desproporcionais que atentam contra o princípio da dignidade do 

ser humano, motivo pelo qual, torna-se inviável a suspensão da Carteira 

de Habilitação Nacional – CNH e bloqueio de cartões de crédito do 

executado. 4. Neste sentido: “Agravo de Instrumento. Prestação de 

Serviços Educacionais. Ação Monitória. Cumprimento de Sentença. 

Decisão que indeferiu pedido de aplicação de meios atípicos para a 

satisfação do crédito, em decorrência do esgotamento dos meios típicos. 

Art. 139, IV, do CPC. Suspensão do direito de dirigir, com a apreensão da 

CNH do executado, recolhimento do passaporte e cancelamento dos 

cartões de crédito. Descabimento. Medidas pleiteadas que são 

desproporcionais para a satisfação do crédito de execução de quantia 

certa e se consubstanciam em violação do direito constitucional da 

dignidade da pessoa humana. Artigos 8º e 805, do CPC. Precedentes. 

Decisão mantida. Recurso não provido.” (TJ-SP - AI: 

22395217520168260000 SP 22395 21-75.2016.8.26.0000, RELATOR: 

BONILHA FILHO, DATA DE JULGAMENTO: 02/02/2017, 26 CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, DATA DE PUBLICACAO: 03 /02/2017). 5. Nesse passo, 

o bloqueio dos cartões de crédito, a suspensão da CNH e do passaporte, 

em si, não possuem qualquer vínculo com a pretensão em questão. 6. Vale 

dizer que a utilização, por si só, de tais cartões, não representa qualquer 

fraude à satisfação do crédito executado. A utilização desse instrumento 

não é representativo de fortuna, além de que não se depara com qualquer 

demonstração de seu uso de forma indiscriminada. 7. Logo, pelos motivos 

acima, não é cabível a restrição referente aos pedidos alternativos, que 

por si só, não tem condão de satisfação do crédito de execução. 17. Ante 

ao exposto, INDEFIRO os pedidos de suspensão da Carteira Nacional de 

Habilitação, de recolhimento de passaporte e de cancelamento de cartões 

de crédito. 18. Outrossim, DEFIRO o pedido para inclusão do nome da 

parte executada nos cadastros de inadimplentes por meio do sistema 

SERASAJUD, nos termos do artigo 782, §3º do CPC. 19. Após, INTIME-SE 

a parte exequente, para se manifestar sobre os rumos da execução, no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de arquivamento. 20. CUMPRA-SE, 

providenciando e expedindo o necessário. PIERRO DE FARIA MENDES Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001562-31.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCIS MARIS CRUZ (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICIA JORGE DA CUNHA VIANA DANTAS OAB - MT8014-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO RAFAEL DOS SANTOS (REU)

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DECISÃO Processo: 1001562-31.2020.8.11.0006. AUTOR(A): 

FRANCIS MARIS CRUZ REU: PAULO RAFAEL DOS SANTOS Vistos. 1. 

Verifico que estão preenchidos os requisitos do artigo 319 do CPC, assim 

como foi observada a determinação posta no artigo 320 do mesmo diploma 

legal. 2. Desta forma, não sendo o caso de aplicação do disposto no artigo 

330 do CPC, com fundamento no disposto no artigo 334 do mesmo 

“codex”, RECEBO a petição inicial. 3. REMETAM-SE os autos ao Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania desta Comarca para a 

realização de sessão de mediação/conciliação. 4. CITE(M)-SE o(s) réu(s), 

com a faculdade do artigo 212, § 2º, do CPC, para que compareça(m) à 

audiência designada, acompanhado(s) de advogado(a) ou Defensor 

Público, com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, bem como para 

apresentar(em) contestação, no prazo previsto no artigo 335 do CPC. 5. 

Havendo desinteresse pelo(s) réu(s) na realização da audiência, deverá 

peticionar com 10 (dez) dias de antecedência, a contar da data da 

audiência (§5º, art. 334, CPC). 6. CONSIGNE-SE no mandado que, o não 

comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação 

é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será aplicada multa, 

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

ação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pelo 

autor (art. 344, CPC), bem como as partes devem estar acompanhadas 

por seus advogados ou defensores públicos (§9º, art. 334, CPC). 7. 

CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário. PIERRO DE FARIA 

MENDES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001643-77.2020.8.11.0006
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Parte(s) Polo Ativo:

EUFRASIA PEREIRA DELUQUI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIONELY ARAUJO VIEGAS OAB - MT0002684A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA (REU)

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DECISÃO Processo: 1001643-77.2020.8.11.0006. AUTOR: 

EUFRASIA PEREIRA DELUQUI REU: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO 

DO SEGURO DPVAT SA Vistos. 1. Trata-se de Ação de Cobrança de 

Indenização do Seguro Obrigatório DPVAT proposta por EUFRASIA 

PEREIRA DELUQUE em face de SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS 

DO SEGURO DPVAT S.A., todos devidamente qualificados nos autos em 

epígrafe. 2. Tratando-se a demanda em destaque de direitos disponíveis, 

estando preenchidos os requisitos da petição inicial estabelecido no art. 

319 do Código de Processo Civil, CITE-SE E INTIME-SE A PARTE 

REQUERIDA para comparecer à audiência de tentativa de 

mediação/conciliação, preferencialmente acompanhadas por seus 

advogados ou defensores públicos (§9º, art. 334, CPC), a ser agendada e 

realizada pelo CENTRO JUDICIÁRIO DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS desta 

comarca, onde haverá a inclusão na pauta do mutirão de perícias DPVAT. 

3. O não comparecimento injustificado da parte Autora ou Requerida à 

audiência de conciliação/mediação será considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça e será sancionado com multa de dois por cento do 

valor da causa, revertida em favor do Estado de Mato Grosso. 4. 

ADVIRTA-SE a parte Requerida de que o prazo para oferecer contestação 

será de 15 (quinze) dias (artigo 335 do CPC), cujo termo inicial será a 

partir da audiência de conciliação ou de mediação, quando qualquer parte 

não comparecer ou, comparecendo, não houver autocomposição, ou do 

protocolo do pedido de cancelamento da audiência de conciliação ou de 

mediação apresentado pelo réu, com 10 (dez) dias de antecedência (§ 5º 

do art. 334). 5. Defiro os benefícios da Justiça Gratuita, sem prejuízo de 

posterior revogação, observando-se o que dispõe o parágrafo 3º do art. 

98 do Código de Processo Civil. 6. CUMPRA-SE, providenciando e 

expedindo o necessário. PIERRO DE FARIA MENDES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001542-40.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

NOROESTE DE MATO GROSSO - SICREDI NOROESTE MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DE ASSIS ROSA OAB - MT19077-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SANTO PEREIRA DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DECISÃO Processo: 1001542-40.2020.8.11.0006. EXEQUENTE: 

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

NOROESTE DE MATO GROSSO - SICREDI NOROESTE MT EXECUTADO: 

SANTO PEREIRA DA SILVA Vistos. 1. RECEBO a inicial, por estarem 

presentes os requisitos dos arts. 319 e 320 do CPC, que tramitará 

segundo o rito especial do art. 789 e seguintes do CPC. 2. Por força do 

artigo 827 c/c § 2º, I, do artigo 85, ambos do CPC, FIXO honorários 

advocatícios no importe de 10% (dez por cento) sobre o quantum 

debeatur e, para a situação de integral pagamento no tríduo legal, reduzo 

tal verba sucumbencial à metade conforme § 1º, do artigo 827 do CPC. 3. 

CITE-SE a parte executada para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o 

pagamento da dívida (artigo 829, CPC), consignando no referido ato as 

faculdades e prazos dos artigos 914 e seguintes do CPC, salientando que, 

via de regra, os embargos à execução não mais possuem efeito 

suspensivo, exceto se configurada a hipótese do § 1º do artigo 919 do 

referido Diploma Processual Civil. 4. Não sendo encontrada a parte 

devedora para citação, deve o diligente meirinho arrestar-lhe tantos bens 

quanto bastem para garantir a execução, não descuidando referido 

servidor da justiça de, nos 10 (dez) dias seguintes à efetivação do 

arresto, procurar novamente a parte executada por 2 (duas) vezes, em 

dias distintos e, havendo suspeita de ocultação, realizará a citação com 

hora certa, certificando pormenorizadamente o ocorrido ex vi regramento 

do parágrafo único do artigo 830 do CPC. 5. Permanecendo o arresto, 

INTIME-SE a parte exequente para fins e prazo dos §2º e §3º do artigo 830 

do CPC, a qual deverá providenciar a citação editalícia da parte executada, 

sob pena de extinção processual (arts. 485 e 318, do CPC). 6. Regular e 

pessoalmente citada a parte executada, se não efetuado o pagamento no 

tríduo legal, deve o oficial de justiça, munido da segunda via do mandado 

inaugural, proceder de imediato à PENHORA de bens e sua AVALIAÇÃO, 

bem como, permear a guarda dos mesmos com nomeação de FIEL 

DEPOSITÁRIO (público ou privado), de tudo lavrando o respectivo 

auto/certidão e de pronto intimando a parte executada ut §1º do artigo 829 

c/c artigos 838 e 840, inclusive para fins e prazo do artigo 847, todos do 

CPC. 7. Não sendo crível no caso a adoção dos incisos I e II do artigo 840 

do CPC, o encargo de fiel depositário recairá sobre aquele que livremente 

possuir o bem quando da sua penhora, lavrando-se termo de 

compromisso e responsabilidade nos autos. Não sendo aceito o encargo 

pelo possuidor ou se recusando ele a imediatamente assinar respectivo 

termo na presença do arauto, será constituída fiel depositária a parte 

exequente, procedendo o meirinho a apreensão e remoção do bem móvel 

em favor da parte credora ou sua imissão na posse de bem imóvel, de 

tudo lavrando certidão pormenorizada (art. 839, CPC). 8. Em sendo 

necessário, a vista de elementos fáticos concretos, deverá o arauto 

certificar acerca da necessidade dos comandos excepcionais de 

arrombamento e reforço policial, promovendo a diligente gestora judicial a 

imediata conclusão do feito consoante §1º e § 2º do artigo 846 do CPC. 9. 

CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário. PIERRO DE FARIA 

MENDES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003162-29.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

WANDERLEY ALENCAR FERREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

KLEBER DE SOUZA SILVA OAB - MT8002-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TAM LINHAS AÉREAS S/A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BARBARA MARIA LIMA PEREIRA OAB - MT22212/O (ADVOGADO(A))

FABIO RIVELLI OAB - MT19023-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES Autos do Processo Judic ia l  E let rônico n . 

1003162-29.2016.8.11.0006. Chamamento do feito à ordem Vistos. 1. Em 

atenção à certidão de Id. 31104157, nos termos do art. 494, I, do 

CPC/2015, CHAMO O FEITO À ORDEM a fim de sanar o erro material 

certificado, devendo o os itens 1, 2 e 3 da sentença de Id. 2866663 

constar o seguinte texto: “1. Trata-se de AÇÃO DE REPARAÇÃO POR 

DANOS MORAIS, proposta por WANDERLEY ALENCAR FERREIRA em 

desfavor de TAM LINHAS AÉREAS S/A, todos devidamente qualificados 

nos autos. 2. O feito tramitou regularmente, derradeiramente, há 

informação nos autos do latente ABANDONO do feito pela parte 

requerente, haja vista que a mesma não se manifesta nos autos, mesmo 

devidamente intimada e sequer compareceu à audiência de instrução e 

julgamento, conduta esta que permite concluir que o provimento judicial 

não é mais útil, adequado e/ou necessário. 3. Vieram os autos conclusos.” 

2. No mais, o restante da sentença deverá permanecer incólume. 3. Por 

fim, ARQUIVE-SE o feito com as baixas e anotações ínsitas na CNGC. 4. 

CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário. PIERRO DE FARIA 

MENDES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003162-29.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

WANDERLEY ALENCAR FERREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

KLEBER DE SOUZA SILVA OAB - MT8002-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TAM LINHAS AÉREAS S/A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BARBARA MARIA LIMA PEREIRA OAB - MT22212/O (ADVOGADO(A))

FABIO RIVELLI OAB - MT19023-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):
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PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES Autos do Processo Judic ia l  E let rônico n . 

1003162-29.2016.8.11.0006. Chamamento do feito à ordem Vistos. 1. Em 

atenção à certidão de Id. 31104157, nos termos do art. 494, I, do 

CPC/2015, CHAMO O FEITO À ORDEM a fim de sanar o erro material 

certificado, devendo o os itens 1, 2 e 3 da sentença de Id. 2866663 

constar o seguinte texto: “1. Trata-se de AÇÃO DE REPARAÇÃO POR 

DANOS MORAIS, proposta por WANDERLEY ALENCAR FERREIRA em 

desfavor de TAM LINHAS AÉREAS S/A, todos devidamente qualificados 

nos autos. 2. O feito tramitou regularmente, derradeiramente, há 

informação nos autos do latente ABANDONO do feito pela parte 

requerente, haja vista que a mesma não se manifesta nos autos, mesmo 

devidamente intimada e sequer compareceu à audiência de instrução e 

julgamento, conduta esta que permite concluir que o provimento judicial 

não é mais útil, adequado e/ou necessário. 3. Vieram os autos conclusos.” 

2. No mais, o restante da sentença deverá permanecer incólume. 3. Por 

fim, ARQUIVE-SE o feito com as baixas e anotações ínsitas na CNGC. 4. 

CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário. PIERRO DE FARIA 

MENDES Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1004383-13.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

DIRCO JOSE DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE BARBOSA OAB - MT15056-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES Autos do Processo Judicial  Eletrônico nº . 

1004383-13.2017.8.11.0006. Sentença de Extinção. Vistos. 1. Trata-se 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ajuizada por DIRCO JOSE DA SILVA em 

face de VIVO S.A., ambos devidamente qualificados nos autos. 2. Iniciada 

a fase de cumprimento de sentença (Id. 29612897), a parte requerida 

informou o pagamento da condenação (Ids. 31112313, 31112314 e 

31112315), sendo que a parte autora manifestou concordância com o 

valor depositado pugnando pelo levantamento do valor informando 

bancária para tanto (Id. 31338528). É o sucinto relato do necessário. 

Fundamento e Decido. 3. Tendo em vista a satisfeita a obrigação pela 

parte executada e a concordância com o valor depositado pela parte 

autora, tenho por quitado o débito exequendo. 4. Ante ao exposto, JULGO 

EXTINTA a presente execução com fundamento no art. 924, II do 

CPC/2015. 5. EXPEÇA-SE o competente alvará em favor do exequente na 

conta bancária informada ao Id. 31138528, devendo o gestor judiciário se 

atentar quanto aos poderes outorgados ao advogado em procuração. 6. 

Certificado o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE estes autos com as 

anotações e baixas ínsitas na CNGC. 7. Publique-se. Intime-se. 8. 

CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário. PIERRO DE FARIA 

MENDES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000038-38.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LAURA MARIA PEREIRA FILSINGER (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RONICLEI ELIAS DE RESENDE OAB - MT0020047A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIAS GONCALVES DE FIGUEIREDO - ME (REU)

COIMBRA VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP (REU)

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES Processo: 1000038-38.2016.8.11.0006. AUTOR(A): LAURA 

MARIA PEREIRA FILSINGER REU: ELIAS GONCALVES DE FIGUEIREDO - 

ME, COIMBRA VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP Vistos. 1. Trata-se de 

Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica e de Débito c/c 

Indenização por Danos Materiais e Morais com pedido de Tutela Provisória 

de Urgência ajuizada por Laura Maria Pereira Filsinger contra Elias 

Gonçalves de Figueiredo-ME, Coimbra Viagens e Turismo Ltda-EPP e 

Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A, todos já qualificados, 

aduzindo, em síntese, que a terceira requerida inseriu seu nome junto aos 

órgãos de proteção ao crédito de forma indevida, uma vez que as partes 

nunca mantiveram qualquer entabulação negocial, por um contrato de 

financiamento realizado perante a segunda requerida sem o seu 

conhecimento, tampouco fora notificada acerca de suposta cessão de 

crédito decorrente de contrato de viagem firmado com a primeira 

requerida. Assim, requer a concessão de tutela provisória de urgência 

para a retirada de seu nome dos órgãos de restrição ao crédito. 2. No 

mérito, pugna pela procedência da demanda para ver declarada a 

inexistência do débito, bem como a nulidade das restrições no nome da 

requerente e a consequente condenação das requeridas à indenização 

por danos morais e, ainda, a condenação da primeira requerida à 

restituição em dobro e indenização por danos materiais. 3. A inicial foi 

devidamente emendada (id 1023998), conforme determinado no id 675896. 

4. Recebida a inicial (id 1048493), o pedido de tutela provisória de urgência 

foi deferido para determinar a retirada do nome da parte autora do 

cadastro de inadimplentes, bem como a abstenção de nova restrição no 

que diz respeito ao débito ora discutido. Na oportunidade foi deferida a 

inversão do ônus da prova e determinada a realização de audiência de 

conciliação ou mediação. 5. A primeira sessão de conciliação foi 

reagendada ante a ausência das requeridas Coimbra Viagens e Turismo 

Ltda-EPP e Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A (id 

1592306). 6. Diante da não localização da requerida Coimbra Viagens e 

Turismo Ltda-EPP, a autora requereu a citação via edital, no id 3711522, o 

que foi deferido no id 4143591. 7. A requerida Aymoré Crédito, 

Financiamento e Investimento S/A apresentou contestação no id 4320660, 

alegando, preliminarmente, a inépcia da inicial, e no mérito a improcedência 

dos pedidos iniciais. Pugnou, ainda, pelo indeferimento da justiça gratuita 

ao autor e da inversão do ônus da prova. 8. Em audiência de conciliação 

realizada nos autos (id. 9139428), se fez presenteapenas a requerida 

Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A, oportunidade em que 

firmou acordo com a autora, sendo requerido, ao fim, a sua homologação, 

o que foi deferido no id 10901292. 9. A autora interpôs Embargos de 

Declaração (id 11036283) em face da sentença de homologação retro 

mencionada, alegando omissão no que tange ao pedido de 

prosseguimento do feito em relação à primeira e segunda requerida, o qual 

foi dado provimento no id 13937203. 10. Apesar de devidamente citados 

nos autos, o primeiro e segundo requeridos não compareceram às 

audiências designadas nos autos, bem como não apresentaram 

contestação no prazo legal. 11. Uma vez citada por edital (id 8281036) e 

nomeada a Defensoria Pública como curador especial da requerida Coimba 

Viagens e Turismo LTDA-EPP, foi apresentada contestação por negativa 

geral no id 17586887. 12. Intimada, a autora apresentou impugnação à 

contestação no id 18186581, pugnando pela total procedência da inicial. 

13. Oportunizada às partes o direito de especificar as provas que 

pretendiam produzir, requereram o julgamento antecipado do mérito (id’s 

24715922 e 24721364). 14. Os autos vieram-me conclusos. É o relatório. 

FUNDAMENTO E DECIDO. DO JULGAMENTO ANTECIPADO 15. Como é 

cediço, o julgamento antecipado homenageia o princípio da economia 

processual, permitindo uma rápida prestação da tutela jurisdicional às 

partes e à comunidade, evitando-se longas e desnecessárias instruções. 

16. Nesse quadrante processual, e à luz dos poderes de direção 

conferidos ao Juiz na condução da demanda, com permissivo legal no 

artigo 355, inciso I do Código de Processo Civil, conheço diretamente do 

pedido e passo a julgar antecipadamente a lide. DA REVELIA 17. 

Primeiramente, a parte requerida Elias Gonçalves de Figueiredo-ME, 

injustificadamente, deixou de apresentar contestação a presente ação, 

mesmo devidamente citado, conforme certificado no Id. 1589486. Assim, a 

revelia está manifesta, pelo que a declaro. 18. Deste modo, não tendo a 

parte requerida contestado a ação, manifesta-se no âmbito processual o 

fenômeno da revelia, deduzindo que os fatos narrados na inicial são 

presumidamente verdadeiros, conforme autoriza o art. 344 do Código de 

Processo Civil. 19. Entretanto, a jurisprudência entende que este 

dispositivo legal deve ser aplicado com moderação, e a ocorrência da 

revelia não implica, por si só, na procedência do pedido, já que a parte 

autora, além de alegar, deve provar os fatos alegados, pois os efeitos da 
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revelia não dispensam a presença, nos autos, de elementos suficientes 

para formar o convencimento do magistrado. 20. Destarte, muito embora a 

parte ré seja revel, o magistrado não está obrigado a julgar a demanda em 

favor da parte autora, pois o juiz é livre para apreciar os fatos e direitos 

alegados, sendo legítimo ao julgador dar ao feito a solução que entender 

cabível de acordo com o princípio do livre convencimento motivado, até 

porque os efeitos da revelia possuem presunção relativa quanto à 

veracidade dos fatos narrados pelo autor. 21. Deste modo, concluo que a 

presunção de veracidade dos atos articulados na petição inicial é relativa, 

mesmo quando decretada a revelia do réu, de modo que cabe ao juiz, 

diante dos elementos já trazidos pelo autor, interpretá-los segundo seu 

livre convencimento. DO MÉRITO 22. Primeiramente, no que toca à suposta 

má prestação de serviços pela requerida Elias Gonçalves de 

Figueiredo-ME, analisando detidamente os autos, verifico que a requerente 

contratou os serviços da primeira requerida para usufruto de 02 (dois) 

pacotes turísticos, o qual foi devidamente quitado, conforme recibos 

juntados à exordial. 23. Entretanto, embora a requerente tenha alegado o 

descumprimento do calendário de viagem e hospedagem contratado, com 

o suposto prejuízo em 02 (dois) dias de hospedagem e inferioridade nas 

instalações do hotel reservado, não há nos autos qualquer documento que 

comprove tais alegações. 24. Ainda, no que concerne ao contrato de 

financiamento supostamente realizado entre a primeira e segunda 

requerida utilizando-se indevidamente a documentação da autora sem seu 

conhecimento ou anuência, fato que levou à negativação do seu nome e 

exposição a situação vexatória, embora alegue o desconhecimento do 

nascimento dessa relação, o contrato juntado nos autos encontra-se 

rubricado pela autora, não havendo nos autos contraprova de tal fato. 25. 

Por conseguinte, não há que se falar em dano moral e material 

experimentado pela autora. 26. Consigno que foi oportunizado à parte 

autora a produção de provas nos autos, entretanto, esta declinou de seu 

direito, pugnando pelo julgamento antecipado da lide e, como é sabido, a 

inversão do ônus da prova não exime o consumidor de fazer prova mínima 

acerca dos fatos alegados. 27. Nesse sentido, colaciono entendimento 

jurisprudencial: RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. AÇÃO DE 

REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. ALEGAÇÃO DE 

BAGAGEM DANIFICADA E FURTO DE OBJETOS. AUSÊNCIA DE PROVA 

MÍNIMA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DA AUTORA. 

INOBSERVÂNCIA DO ART. 373, I, DO NCPC. INVERSÃO DO ÔNUS DA 

PROVA QIE NÃO DESONERA O CONSUMIDOR DE REALIZAR PROVA 

MÍNIMA DOS FATOS ALEGADOS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. 

SENTENÇA IMPROCEDÊNCIA CONFIRMADA. RECURSO NÃO PROVIDO. 

(Recurso Cível nº 71007567886, Quarta Turma Recursal Cível, Turmas 

Recursais, Relator: Gisele Anne Vieira de Azambuja, Julgado em 

27/04/2018). RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. AÇÃO DE 

REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. TELEFONIA FIXA E 

INTERNET. ALEGAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. 

AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO 

DA AUTORA. INOBSERVÂNCIA DO ART. 373, I, DO NCPC. INVERSÃO DO 

ÔNUS DA PROVA QUE NÃO DESONERA A CONSUMIDORA DE REALIZAR 

PROVA MÍNIMA DOS FATOS ALEGADOS. DANO MORAL NÃO 

CONFIGURADO. SENTENÇA IMPROCEDÊNCIA CONFIRMADA. RECURSO 

NÃO PROVIDO. 1 – Em face do que dispõe o art. 6º, inciso VIII do CDC, a 

inversão do ônus da prova exige a demonstração de verossimilhança das 

alegações do consumidor e hipossuficiência, ausentes no caso em 

exame. 3 – De acordo com a distribuição ordinária do ônus da prova (art. 

373 do CPC), cabe ao autor a comprovação dos fatos constitutivos de seu 

direito. No caso, a parte autora não trouxe o mínimo de provas que 

pudesse comprovar o fato alegado. 4 – O reconhecimento da 

responsabilidade civil por danos morais pressupõe a prática de ilícito. Sem 

demonstração de ilegalidade não se acolhe pedido de indenização por 

danos morais (art. 186 do Código Civil). 5 Sentença mantida. 6 - Recurso 

conhecido e não provido. (TJ-PE – AC: 5288344 PE, Relator: José Viana 

Ulisses Filho, Data de Julgamento: 11/09/2019, 1ª Câmara Regional de 

Caruaru – 1ª Turma, Data de Publicação: 23/09/2019) Dispositivo 28. Ante 

o exposto, nos termos do art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil, 

JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO INICIAL, extinguindo o processo com 

resolução de mérito. 29. REVOGO a liminar anteriormente deferida (ref. 4). 

30. CONDENO a parte sucumbente ao pagamento de custas e despesas, 

bem como honorários advocatícios na ordem de 10 % sobre o valor da 

causa, conforme §2º do artigo 85 do CPC, observada a norma do art. 98, 

§3º, do CPC, cuja execução fica suspensa até que a parte contrária prova 

cessação do alegado estado de miserabilidade (CPC, art. 98, §3º). 31. 

Após o trânsito em julgado, proceda às anotações e às baixas 

necessárias para em seguida arquivar-se os presentes autos. 32. 

Publique-se. Intime-se. 33. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o 

necessário. PIERRO DE FARIA MENDES Juiz de Direito

3ª Vara Cível

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001711-27.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA OAB - MT20495-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SICALL CARGAS E ENCOMENDAS LTDA - EPP (REQUERIDO)

DEOLINDA CAMPANELI MENDONCA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos do art. 203, §4° 

do Código de Processo Civil c.c com artigo 482, VI e 701, inc. XVII todos 

da C.N.G.C, impulsiono os autos para intimar a parte autora, na pessoa de 

seu Advogado, com o intuito de que, no prazo de 05 (cinco) dias, efetue o 

pagamento da diligência do Oficial de Justiça, visando o cumprimento da 

missiva nº 1001711-27.2020.811.0006, deverá o nobre causídico acessar 

o site do TJMT (www.tjmt.jus.br), clicar nos ícones “Serviços - Guias – 

Diligência – Emissão de Guia de Diligência”. Ao final, após efetuar o 

pagamento da aludida “Guia de Diligência", o patrono deverá acostar aos 

autos o respectivo comprovante. Cáceres/MT, 23 de abril de 2020 Joel 

Soares Viana Junior Analista Judiciário

Ato Ordinatório Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001705-20.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI SUDOESTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

SUELENE M DA SILVA - ME (REQUERIDO)

SUELENE MACHADO DA SILVA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos do art. 203, §4° 

do Código de Processo Civil c.c com artigo 482, VI e 701, inc. XVII todos 

da C.N.G.C, impulsiono os autos para intimar a parte autora, na pessoa de 

seu Advogado, com o intuito de que, no prazo de 05 (cinco) dias, efetue o 

pagamento da diligência do Oficial de Justiça visando o cumprimento do 

Mandado de busca e apreensão, deverá o nobre causídico acessar o site 

do TJMT (www.tjmt.jus.br), nos ícones “Serviços - Guias – Diligência – 

Emissão de Guia de Diligência”. Ao final, após efetuar o pagamento da 

aludida “Guia de Diligência", o patrono deverá acostar aos autos o 

respectivo comprovante. Cáceres/MT, 23 de abril de 2020 Joel Soares 

Viana Junior Analista Judiciário

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001551-02.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA OLIVEIRA SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO OAB - MT0014889A 

(ADVOGADO(A))

MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT14232-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO - INTIMAÇÃO PARA 

COMPARECIMENTO EM AUDIÊNCIA Nos termos do art. 203, §4° do Código 

de Processo Civil, impulsiono os autos com a finalidade de promover a 

intimação da parte autora da lide, na pessoa de seus Advogado(s), para 

comparecer na audiência de Conciliação Designada para o dia 22 de julho 

de 2020, às 14hs:30min na Sala de Audiência do CEJUSC, ficando 
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advertidos de que a ausência injustificada implicará atentado à dignidade 

da justiça, sujeito a multa. Cáceres, 23 de abril de 2020. Joel Soares Viana 

Junior Analista Judiciário

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000906-74.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

HAROLDO LUIS MARQUES - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO POLO TRAJANO DOS SANTOS OAB - SP188770 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SERGIO DA SILVA MARCELINO - ME (REU)

Banco Safra S-A (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO - INTIMAÇÃO PARA 

COMPARECIMENTO EM AUDIÊNCIA Nos termos do art. 203, §4° do Código 

de Processo Civil, impulsiono os autos com a finalidade de promover a 

intimação da parte autora da lide, na pessoa de seus Advogado(s), para 

comparecer na audiência de Conciliação Designada para o dia 22 de julho 

de 2020, às 14hs:01min na Sala de Audiência do CEJUSC, ficando 

advertidos de que a ausência injustificada implicará atentado à dignidade 

da justiça, sujeito a multa, assim como, no mesmo prazo, informe o 

endereço completo da parte requerida, SMART EXPRESS LOGISTICA 

INTEGRADA (nome fantasia SMART EXPRESS), mais precisamente o 

número para postagem. Cáceres, 23 de abril de 2020. Joel Soares Viana 

Junior Analista Judiciário

Ato Ordinatório Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL

Processo Número: 1000996-19.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE AUGUSTO VIEIRA (REQUERENTE)

ALEXANDRE NICKOLAS BARROSO VIEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE AUGUSTO VIEIRA OAB - MT0004825A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MOTOS MATO GROSSO LTDA (REQUERIDO)

JUNIMAR LAURO FERREIRA GOULART (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RUANA RUBIA VALERIO OAB - MT25591/O (ADVOGADO(A))

PATRICIA JORGE DA CUNHA VIANA DANTAS OAB - MT8014-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos do art. 203, §4° 

do Código de Processo Civil c.c com artigo 482, VI e 701, inc. XVII todos 

da C.N.G.C, impulsiono os autos com a finalidade de efetuar a intimação da 

parte requerida, Motos Mato Grosso Ltda, com supedâneo nos artigos 

437, § 1º c.c artigos 9 e 10 todos do CPC, para, querendo, no prazo de 15 

(quinze) dias, manifestar acerca do requerimento acostado aos autos 

(ID.Num. 31447741), observando que os prazos estão sobrestados em 

decorrência das medidas temporárias de prevenção no contágio pelo 

COVID-19 (Novo Coronavírus), Portaria-Conjunta 249/2020 e 281/2020 até 

30/04/2020. Cáceres/MT, 23 de abril de 2020 Joel Soares Viana Junior 

Analista Judiciário

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000840-94.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ANA FRANCISCA BEZERRA TEIXEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IGOR GUSTAVO VELOSO DE SOUZA OAB - TO5797 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REU)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES SENTENÇA Processo: 1000840-94.2020.8.11.0006. AUTOR(A): 

ANA FRANCISCA BEZERRA TEIXEIRA REU: BANCO ITAU BMG 

CONSIGNADO S.A. Vistos etc. Cuida-se de AÇÃO DECLARATÓRIA C/C 

REPETIÇÃO DE INDÉBITO E PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS. No primeiro contato com o processo este Juízo determinou que a 

parte promovesse a emenda da petição inicial, nos seguintes termos: “Isto 

posto, nos termos do art. 321 do CPC deverá a inicial ser emendada, a fim 

de que a parte autora comprove ter buscado extrajudicialmente a solução 

de suas irresignações, notadamente o acesso ao contrato questionado na 

inicial a fim de que demonstre haver pertinência subjetiva (interesse de 

agir) a justificar o ajuizamento desta inicial. Para tanto, anoto o prazo de 15 

(quinze) dias. Em não sendo comprovada a existência de interesse de 

agir, a inicial será indeferida e o processo extinto sem resolução de 

mérito.” (g.n.). Sobreveio então manifestação da parte autora, nos 

seguintes termos: “Venho perante Vossa Excelência, diante do despacho 

retro, emendar a inicial juntando aos autos, comprovante de reclamação 

junto ao site consumidor.gov.br. Diante disto, vem requerer a suspensão 

do presente processo por 15 dias para que o réu apresente resposta. 

Ressalta-se, que a extinção desta demanda implicaria em uma nova ação 

idêntica. Razão que, não atender ao pedido de suspensão fere o princípio 

da celeridade e economia processual. Diante do exposto, requer a 

suspensão do processo por 15 dias para tentativa da resolução de forma 

amigável.” É a síntese do necessário. Fundamento e decido. Este Juízo 

permanecerá no entendimento assentado no despacho inicial e assim 

sendo devo considerar que o(a) autor(a) não promoveu a emenda da 

petição inicial conforme exigido pelo Juízo. Ora, embora tenha apresentado 

protocolo de reclamação junto a órgão fiscalizador, percebe-se que 

referida atitude foi tomada recentemente, há poucos dias, após a 

propositura da demanda, visando preencher condição da ação, qual seja, 

o interesse de agir (art. 17/CPC). Nesse sentido, na linha da teoria da 

asserção, devo assinalar que o Juízo observa o preenchimento dos 

pressupostos processuais por ocasião da apresentação da petição inicial, 

não sendo adequado que a parte autora, reestruture a petição inicial após 

distribuída a ação. Tanto não se mostra razoável tal atitude que o 

legislador estabeleceu o curto prazo de 15 dias para que a emenda seja 

promovida, sendo, portanto, a emenda da petição inicial, destinada a 

pequenos reparos ou esclarecimentos daquilo que faltou ser apresentado, 

e não para que a parte busque elaborar o que jamais existiu ao tempo da 

propositura da ação. Logo, embora a parte autora justifique que diante da 

extinção da ação, poderá ingressar com outra em momento posterior, 

argumento este lançado para tentar convencer o Juízo a dilatar o prazo 

processual para a emenda, não há que servir para o fim almejado, 

notadamente pelo que já foi exposto, ou seja, a parte autora ingressou 

com a ação despida de pretensão resistida e tenta reparar essa falta 

mediante a provocação administrativa posterior a propositura da ação – o 

que não deve ser admitido! Em suma a intenção do Juízo é vedar a prática 

imediata da parte em bater às portas do Judiciário para a resolução da 

problemática, sendo prudente um contato prévio com a parte diversa para 

que a questão seja eventualmente resolvida no campo extrajudicial. Ora, 

apego-me ao entendimento de que a esfera cível também deve pautar-se 

pela intervenção mínima, não por outra razão o atual Código de Processo 

Civil foi estabelecido com a clara intenção de facilitar a resolução dos 

conflitos mediante conciliação ou mediação de modo a facilitar que as 

próprias partes encontrem um “meio termo” em seus problemas, antes que 

a situação fatídica seja resolvida pelo Estado-Juiz. Pela leitura do 

despacho inicial está claro que a exigência do Juízo no comportamento 

mínimo da parte em tentar resolver sua irresignação previamente no 

campo extrajudicial não traduz em “mero capricho” do Juízo, mas no 

cuidado que o Judiciário deve tomar em todo o país em homenagem à 

economia processual e ao interesse público. É de conhecimento público 

que a máquina judiciária encontra-se com estoque elevado de processos, 

para os quais os recursos humanos disponíveis para a resolução dos 

mesmos não têm sido suficiente para reduzi-los no tempo e qualidade ao 

contento social de modo que a sociedade permanece insatisfeita com a 

prestação jurisdicional brasileira. Se de um lado a máquina pública recebe 

a culpa pela “morosidade processual”, de outro também deve-se atribuir a 

responsabilidade por demandas ajuizadas em muitas das vezes sem 

necessidade, quando talvez um contato telefônico e uma conversa no 

campo extrajudicial seria suficiente para sanar eventual irresignação, 

evitando-se por conseguinte a demanda judicial. Com efeito, apegando-se 

aos fundamentos já expostos no despacho inicial, mantenho-me firme 

naquelas razões para assentar a necessidade de demonstração mínima 

da tentativa de resolução extrajudicial da irresignação como condição ao 

recebimento da demanda judicial. Vale dizer, deve ser demonstrada a 
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existência de pretensão resistida (lide) para que haja interesse de agir 

junto ao Poder Judiciário. Nesse sentido: AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO 

DE DOCUMENTOS - CARÊNCIA DE AÇÃO - AUSÊNCIA DE INTERESSE 

PROCESSUAL - PRETENSÃO RESISTIDA NÃO CONFIGURADA - EXTINÇÃO 

DO FEITO. -O interesse processual na ação cautelar de exibição de 

documentos, cabível como medida preparatória para instruir a ação 

principal, depende da demonstração da existência de relação jurídica entre 

as partes, da comprovação do prévio requerimento administrativo, não 

atendido em prazo razoável, e, se for o caso, do pagamento do custo do 

serviço, conforme previsão contratual. Observância ao entendimento 

consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no RESP. Nº. 1.349.453/MS, 

julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos. (TJMG – Apelação 

Cível n. 10467150005495001MG – 15ª Câmara Cível – Publicado em 

11.03.2016. Relatoria do Desembargador Edison Freital Leite). APELAÇÃO 

CÍVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE 

DOCUMENTOS. FALTA DE PRÉVIO PEDIDO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA 

DE PRETENSÃO RESISTIDA E DE INTERESSE PROCESSUAL. Ação cautelar 

exibitória de documentos ajuizada com a finalidade de obter documento 

para instruir ação principal a este relacionada. Falta de encaminhamento 

prévio de pedido administrativo. Pretensão resistida não configurada. 

Ausência de interesse processual. Extinção da Ação cautelar. APELO 

PROVIDO. (Apelação Cível Nº 70066155359, Décima Quarta Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Miriam A. Fernandes, Julgado em 

24/09/2015). Deste modo, inexistindo a demonstração prévia de pretensão 

resistida, neste caso, é de se reputar inexistente a condição necessária 

ao ajuizamento da ação, qual seja, o interesse de agir, de maneira que 

mantenho-me firme no que foi exposto no despacho anterior. Assim, 

sendo este o entendimento do Juízo anotado no despacho anterior, como 

a parte autora não cumpriu as providências anotadas à título de emenda 

da inicial, deverá incidir na espécie a consequência jurídica descrita no 

parágrafo único do art. 321 do CPC. In verbis: Art. 321. O juiz, ao verificar 

que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou 

que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o 

julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) 

dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser 

corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir a 

diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Concomitante ao dispositivo 

acima pode-se afirmar que a inobservância da exigência proposta pelo 

Juízo acarreta o indeferimento da inicial não somente pelo disposto acima, 

mas também à teor do art. 330, III do Código de Processo Civil em razão da 

ausência de condição ao ajuizamento da ação (interesse de agir). É como 

decido! Ante o exposto, nos termos do art. 485, I c.c art. 321, parágrafo 

único e 330, III, todos do Código de Processo Civil, INDEFIRO A INICIAL e 

via de consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO 

DE MÉRITO. P. R. I. Decorrido o prazo recursal, arquive-se. Como não foi 

dado processamento à inicial, fica a parte autora isenta das custas 

iniciais. Cáceres/MT, 23 de Abril de 2.020. Ricardo Alexandre Riccielli 

Sobrinho Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000844-34.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ANA FRANCISCA BEZERRA TEIXEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IGOR GUSTAVO VELOSO DE SOUZA OAB - TO5797 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REU)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES SENTENÇA Processo: 1000844-34.2020.8.11.0006. AUTOR(A): 

ANA FRANCISCA BEZERRA TEIXEIRA REU: BANCO ITAU BMG 

CONSIGNADO S.A. Vistos etc. Cuida-se de AÇÃO DECLARATÓRIA C/C 

REPETIÇÃO DE INDÉBITO E PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS. No primeiro contato com o processo este Juízo determinou que a 

parte promovesse a emenda da petição inicial, nos seguintes termos: “Isto 

posto, nos termos do art. 321 do CPC deverá a inicial ser emendada, a fim 

de que a parte autora comprove ter buscado extrajudicialmente a solução 

de suas irresignações, notadamente o acesso ao contrato questionado na 

inicial a fim de que demonstre haver pertinência subjetiva (interesse de 

agir) a justificar o ajuizamento desta inicial. Para tanto, anoto o prazo de 15 

(quinze) dias. Em não sendo comprovada a existência de interesse de 

agir, a inicial será indeferida e o processo extinto sem resolução de 

mérito.” (g.n.). Sobreveio então manifestação da parte autora, nos 

seguintes termos: “Venho perante Vossa Excelência, diante do despacho 

retro, emendar a inicial juntando aos autos, comprovante de reclamação 

junto ao site consumidor.gov.br. Diante disto, vem requerer a suspensão 

do presente processo por 15 dias para que o réu apresente resposta. 

Ressalta-se, que a extinção desta demanda implicaria em uma nova ação 

idêntica. Razão que, não atender ao pedido de suspensão fere o princípio 

da celeridade e economia processual. Diante do exposto, requer a 

suspensão do processo por 15 dias para tentativa da resolução de forma 

amigável.” É a síntese do necessário. Fundamento e decido. Este Juízo 

permanecerá no entendimento assentado no despacho inicial e assim 

sendo devo considerar que o(a) autor(a) não promoveu a emenda da 

petição inicial conforme exigido pelo Juízo. Ora, embora tenha apresentado 

protocolo de reclamação junto a órgão fiscalizador, percebe-se que 

referida atitude foi tomada recentemente, há poucos dias, após a 

propositura da demanda, visando preencher condição da ação, qual seja, 

o interesse de agir (art. 17/CPC). Nesse sentido, na linha da teoria da 

asserção, devo assinalar que o Juízo observa o preenchimento dos 

pressupostos processuais por ocasião da apresentação da petição inicial, 

não sendo adequado que a parte autora, reestruture a petição inicial após 

distribuída a ação. Tanto não se mostra razoável tal atitude que o 

legislador estabeleceu o curto prazo de 15 dias para que a emenda seja 

promovida, sendo, portanto, a emenda da petição inicial, destinada a 

pequenos reparos ou esclarecimentos daquilo que faltou ser apresentado, 

e não para que a parte busque elaborar o que jamais existiu ao tempo da 

propositura da ação. Logo, embora a parte autora justifique que diante da 

extinção da ação, poderá ingressar com outra em momento posterior, 

argumento este lançado para tentar convencer o Juízo a dilatar o prazo 

processual para a emenda, não há que servir para o fim almejado, 

notadamente pelo que já foi exposto, ou seja, a parte autora ingressou 

com a ação despida de pretensão resistida e tenta reparar essa falta 

mediante a provocação administrativa posterior a propositura da ação – o 

que não deve ser admitido! Em suma a intenção do Juízo é vedar a prática 

imediata da parte em bater às portas do Judiciário para a resolução da 

problemática, sendo prudente um contato prévio com a parte diversa para 

que a questão seja eventualmente resolvida no campo extrajudicial. Ora, 

apego-me ao entendimento de que a esfera cível também deve pautar-se 

pela intervenção mínima, não por outra razão o atual Código de Processo 

Civil foi estabelecido com a clara intenção de facilitar a resolução dos 

conflitos mediante conciliação ou mediação de modo a facilitar que as 

próprias partes encontrem um “meio termo” em seus problemas, antes que 

a situação fatídica seja resolvida pelo Estado-Juiz. Pela leitura do 

despacho inicial está claro que a exigência do Juízo no comportamento 

mínimo da parte em tentar resolver sua irresignação previamente no 

campo extrajudicial não traduz em “mero capricho” do Juízo, mas no 

cuidado que o Judiciário deve tomar em todo o país em homenagem à 

economia processual e ao interesse público. É de conhecimento público 

que a máquina judiciária encontra-se com estoque elevado de processos, 

para os quais os recursos humanos disponíveis para a resolução dos 

mesmos não têm sido suficiente para reduzi-los no tempo e qualidade ao 

contento social de modo que a sociedade permanece insatisfeita com a 

prestação jurisdicional brasileira. Se de um lado a máquina pública recebe 

a culpa pela “morosidade processual”, de outro também deve-se atribuir a 

responsabilidade por demandas ajuizadas em muitas das vezes sem 

necessidade, quando talvez um contato telefônico e uma conversa no 

campo extrajudicial seria suficiente para sanar eventual irresignação, 

evitando-se por conseguinte a demanda judicial. Com efeito, apegando-se 

aos fundamentos já expostos no despacho inicial, mantenho-me firme 

naquelas razões para assentar a necessidade de demonstração mínima 

da tentativa de resolução extrajudicial da irresignação como condição ao 

recebimento da demanda judicial. Vale dizer, deve ser demonstrada a 

existência de pretensão resistida (lide) para que haja interesse de agir 

junto ao Poder Judiciário. Nesse sentido: AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO 

DE DOCUMENTOS - CARÊNCIA DE AÇÃO - AUSÊNCIA DE INTERESSE 

PROCESSUAL - PRETENSÃO RESISTIDA NÃO CONFIGURADA - EXTINÇÃO 

DO FEITO. -O interesse processual na ação cautelar de exibição de 

documentos, cabível como medida preparatória para instruir a ação 

principal, depende da demonstração da existência de relação jurídica entre 

as partes, da comprovação do prévio requerimento administrativo, não 

atendido em prazo razoável, e, se for o caso, do pagamento do custo do 

serviço, conforme previsão contratual. Observância ao entendimento 
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consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no RESP. Nº. 1.349.453/MS, 

julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos. (TJMG – Apelação 

Cível n. 10467150005495001MG – 15ª Câmara Cível – Publicado em 

11.03.2016. Relatoria do Desembargador Edison Freital Leite). APELAÇÃO 

CÍVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE 

DOCUMENTOS. FALTA DE PRÉVIO PEDIDO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA 

DE PRETENSÃO RESISTIDA E DE INTERESSE PROCESSUAL. Ação cautelar 

exibitória de documentos ajuizada com a finalidade de obter documento 

para instruir ação principal a este relacionada. Falta de encaminhamento 

prévio de pedido administrativo. Pretensão resistida não configurada. 

Ausência de interesse processual. Extinção da Ação cautelar. APELO 

PROVIDO. (Apelação Cível Nº 70066155359, Décima Quarta Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Miriam A. Fernandes, Julgado em 

24/09/2015). Deste modo, inexistindo a demonstração prévia de pretensão 

resistida, neste caso, é de se reputar inexistente a condição necessária 

ao ajuizamento da ação, qual seja, o interesse de agir, de maneira que 

mantenho-me firme no que foi exposto no despacho anterior. Assim, 

sendo este o entendimento do Juízo anotado no despacho anterior, como 

a parte autora não cumpriu as providências anotadas à título de emenda 

da inicial, deverá incidir na espécie a consequência jurídica descrita no 

parágrafo único do art. 321 do CPC. In verbis: Art. 321. O juiz, ao verificar 

que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou 

que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o 

julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) 

dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser 

corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir a 

diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Concomitante ao dispositivo 

acima pode-se afirmar que a inobservância da exigência proposta pelo 

Juízo acarreta o indeferimento da inicial não somente pelo disposto acima, 

mas também à teor do art. 330, III do Código de Processo Civil em razão da 

ausência de condição ao ajuizamento da ação (interesse de agir). É como 

decido! Ante o exposto, nos termos do art. 485, I c.c art. 321, parágrafo 

único e 330, III, todos do Código de Processo Civil, INDEFIRO A INICIAL e 

via de consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO 

DE MÉRITO. P. R. I. Decorrido o prazo recursal, arquive-se. Como não foi 

dado processamento à inicial, fica a parte autora isenta das custas 

iniciais. Cáceres/MT, 23 de Abril de 2.020. Ricardo Alexandre Riccielli 

Sobrinho Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000839-12.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ANA FRANCISCA BEZERRA TEIXEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IGOR GUSTAVO VELOSO DE SOUZA OAB - TO5797 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REU)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES SENTENÇA Processo: 1000839-12.2020.8.11.0006. AUTOR(A): 

ANA FRANCISCA BEZERRA TEIXEIRA REU: BANCO ITAU BMG 

CONSIGNADO S.A. Vistos etc. Cuida-se de AÇÃO DECLARATÓRIA C/C 

REPETIÇÃO DE INDÉBITO E PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS. No primeiro contato com o processo este Juízo determinou que a 

parte promovesse a emenda da petição inicial, nos seguintes termos: “Isto 

posto, nos termos do art. 321 do CPC deverá a inicial ser emendada, a fim 

de que a parte autora comprove ter buscado extrajudicialmente a solução 

de suas irresignações, notadamente o acesso ao contrato questionado na 

inicial a fim de que demonstre haver pertinência subjetiva (interesse de 

agir) a justificar o ajuizamento desta inicial. Para tanto, anoto o prazo de 15 

(quinze) dias. Em não sendo comprovada a existência de interesse de 

agir, a inicial será indeferida e o processo extinto sem resolução de 

mérito.” (g.n.). Sobreveio então manifestação da parte autora, nos 

seguintes termos: “Venho perante Vossa Excelência, diante do despacho 

retro, emendar a inicial juntando aos autos, comprovante de reclamação 

junto ao site consumidor.gov.br. Diante disto, vem requerer a suspensão 

do presente processo por 15 dias para que o réu apresente resposta. 

Ressalta-se, que a extinção desta demanda implicaria em uma nova ação 

idêntica. Razão que, não atender ao pedido de suspensão fere o princípio 

da celeridade e economia processual. Diante do exposto, requer a 

suspensão do processo por 15 dias para tentativa da resolução de forma 

amigável.” É a síntese do necessário. Fundamento e decido. Este Juízo 

permanecerá no entendimento assentado no despacho inicial e assim 

sendo devo considerar que o(a) autor(a) não promoveu a emenda da 

petição inicial conforme exigido pelo Juízo. Ora, embora tenha apresentado 

protocolo de reclamação junto a órgão fiscalizador, percebe-se que 

referida atitude foi tomada recentemente, há poucos dias, após a 

propositura da demanda, visando preencher condição da ação, qual seja, 

o interesse de agir (art. 17/CPC). Nesse sentido, na linha da teoria da 

asserção, devo assinalar que o Juízo observa o preenchimento dos 

pressupostos processuais por ocasião da apresentação da petição inicial, 

não sendo adequado que a parte autora, reestruture a petição inicial após 

distribuída a ação. Tanto não se mostra razoável tal atitude que o 

legislador estabeleceu o curto prazo de 15 dias para que a emenda seja 

promovida, sendo, portanto, a emenda da petição inicial, destinada a 

pequenos reparos ou esclarecimentos daquilo que faltou ser apresentado, 

e não para que a parte busque elaborar o que jamais existiu ao tempo da 

propositura da ação. Logo, embora a parte autora justifique que diante da 

extinção da ação, poderá ingressar com outra em momento posterior, 

argumento este lançado para tentar convencer o Juízo a dilatar o prazo 

processual para a emenda, não há que servir para o fim almejado, 

notadamente pelo que já foi exposto, ou seja, a parte autora ingressou 

com a ação despida de pretensão resistida e tenta reparar essa falta 

mediante a provocação administrativa posterior a propositura da ação – o 

que não deve ser admitido! Em suma a intenção do Juízo é vedar a prática 

imediata da parte em bater às portas do Judiciário para a resolução da 

problemática, sendo prudente um contato prévio com a parte diversa para 

que a questão seja eventualmente resolvida no campo extrajudicial. Ora, 

apego-me ao entendimento de que a esfera cível também deve pautar-se 

pela intervenção mínima, não por outra razão o atual Código de Processo 

Civil foi estabelecido com a clara intenção de facilitar a resolução dos 

conflitos mediante conciliação ou mediação de modo a facilitar que as 

próprias partes encontrem um “meio termo” em seus problemas, antes que 

a situação fatídica seja resolvida pelo Estado-Juiz. Pela leitura do 

despacho inicial está claro que a exigência do Juízo no comportamento 

mínimo da parte em tentar resolver sua irresignação previamente no 

campo extrajudicial não traduz em “mero capricho” do Juízo, mas no 

cuidado que o Judiciário deve tomar em todo o país em homenagem à 

economia processual e ao interesse público. É de conhecimento público 

que a máquina judiciária encontra-se com estoque elevado de processos, 

para os quais os recursos humanos disponíveis para a resolução dos 

mesmos não têm sido suficiente para reduzi-los no tempo e qualidade ao 

contento social de modo que a sociedade permanece insatisfeita com a 

prestação jurisdicional brasileira. Se de um lado a máquina pública recebe 

a culpa pela “morosidade processual”, de outro também deve-se atribuir a 

responsabilidade por demandas ajuizadas em muitas das vezes sem 

necessidade, quando talvez um contato telefônico e uma conversa no 

campo extrajudicial seria suficiente para sanar eventual irresignação, 

evitando-se por conseguinte a demanda judicial. Com efeito, apegando-se 

aos fundamentos já expostos no despacho inicial, mantenho-me firme 

naquelas razões para assentar a necessidade de demonstração mínima 

da tentativa de resolução extrajudicial da irresignação como condição ao 

recebimento da demanda judicial. Vale dizer, deve ser demonstrada a 

existência de pretensão resistida (lide) para que haja interesse de agir 

junto ao Poder Judiciário. Nesse sentido: AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO 

DE DOCUMENTOS - CARÊNCIA DE AÇÃO - AUSÊNCIA DE INTERESSE 

PROCESSUAL - PRETENSÃO RESISTIDA NÃO CONFIGURADA - EXTINÇÃO 

DO FEITO. -O interesse processual na ação cautelar de exibição de 

documentos, cabível como medida preparatória para instruir a ação 

principal, depende da demonstração da existência de relação jurídica entre 

as partes, da comprovação do prévio requerimento administrativo, não 

atendido em prazo razoável, e, se for o caso, do pagamento do custo do 

serviço, conforme previsão contratual. Observância ao entendimento 

consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no RESP. Nº. 1.349.453/MS, 

julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos. (TJMG – Apelação 

Cível n. 10467150005495001MG – 15ª Câmara Cível – Publicado em 

11.03.2016. Relatoria do Desembargador Edison Freital Leite). APELAÇÃO 

CÍVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE 

DOCUMENTOS. FALTA DE PRÉVIO PEDIDO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA 

DE PRETENSÃO RESISTIDA E DE INTERESSE PROCESSUAL. Ação cautelar 

exibitória de documentos ajuizada com a finalidade de obter documento 

para instruir ação principal a este relacionada. Falta de encaminhamento 

prévio de pedido administrativo. Pretensão resistida não configurada. 
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Ausência de interesse processual. Extinção da Ação cautelar. APELO 

PROVIDO. (Apelação Cível Nº 70066155359, Décima Quarta Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Miriam A. Fernandes, Julgado em 

24/09/2015). Deste modo, inexistindo a demonstração prévia de pretensão 

resistida, neste caso, é de se reputar inexistente a condição necessária 

ao ajuizamento da ação, qual seja, o interesse de agir, de maneira que 

mantenho-me firme no que foi exposto no despacho anterior. Assim, 

sendo este o entendimento do Juízo anotado no despacho anterior, como 

a parte autora não cumpriu as providências anotadas à título de emenda 

da inicial, deverá incidir na espécie a consequência jurídica descrita no 

parágrafo único do art. 321 do CPC. In verbis: Art. 321. O juiz, ao verificar 

que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou 

que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o 

julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) 

dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser 

corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir a 

diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Concomitante ao dispositivo 

acima pode-se afirmar que a inobservância da exigência proposta pelo 

Juízo acarreta o indeferimento da inicial não somente pelo disposto acima, 

mas também à teor do art. 330, III do Código de Processo Civil em razão da 

ausência de condição ao ajuizamento da ação (interesse de agir). É como 

decido! Ante o exposto, nos termos do art. 485, I c.c art. 321, parágrafo 

único e 330, III, todos do Código de Processo Civil, INDEFIRO A INICIAL e 

via de consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO 

DE MÉRITO. P. R. I. Decorrido o prazo recursal, arquive-se. Como não foi 

dado processamento à inicial, fica a parte autora isenta das custas 

iniciais. Cáceres/MT, 23 de Abril de 2.020. Ricardo Alexandre Riccielli 

Sobrinho Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000885-98.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ANA FRANCISCA BEZERRA TEIXEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IGOR GUSTAVO VELOSO DE SOUZA OAB - TO5797 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO VOTORANTIM S.A. (REU)

Magistrado(s):
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES SENTENÇA Processo: 1000885-98.2020.8.11.0006. AUTOR(A): 

ANA FRANCISCA BEZERRA TEIXEIRA REU: BANCO VOTORANTIM S.A. 

Vistos etc. Cuida-se de AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE 

INDÉBITO E PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. No primeiro 

contato com o processo este Juízo determinou que a parte promovesse a 

emenda da petição inicial, nos seguintes termos: “Isto posto, nos termos 

do art. 321 do CPC deverá a inicial ser emendada, a fim de que a parte 

autora comprove ter buscado extrajudicialmente a solução de suas 

irresignações, notadamente o acesso ao contrato questionado na inicial a 

fim de que demonstre haver pertinência subjetiva (interesse de agir) a 

justificar o ajuizamento desta inicial. Para tanto, anoto o prazo de 15 

(quinze) dias. Em não sendo comprovada a existência de interesse de 

agir, a inicial será indeferida e o processo extinto sem resolução de 

mérito.” (g.n.). Sobreveio então manifestação da parte autora, nos 

seguintes termos: “Venho perante Vossa Excelência, diante do despacho 

retro, emendar a inicial juntando aos autos, comprovante de reclamação 

junto ao site consumidor.gov.br. Diante disto, vem requerer a suspensão 

do presente processo por 15 dias para que o réu apresente resposta. 

Ressalta-se, que a extinção desta demanda implicaria em uma nova ação 

idêntica. Razão que, não atender ao pedido de suspensão fere o princípio 

da celeridade e economia processual. Diante do exposto, requer a 

suspensão do processo por 15 dias para tentativa da resolução de forma 

amigável.” É a síntese do necessário. Fundamento e decido. Este Juízo 

permanecerá no entendimento assentado no despacho inicial e assim 

sendo devo considerar que o(a) autor(a) não promoveu a emenda da 

petição inicial conforme exigido pelo Juízo. Ora, embora tenha apresentado 

protocolo de reclamação junto a órgão fiscalizador, percebe-se que 

referida atitude foi tomada recentemente, há poucos dias, após a 

propositura da demanda, visando preencher condição da ação, qual seja, 

o interesse de agir (art. 17/CPC). Nesse sentido, na linha da teoria da 

asserção, devo assinalar que o Juízo observa o preenchimento dos 

pressupostos processuais por ocasião da apresentação da petição inicial, 

não sendo adequado que a parte autora, reestruture a petição inicial após 

distribuída a ação. Tanto não se mostra razoável tal atitude que o 

legislador estabeleceu o curto prazo de 15 dias para que a emenda seja 

promovida, sendo, portanto, a emenda da petição inicial, destinada a 

pequenos reparos ou esclarecimentos daquilo que faltou ser apresentado, 

e não para que a parte busque elaborar o que jamais existiu ao tempo da 

propositura da ação. Logo, embora a parte autora justifique que diante da 

extinção da ação, poderá ingressar com outra em momento posterior, 

argumento este lançado para tentar convencer o Juízo a dilatar o prazo 

processual para a emenda, não há que servir para o fim almejado, 

notadamente pelo que já foi exposto, ou seja, a parte autora ingressou 

com a ação despida de pretensão resistida e tenta reparar essa falta 

mediante a provocação administrativa posterior a propositura da ação – o 

que não deve ser admitido! Em suma a intenção do Juízo é vedar a prática 

imediata da parte em bater às portas do Judiciário para a resolução da 

problemática, sendo prudente um contato prévio com a parte diversa para 

que a questão seja eventualmente resolvida no campo extrajudicial. Ora, 

apego-me ao entendimento de que a esfera cível também deve pautar-se 

pela intervenção mínima, não por outra razão o atual Código de Processo 

Civil foi estabelecido com a clara intenção de facilitar a resolução dos 

conflitos mediante conciliação ou mediação de modo a facilitar que as 

próprias partes encontrem um “meio termo” em seus problemas, antes que 

a situação fatídica seja resolvida pelo Estado-Juiz. Pela leitura do 

despacho inicial está claro que a exigência do Juízo no comportamento 

mínimo da parte em tentar resolver sua irresignação previamente no 

campo extrajudicial não traduz em “mero capricho” do Juízo, mas no 

cuidado que o Judiciário deve tomar em todo o país em homenagem à 

economia processual e ao interesse público. É de conhecimento público 

que a máquina judiciária encontra-se com estoque elevado de processos, 

para os quais os recursos humanos disponíveis para a resolução dos 

mesmos não têm sido suficiente para reduzi-los no tempo e qualidade ao 

contento social de modo que a sociedade permanece insatisfeita com a 

prestação jurisdicional brasileira. Se de um lado a máquina pública recebe 

a culpa pela “morosidade processual”, de outro também deve-se atribuir a 

responsabilidade por demandas ajuizadas em muitas das vezes sem 

necessidade, quando talvez um contato telefônico e uma conversa no 

campo extrajudicial seria suficiente para sanar eventual irresignação, 

evitando-se por conseguinte a demanda judicial. Com efeito, apegando-se 

aos fundamentos já expostos no despacho inicial, mantenho-me firme 

naquelas razões para assentar a necessidade de demonstração mínima 

da tentativa de resolução extrajudicial da irresignação como condição ao 

recebimento da demanda judicial. Vale dizer, deve ser demonstrada a 

existência de pretensão resistida (lide) para que haja interesse de agir 

junto ao Poder Judiciário. Nesse sentido: AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO 

DE DOCUMENTOS - CARÊNCIA DE AÇÃO - AUSÊNCIA DE INTERESSE 

PROCESSUAL - PRETENSÃO RESISTIDA NÃO CONFIGURADA - EXTINÇÃO 

DO FEITO. -O interesse processual na ação cautelar de exibição de 

documentos, cabível como medida preparatória para instruir a ação 

principal, depende da demonstração da existência de relação jurídica entre 

as partes, da comprovação do prévio requerimento administrativo, não 

atendido em prazo razoável, e, se for o caso, do pagamento do custo do 

serviço, conforme previsão contratual. Observância ao entendimento 

consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no RESP. Nº. 1.349.453/MS, 

julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos. (TJMG – Apelação 

Cível n. 10467150005495001MG – 15ª Câmara Cível – Publicado em 

11.03.2016. Relatoria do Desembargador Edison Freital Leite). APELAÇÃO 

CÍVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE 

DOCUMENTOS. FALTA DE PRÉVIO PEDIDO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA 

DE PRETENSÃO RESISTIDA E DE INTERESSE PROCESSUAL. Ação cautelar 

exibitória de documentos ajuizada com a finalidade de obter documento 

para instruir ação principal a este relacionada. Falta de encaminhamento 

prévio de pedido administrativo. Pretensão resistida não configurada. 

Ausência de interesse processual. Extinção da Ação cautelar. APELO 

PROVIDO. (Apelação Cível Nº 70066155359, Décima Quarta Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Miriam A. Fernandes, Julgado em 

24/09/2015). Deste modo, inexistindo a demonstração prévia de pretensão 

resistida, neste caso, é de se reputar inexistente a condição necessária 

ao ajuizamento da ação, qual seja, o interesse de agir, de maneira que 

mantenho-me firme no que foi exposto no despacho anterior. Assim, 

sendo este o entendimento do Juízo anotado no despacho anterior, como 

a parte autora não cumpriu as providências anotadas à título de emenda 

da inicial, deverá incidir na espécie a consequência jurídica descrita no 
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parágrafo único do art. 321 do CPC. In verbis: Art. 321. O juiz, ao verificar 

que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou 

que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o 

julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) 

dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser 

corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir a 

diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Concomitante ao dispositivo 

acima pode-se afirmar que a inobservância da exigência proposta pelo 

Juízo acarreta o indeferimento da inicial não somente pelo disposto acima, 

mas também à teor do art. 330, III do Código de Processo Civil em razão da 

ausência de condição ao ajuizamento da ação (interesse de agir). É como 

decido! Ante o exposto, nos termos do art. 485, I c.c art. 321, parágrafo 

único e 330, III, todos do Código de Processo Civil, INDEFIRO A INICIAL e 

via de consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO 

DE MÉRITO. P. R. I. Decorrido o prazo recursal, arquive-se. Como não foi 

dado processamento à inicial, fica a parte autora isenta das custas 

iniciais. Cáceres/MT, 23 de Abril de 2.020. Ricardo Alexandre Riccielli 

Sobrinho Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000836-57.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ANA FRANCISCA BEZERRA TEIXEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IGOR GUSTAVO VELOSO DE SOUZA OAB - TO5797 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REU)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES SENTENÇA Processo: 1000836-57.2020.8.11.0006. AUTOR(A): 

ANA FRANCISCA BEZERRA TEIXEIRA REU: BANCO BMG S.A Vistos etc. 

Cuida-se de AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E 

PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. No primeiro contato com 

o processo este Juízo determinou que a parte promovesse a emenda da 

petição inicial, nos seguintes termos: “Isto posto, nos termos do art. 321 do 

CPC deverá a inicial ser emendada, a fim de que a parte autora comprove 

ter buscado extrajudicialmente a solução de suas irresignações, 

notadamente o acesso ao contrato questionado na inicial a fim de que 

demonstre haver pertinência subjetiva (interesse de agir) a justificar o 

ajuizamento desta inicial. Para tanto, anoto o prazo de 15 (quinze) dias. Em 

não sendo comprovada a existência de interesse de agir, a inicial será 

indeferida e o processo extinto sem resolução de mérito.” (g.n.). 

Sobreveio então manifestação da parte autora, nos seguintes termos: 

“Venho perante Vossa Excelência, diante do despacho retro, emendar a 

inicial juntando aos autos, comprovante de reclamação junto ao site 

consumidor.gov.br. Diante disto, vem requerer a suspensão do presente 

processo por 15 dias para que o réu apresente resposta. Ressalta-se, 

que a extinção desta demanda implicaria em uma nova ação idêntica. 

Razão que, não atender ao pedido de suspensão fere o princípio da 

celeridade e economia processual. Diante do exposto, requer a 

suspensão do processo por 15 dias para tentativa da resolução de forma 

amigável.” É a síntese do necessário. Fundamento e decido. Este Juízo 

permanecerá no entendimento assentado no despacho inicial e assim 

sendo devo considerar que o(a) autor(a) não promoveu a emenda da 

petição inicial conforme exigido pelo Juízo. Ora, embora tenha apresentado 

protocolo de reclamação junto a órgão fiscalizador, percebe-se que 

referida atitude foi tomada recentemente, há poucos dias, após a 

propositura da demanda, visando preencher condição da ação, qual seja, 

o interesse de agir (art. 17/CPC). Nesse sentido, na linha da teoria da 

asserção, devo assinalar que o Juízo observa o preenchimento dos 

pressupostos processuais por ocasião da apresentação da petição inicial, 

não sendo adequado que a parte autora, reestruture a petição inicial após 

distribuída a ação. Tanto não se mostra razoável tal atitude que o 

legislador estabeleceu o curto prazo de 15 dias para que a emenda seja 

promovida, sendo, portanto, a emenda da petição inicial, destinada a 

pequenos reparos ou esclarecimentos daquilo que faltou ser apresentado, 

e não para que a parte busque elaborar o que jamais existiu ao tempo da 

propositura da ação. Logo, embora a parte autora justifique que diante da 

extinção da ação, poderá ingressar com outra em momento posterior, 

argumento este lançado para tentar convencer o Juízo a dilatar o prazo 

processual para a emenda, não há que servir para o fim almejado, 

notadamente pelo que já foi exposto, ou seja, a parte autora ingressou 

com a ação despida de pretensão resistida e tenta reparar essa falta 

mediante a provocação administrativa posterior a propositura da ação – o 

que não deve ser admitido! Em suma a intenção do Juízo é vedar a prática 

imediata da parte em bater às portas do Judiciário para a resolução da 

problemática, sendo prudente um contato prévio com a parte diversa para 

que a questão seja eventualmente resolvida no campo extrajudicial. Ora, 

apego-me ao entendimento de que a esfera cível também deve pautar-se 

pela intervenção mínima, não por outra razão o atual Código de Processo 

Civil foi estabelecido com a clara intenção de facilitar a resolução dos 

conflitos mediante conciliação ou mediação de modo a facilitar que as 

próprias partes encontrem um “meio termo” em seus problemas, antes que 

a situação fatídica seja resolvida pelo Estado-Juiz. Pela leitura do 

despacho inicial está claro que a exigência do Juízo no comportamento 

mínimo da parte em tentar resolver sua irresignação previamente no 

campo extrajudicial não traduz em “mero capricho” do Juízo, mas no 

cuidado que o Judiciário deve tomar em todo o país em homenagem à 

economia processual e ao interesse público. É de conhecimento público 

que a máquina judiciária encontra-se com estoque elevado de processos, 

para os quais os recursos humanos disponíveis para a resolução dos 

mesmos não têm sido suficiente para reduzi-los no tempo e qualidade ao 

contento social de modo que a sociedade permanece insatisfeita com a 

prestação jurisdicional brasileira. Se de um lado a máquina pública recebe 

a culpa pela “morosidade processual”, de outro também deve-se atribuir a 

responsabilidade por demandas ajuizadas em muitas das vezes sem 

necessidade, quando talvez um contato telefônico e uma conversa no 

campo extrajudicial seria suficiente para sanar eventual irresignação, 

evitando-se por conseguinte a demanda judicial. Com efeito, apegando-se 

aos fundamentos já expostos no despacho inicial, mantenho-me firme 

naquelas razões para assentar a necessidade de demonstração mínima 

da tentativa de resolução extrajudicial da irresignação como condição ao 

recebimento da demanda judicial. Vale dizer, deve ser demonstrada a 

existência de pretensão resistida (lide) para que haja interesse de agir 

junto ao Poder Judiciário. Nesse sentido: AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO 

DE DOCUMENTOS - CARÊNCIA DE AÇÃO - AUSÊNCIA DE INTERESSE 

PROCESSUAL - PRETENSÃO RESISTIDA NÃO CONFIGURADA - EXTINÇÃO 

DO FEITO. -O interesse processual na ação cautelar de exibição de 

documentos, cabível como medida preparatória para instruir a ação 

principal, depende da demonstração da existência de relação jurídica entre 

as partes, da comprovação do prévio requerimento administrativo, não 

atendido em prazo razoável, e, se for o caso, do pagamento do custo do 

serviço, conforme previsão contratual. Observância ao entendimento 

consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no RESP. Nº. 1.349.453/MS, 

julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos. (TJMG – Apelação 

Cível n. 10467150005495001MG – 15ª Câmara Cível – Publicado em 

11.03.2016. Relatoria do Desembargador Edison Freital Leite). APELAÇÃO 

CÍVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE 

DOCUMENTOS. FALTA DE PRÉVIO PEDIDO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA 

DE PRETENSÃO RESISTIDA E DE INTERESSE PROCESSUAL. Ação cautelar 

exibitória de documentos ajuizada com a finalidade de obter documento 

para instruir ação principal a este relacionada. Falta de encaminhamento 

prévio de pedido administrativo. Pretensão resistida não configurada. 

Ausência de interesse processual. Extinção da Ação cautelar. APELO 

PROVIDO. (Apelação Cível Nº 70066155359, Décima Quarta Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Miriam A. Fernandes, Julgado em 

24/09/2015). Deste modo, inexistindo a demonstração prévia de pretensão 

resistida, neste caso, é de se reputar inexistente a condição necessária 

ao ajuizamento da ação, qual seja, o interesse de agir, de maneira que 

mantenho-me firme no que foi exposto no despacho anterior. Assim, 

sendo este o entendimento do Juízo anotado no despacho anterior, como 

a parte autora não cumpriu as providências anotadas à título de emenda 

da inicial, deverá incidir na espécie a consequência jurídica descrita no 

parágrafo único do art. 321 do CPC. In verbis: Art. 321. O juiz, ao verificar 

que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou 

que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o 

julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) 

dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser 

corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir a 

diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Concomitante ao dispositivo 

acima pode-se afirmar que a inobservância da exigência proposta pelo 

Juízo acarreta o indeferimento da inicial não somente pelo disposto acima, 

mas também à teor do art. 330, III do Código de Processo Civil em razão da 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1072024/4/2020 Página 56 de 870



ausência de condição ao ajuizamento da ação (interesse de agir). É como 

decido! Ante o exposto, nos termos do art. 485, I c.c art. 321, parágrafo 

único e 330, III, todos do Código de Processo Civil, INDEFIRO A INICIAL e 

via de consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO 

DE MÉRITO. P. R. I. Decorrido o prazo recursal, arquive-se. Como não foi 

dado processamento à inicial, fica a parte autora isenta das custas 

iniciais. Cáceres/MT, 23 de Abril de 2.020. Ricardo Alexandre Riccielli 

Sobrinho Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000880-76.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ANA FRANCISCA BEZERRA TEIXEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IGOR GUSTAVO VELOSO DE SOUZA OAB - TO5797 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REU)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES SENTENÇA Processo: 1000880-76.2020.8.11.0006. AUTOR(A): 

ANA FRANCISCA BEZERRA TEIXEIRA REU: BANCO PAN Vistos etc. 

Cuida-se de AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E 

PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. No primeiro contato com 

o processo este Juízo determinou que a parte promovesse a emenda da 

petição inicial, nos seguintes termos: “Isto posto, nos termos do art. 321 do 

CPC deverá a inicial ser emendada, a fim de que a parte autora comprove 

ter buscado extrajudicialmente a solução de suas irresignações, 

notadamente o acesso ao contrato questionado na inicial a fim de que 

demonstre haver pertinência subjetiva (interesse de agir) a justificar o 

ajuizamento desta inicial. Para tanto, anoto o prazo de 15 (quinze) dias. Em 

não sendo comprovada a existência de interesse de agir, a inicial será 

indeferida e o processo extinto sem resolução de mérito.” (g.n.). 

Sobreveio então manifestação da parte autora, nos seguintes termos: 

“Venho perante Vossa Excelência, diante do despacho retro, emendar a 

inicial juntando aos autos, comprovante de reclamação junto ao site 

consumidor.gov.br. Diante disto, vem requerer a suspensão do presente 

processo por 15 dias para que o réu apresente resposta. Ressalta-se, 

que a extinção desta demanda implicaria em uma nova ação idêntica. 

Razão que, não atender ao pedido de suspensão fere o princípio da 

celeridade e economia processual. Diante do exposto, requer a 

suspensão do processo por 15 dias para tentativa da resolução de forma 

amigável.” É a síntese do necessário. Fundamento e decido. Este Juízo 

permanecerá no entendimento assentado no despacho inicial e assim 

sendo devo considerar que o(a) autor(a) não promoveu a emenda da 

petição inicial conforme exigido pelo Juízo. Ora, embora tenha apresentado 

protocolo de reclamação junto a órgão fiscalizador, percebe-se que 

referida atitude foi tomada recentemente, há poucos dias, após a 

propositura da demanda, visando preencher condição da ação, qual seja, 

o interesse de agir (art. 17/CPC). Nesse sentido, na linha da teoria da 

asserção, devo assinalar que o Juízo observa o preenchimento dos 

pressupostos processuais por ocasião da apresentação da petição inicial, 

não sendo adequado que a parte autora, reestruture a petição inicial após 

distribuída a ação. Tanto não se mostra razoável tal atitude que o 

legislador estabeleceu o curto prazo de 15 dias para que a emenda seja 

promovida, sendo, portanto, a emenda da petição inicial, destinada a 

pequenos reparos ou esclarecimentos daquilo que faltou ser apresentado, 

e não para que a parte busque elaborar o que jamais existiu ao tempo da 

propositura da ação. Logo, embora a parte autora justifique que diante da 

extinção da ação, poderá ingressar com outra em momento posterior, 

argumento este lançado para tentar convencer o Juízo a dilatar o prazo 

processual para a emenda, não há que servir para o fim almejado, 

notadamente pelo que já foi exposto, ou seja, a parte autora ingressou 

com a ação despida de pretensão resistida e tenta reparar essa falta 

mediante a provocação administrativa posterior a propositura da ação – o 

que não deve ser admitido! Em suma a intenção do Juízo é vedar a prática 

imediata da parte em bater às portas do Judiciário para a resolução da 

problemática, sendo prudente um contato prévio com a parte diversa para 

que a questão seja eventualmente resolvida no campo extrajudicial. Ora, 

apego-me ao entendimento de que a esfera cível também deve pautar-se 

pela intervenção mínima, não por outra razão o atual Código de Processo 

Civil foi estabelecido com a clara intenção de facilitar a resolução dos 

conflitos mediante conciliação ou mediação de modo a facilitar que as 

próprias partes encontrem um “meio termo” em seus problemas, antes que 

a situação fatídica seja resolvida pelo Estado-Juiz. Pela leitura do 

despacho inicial está claro que a exigência do Juízo no comportamento 

mínimo da parte em tentar resolver sua irresignação previamente no 

campo extrajudicial não traduz em “mero capricho” do Juízo, mas no 

cuidado que o Judiciário deve tomar em todo o país em homenagem à 

economia processual e ao interesse público. É de conhecimento público 

que a máquina judiciária encontra-se com estoque elevado de processos, 

para os quais os recursos humanos disponíveis para a resolução dos 

mesmos não têm sido suficiente para reduzi-los no tempo e qualidade ao 

contento social de modo que a sociedade permanece insatisfeita com a 

prestação jurisdicional brasileira. Se de um lado a máquina pública recebe 

a culpa pela “morosidade processual”, de outro também deve-se atribuir a 

responsabilidade por demandas ajuizadas em muitas das vezes sem 

necessidade, quando talvez um contato telefônico e uma conversa no 

campo extrajudicial seria suficiente para sanar eventual irresignação, 

evitando-se por conseguinte a demanda judicial. Com efeito, apegando-se 

aos fundamentos já expostos no despacho inicial, mantenho-me firme 

naquelas razões para assentar a necessidade de demonstração mínima 

da tentativa de resolução extrajudicial da irresignação como condição ao 

recebimento da demanda judicial. Vale dizer, deve ser demonstrada a 

existência de pretensão resistida (lide) para que haja interesse de agir 

junto ao Poder Judiciário. Nesse sentido: AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO 

DE DOCUMENTOS - CARÊNCIA DE AÇÃO - AUSÊNCIA DE INTERESSE 

PROCESSUAL - PRETENSÃO RESISTIDA NÃO CONFIGURADA - EXTINÇÃO 

DO FEITO. -O interesse processual na ação cautelar de exibição de 

documentos, cabível como medida preparatória para instruir a ação 

principal, depende da demonstração da existência de relação jurídica entre 

as partes, da comprovação do prévio requerimento administrativo, não 

atendido em prazo razoável, e, se for o caso, do pagamento do custo do 

serviço, conforme previsão contratual. Observância ao entendimento 

consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no RESP. Nº. 1.349.453/MS, 

julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos. (TJMG – Apelação 

Cível n. 10467150005495001MG – 15ª Câmara Cível – Publicado em 

11.03.2016. Relatoria do Desembargador Edison Freital Leite). APELAÇÃO 

CÍVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE 

DOCUMENTOS. FALTA DE PRÉVIO PEDIDO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA 

DE PRETENSÃO RESISTIDA E DE INTERESSE PROCESSUAL. Ação cautelar 

exibitória de documentos ajuizada com a finalidade de obter documento 

para instruir ação principal a este relacionada. Falta de encaminhamento 

prévio de pedido administrativo. Pretensão resistida não configurada. 

Ausência de interesse processual. Extinção da Ação cautelar. APELO 

PROVIDO. (Apelação Cível Nº 70066155359, Décima Quarta Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Miriam A. Fernandes, Julgado em 

24/09/2015). Deste modo, inexistindo a demonstração prévia de pretensão 

resistida, neste caso, é de se reputar inexistente a condição necessária 

ao ajuizamento da ação, qual seja, o interesse de agir, de maneira que 

mantenho-me firme no que foi exposto no despacho anterior. Assim, 

sendo este o entendimento do Juízo anotado no despacho anterior, como 

a parte autora não cumpriu as providências anotadas à título de emenda 

da inicial, deverá incidir na espécie a consequência jurídica descrita no 

parágrafo único do art. 321 do CPC. In verbis: Art. 321. O juiz, ao verificar 

que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou 

que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o 

julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) 

dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser 

corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir a 

diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Concomitante ao dispositivo 

acima pode-se afirmar que a inobservância da exigência proposta pelo 

Juízo acarreta o indeferimento da inicial não somente pelo disposto acima, 

mas também à teor do art. 330, III do Código de Processo Civil em razão da 

ausência de condição ao ajuizamento da ação (interesse de agir). É como 

decido! Ante o exposto, nos termos do art. 485, I c.c art. 321, parágrafo 

único e 330, III, todos do Código de Processo Civil, INDEFIRO A INICIAL e 

via de consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO 

DE MÉRITO. P. R. I. Decorrido o prazo recursal, arquive-se. Como não foi 

dado processamento à inicial, fica a parte autora isenta das custas 

iniciais. Cáceres/MT, 23 de Abril de 2.020. Ricardo Alexandre Riccielli 

Sobrinho Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000842-64.2020.8.11.0006
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Parte(s) Polo Ativo:

ANA FRANCISCA BEZERRA TEIXEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IGOR GUSTAVO VELOSO DE SOUZA OAB - TO5797 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REU)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES SENTENÇA Processo: 1000842-64.2020.8.11.0006. AUTOR(A): 

ANA FRANCISCA BEZERRA TEIXEIRA REU: BANCO ITAU BMG 

CONSIGNADO S.A. Vistos etc. Cuida-se de AÇÃO DECLARATÓRIA C/C 

REPETIÇÃO DE INDÉBITO E PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS. No primeiro contato com o processo este Juízo determinou que a 

parte promovesse a emenda da petição inicial, nos seguintes termos: “Isto 

posto, nos termos do art. 321 do CPC deverá a inicial ser emendada, a fim 

de que a parte autora comprove ter buscado extrajudicialmente a solução 

de suas irresignações, notadamente o acesso ao contrato questionado na 

inicial a fim de que demonstre haver pertinência subjetiva (interesse de 

agir) a justificar o ajuizamento desta inicial. Para tanto, anoto o prazo de 15 

(quinze) dias. Em não sendo comprovada a existência de interesse de 

agir, a inicial será indeferida e o processo extinto sem resolução de 

mérito.” (g.n.). Sobreveio então manifestação da parte autora, nos 

seguintes termos: “Venho perante Vossa Excelência, diante do despacho 

retro, emendar a inicial juntando aos autos, comprovante de reclamação 

junto ao site consumidor.gov.br. Diante disto, vem requerer a suspensão 

do presente processo por 15 dias para que o réu apresente resposta. 

Ressalta-se, que a extinção desta demanda implicaria em uma nova ação 

idêntica. Razão que, não atender ao pedido de suspensão fere o princípio 

da celeridade e economia processual. Diante do exposto, requer a 

suspensão do processo por 15 dias para tentativa da resolução de forma 

amigável.” É a síntese do necessário. Fundamento e decido. Este Juízo 

permanecerá no entendimento assentado no despacho inicial e assim 

sendo devo considerar que o(a) autor(a) não promoveu a emenda da 

petição inicial conforme exigido pelo Juízo. Ora, embora tenha apresentado 

protocolo de reclamação junto a órgão fiscalizador, percebe-se que 

referida atitude foi tomada recentemente, há poucos dias, após a 

propositura da demanda, visando preencher condição da ação, qual seja, 

o interesse de agir (art. 17/CPC). Nesse sentido, na linha da teoria da 

asserção, devo assinalar que o Juízo observa o preenchimento dos 

pressupostos processuais por ocasião da apresentação da petição inicial, 

não sendo adequado que a parte autora, reestruture a petição inicial após 

distribuída a ação. Tanto não se mostra razoável tal atitude que o 

legislador estabeleceu o curto prazo de 15 dias para que a emenda seja 

promovida, sendo, portanto, a emenda da petição inicial, destinada a 

pequenos reparos ou esclarecimentos daquilo que faltou ser apresentado, 

e não para que a parte busque elaborar o que jamais existiu ao tempo da 

propositura da ação. Logo, embora a parte autora justifique que diante da 

extinção da ação, poderá ingressar com outra em momento posterior, 

argumento este lançado para tentar convencer o Juízo a dilatar o prazo 

processual para a emenda, não há que servir para o fim almejado, 

notadamente pelo que já foi exposto, ou seja, a parte autora ingressou 

com a ação despida de pretensão resistida e tenta reparar essa falta 

mediante a provocação administrativa posterior a propositura da ação – o 

que não deve ser admitido! Em suma a intenção do Juízo é vedar a prática 

imediata da parte em bater às portas do Judiciário para a resolução da 

problemática, sendo prudente um contato prévio com a parte diversa para 

que a questão seja eventualmente resolvida no campo extrajudicial. Ora, 

apego-me ao entendimento de que a esfera cível também deve pautar-se 

pela intervenção mínima, não por outra razão o atual Código de Processo 

Civil foi estabelecido com a clara intenção de facilitar a resolução dos 

conflitos mediante conciliação ou mediação de modo a facilitar que as 

próprias partes encontrem um “meio termo” em seus problemas, antes que 

a situação fatídica seja resolvida pelo Estado-Juiz. Pela leitura do 

despacho inicial está claro que a exigência do Juízo no comportamento 

mínimo da parte em tentar resolver sua irresignação previamente no 

campo extrajudicial não traduz em “mero capricho” do Juízo, mas no 

cuidado que o Judiciário deve tomar em todo o país em homenagem à 

economia processual e ao interesse público. É de conhecimento público 

que a máquina judiciária encontra-se com estoque elevado de processos, 

para os quais os recursos humanos disponíveis para a resolução dos 

mesmos não têm sido suficiente para reduzi-los no tempo e qualidade ao 

contento social de modo que a sociedade permanece insatisfeita com a 

prestação jurisdicional brasileira. Se de um lado a máquina pública recebe 

a culpa pela “morosidade processual”, de outro também deve-se atribuir a 

responsabilidade por demandas ajuizadas em muitas das vezes sem 

necessidade, quando talvez um contato telefônico e uma conversa no 

campo extrajudicial seria suficiente para sanar eventual irresignação, 

evitando-se por conseguinte a demanda judicial. Com efeito, apegando-se 

aos fundamentos já expostos no despacho inicial, mantenho-me firme 

naquelas razões para assentar a necessidade de demonstração mínima 

da tentativa de resolução extrajudicial da irresignação como condição ao 

recebimento da demanda judicial. Vale dizer, deve ser demonstrada a 

existência de pretensão resistida (lide) para que haja interesse de agir 

junto ao Poder Judiciário. Nesse sentido: AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO 

DE DOCUMENTOS - CARÊNCIA DE AÇÃO - AUSÊNCIA DE INTERESSE 

PROCESSUAL - PRETENSÃO RESISTIDA NÃO CONFIGURADA - EXTINÇÃO 

DO FEITO. -O interesse processual na ação cautelar de exibição de 

documentos, cabível como medida preparatória para instruir a ação 

principal, depende da demonstração da existência de relação jurídica entre 

as partes, da comprovação do prévio requerimento administrativo, não 

atendido em prazo razoável, e, se for o caso, do pagamento do custo do 

serviço, conforme previsão contratual. Observância ao entendimento 

consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no RESP. Nº. 1.349.453/MS, 

julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos. (TJMG – Apelação 

Cível n. 10467150005495001MG – 15ª Câmara Cível – Publicado em 

11.03.2016. Relatoria do Desembargador Edison Freital Leite). APELAÇÃO 

CÍVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE 

DOCUMENTOS. FALTA DE PRÉVIO PEDIDO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA 

DE PRETENSÃO RESISTIDA E DE INTERESSE PROCESSUAL. Ação cautelar 

exibitória de documentos ajuizada com a finalidade de obter documento 

para instruir ação principal a este relacionada. Falta de encaminhamento 

prévio de pedido administrativo. Pretensão resistida não configurada. 

Ausência de interesse processual. Extinção da Ação cautelar. APELO 

PROVIDO. (Apelação Cível Nº 70066155359, Décima Quarta Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Miriam A. Fernandes, Julgado em 

24/09/2015). Deste modo, inexistindo a demonstração prévia de pretensão 

resistida, neste caso, é de se reputar inexistente a condição necessária 

ao ajuizamento da ação, qual seja, o interesse de agir, de maneira que 

mantenho-me firme no que foi exposto no despacho anterior. Assim, 

sendo este o entendimento do Juízo anotado no despacho anterior, como 

a parte autora não cumpriu as providências anotadas à título de emenda 

da inicial, deverá incidir na espécie a consequência jurídica descrita no 

parágrafo único do art. 321 do CPC. In verbis: Art. 321. O juiz, ao verificar 

que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou 

que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o 

julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) 

dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser 

corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir a 

diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Concomitante ao dispositivo 

acima pode-se afirmar que a inobservância da exigência proposta pelo 

Juízo acarreta o indeferimento da inicial não somente pelo disposto acima, 

mas também à teor do art. 330, III do Código de Processo Civil em razão da 

ausência de condição ao ajuizamento da ação (interesse de agir). É como 

decido! Ante o exposto, nos termos do art. 485, I c.c art. 321, parágrafo 

único e 330, III, todos do Código de Processo Civil, INDEFIRO A INICIAL e 

via de consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO 

DE MÉRITO. P. R. I. Decorrido o prazo recursal, arquive-se. Como não foi 

dado processamento à inicial, fica a parte autora isenta das custas 

iniciais. Cáceres/MT, 23 de Abril de 2.020. Ricardo Alexandre Riccielli 

Sobrinho Juiz de Direito
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CÁCERES SENTENÇA Processo: 1000877-24.2020.8.11.0006. AUTOR(A): 

ANA FRANCISCA BEZERRA TEIXEIRA REU: BANCO PAN Vistos etc. 

Cuida-se de AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E 

PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. No primeiro contato com 

o processo este Juízo determinou que a parte promovesse a emenda da 

petição inicial, nos seguintes termos: “Isto posto, nos termos do art. 321 do 

CPC deverá a inicial ser emendada, a fim de que a parte autora comprove 

ter buscado extrajudicialmente a solução de suas irresignações, 

notadamente o acesso ao contrato questionado na inicial a fim de que 

demonstre haver pertinência subjetiva (interesse de agir) a justificar o 

ajuizamento desta inicial. Para tanto, anoto o prazo de 15 (quinze) dias. Em 

não sendo comprovada a existência de interesse de agir, a inicial será 

indeferida e o processo extinto sem resolução de mérito.” (g.n.). 

Sobreveio então manifestação da parte autora, nos seguintes termos: 

“Venho perante Vossa Excelência, diante do despacho retro, emendar a 

inicial juntando aos autos, comprovante de reclamação junto ao site 

consumidor.gov.br. Diante disto, vem requerer a suspensão do presente 

processo por 15 dias para que o réu apresente resposta. Ressalta-se, 

que a extinção desta demanda implicaria em uma nova ação idêntica. 

Razão que, não atender ao pedido de suspensão fere o princípio da 

celeridade e economia processual. Diante do exposto, requer a 

suspensão do processo por 15 dias para tentativa da resolução de forma 

amigável.” É a síntese do necessário. Fundamento e decido. Este Juízo 

permanecerá no entendimento assentado no despacho inicial e assim 

sendo devo considerar que o(a) autor(a) não promoveu a emenda da 

petição inicial conforme exigido pelo Juízo. Ora, embora tenha apresentado 

protocolo de reclamação junto a órgão fiscalizador, percebe-se que 

referida atitude foi tomada recentemente, há poucos dias, após a 

propositura da demanda, visando preencher condição da ação, qual seja, 

o interesse de agir (art. 17/CPC). Nesse sentido, na linha da teoria da 

asserção, devo assinalar que o Juízo observa o preenchimento dos 

pressupostos processuais por ocasião da apresentação da petição inicial, 

não sendo adequado que a parte autora, reestruture a petição inicial após 

distribuída a ação. Tanto não se mostra razoável tal atitude que o 

legislador estabeleceu o curto prazo de 15 dias para que a emenda seja 

promovida, sendo, portanto, a emenda da petição inicial, destinada a 

pequenos reparos ou esclarecimentos daquilo que faltou ser apresentado, 

e não para que a parte busque elaborar o que jamais existiu ao tempo da 

propositura da ação. Logo, embora a parte autora justifique que diante da 

extinção da ação, poderá ingressar com outra em momento posterior, 

argumento este lançado para tentar convencer o Juízo a dilatar o prazo 

processual para a emenda, não há que servir para o fim almejado, 

notadamente pelo que já foi exposto, ou seja, a parte autora ingressou 

com a ação despida de pretensão resistida e tenta reparar essa falta 

mediante a provocação administrativa posterior a propositura da ação – o 

que não deve ser admitido! Em suma a intenção do Juízo é vedar a prática 

imediata da parte em bater às portas do Judiciário para a resolução da 

problemática, sendo prudente um contato prévio com a parte diversa para 

que a questão seja eventualmente resolvida no campo extrajudicial. Ora, 

apego-me ao entendimento de que a esfera cível também deve pautar-se 

pela intervenção mínima, não por outra razão o atual Código de Processo 

Civil foi estabelecido com a clara intenção de facilitar a resolução dos 

conflitos mediante conciliação ou mediação de modo a facilitar que as 

próprias partes encontrem um “meio termo” em seus problemas, antes que 

a situação fatídica seja resolvida pelo Estado-Juiz. Pela leitura do 

despacho inicial está claro que a exigência do Juízo no comportamento 

mínimo da parte em tentar resolver sua irresignação previamente no 

campo extrajudicial não traduz em “mero capricho” do Juízo, mas no 

cuidado que o Judiciário deve tomar em todo o país em homenagem à 

economia processual e ao interesse público. É de conhecimento público 

que a máquina judiciária encontra-se com estoque elevado de processos, 

para os quais os recursos humanos disponíveis para a resolução dos 

mesmos não têm sido suficiente para reduzi-los no tempo e qualidade ao 

contento social de modo que a sociedade permanece insatisfeita com a 

prestação jurisdicional brasileira. Se de um lado a máquina pública recebe 

a culpa pela “morosidade processual”, de outro também deve-se atribuir a 

responsabilidade por demandas ajuizadas em muitas das vezes sem 

necessidade, quando talvez um contato telefônico e uma conversa no 

campo extrajudicial seria suficiente para sanar eventual irresignação, 

evitando-se por conseguinte a demanda judicial. Com efeito, apegando-se 

aos fundamentos já expostos no despacho inicial, mantenho-me firme 

naquelas razões para assentar a necessidade de demonstração mínima 

da tentativa de resolução extrajudicial da irresignação como condição ao 

recebimento da demanda judicial. Vale dizer, deve ser demonstrada a 

existência de pretensão resistida (lide) para que haja interesse de agir 

junto ao Poder Judiciário. Nesse sentido: AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO 

DE DOCUMENTOS - CARÊNCIA DE AÇÃO - AUSÊNCIA DE INTERESSE 

PROCESSUAL - PRETENSÃO RESISTIDA NÃO CONFIGURADA - EXTINÇÃO 

DO FEITO. -O interesse processual na ação cautelar de exibição de 

documentos, cabível como medida preparatória para instruir a ação 

principal, depende da demonstração da existência de relação jurídica entre 

as partes, da comprovação do prévio requerimento administrativo, não 

atendido em prazo razoável, e, se for o caso, do pagamento do custo do 

serviço, conforme previsão contratual. Observância ao entendimento 

consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no RESP. Nº. 1.349.453/MS, 

julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos. (TJMG – Apelação 

Cível n. 10467150005495001MG – 15ª Câmara Cível – Publicado em 

11.03.2016. Relatoria do Desembargador Edison Freital Leite). APELAÇÃO 

CÍVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE 

DOCUMENTOS. FALTA DE PRÉVIO PEDIDO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA 

DE PRETENSÃO RESISTIDA E DE INTERESSE PROCESSUAL. Ação cautelar 

exibitória de documentos ajuizada com a finalidade de obter documento 

para instruir ação principal a este relacionada. Falta de encaminhamento 

prévio de pedido administrativo. Pretensão resistida não configurada. 

Ausência de interesse processual. Extinção da Ação cautelar. APELO 

PROVIDO. (Apelação Cível Nº 70066155359, Décima Quarta Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Miriam A. Fernandes, Julgado em 

24/09/2015). Deste modo, inexistindo a demonstração prévia de pretensão 

resistida, neste caso, é de se reputar inexistente a condição necessária 

ao ajuizamento da ação, qual seja, o interesse de agir, de maneira que 

mantenho-me firme no que foi exposto no despacho anterior. Assim, 

sendo este o entendimento do Juízo anotado no despacho anterior, como 

a parte autora não cumpriu as providências anotadas à título de emenda 

da inicial, deverá incidir na espécie a consequência jurídica descrita no 

parágrafo único do art. 321 do CPC. In verbis: Art. 321. O juiz, ao verificar 

que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou 

que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o 

julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) 

dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser 

corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir a 

diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Concomitante ao dispositivo 

acima pode-se afirmar que a inobservância da exigência proposta pelo 

Juízo acarreta o indeferimento da inicial não somente pelo disposto acima, 

mas também à teor do art. 330, III do Código de Processo Civil em razão da 

ausência de condição ao ajuizamento da ação (interesse de agir). É como 

decido! Ante o exposto, nos termos do art. 485, I c.c art. 321, parágrafo 

único e 330, III, todos do Código de Processo Civil, INDEFIRO A INICIAL e 

via de consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO 

DE MÉRITO. P. R. I. Decorrido o prazo recursal, arquive-se. Como não foi 

dado processamento à inicial, fica a parte autora isenta das custas 

iniciais. Cáceres/MT, 23 de Abril de 2.020. Ricardo Alexandre Riccielli 

Sobrinho Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES SENTENÇA Processo: 1000876-39.2020.8.11.0006. AUTOR(A): 

ANA FRANCISCA BEZERRA TEIXEIRA REU: BANCO PAN Vistos etc. 

Cuida-se de AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E 

PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. No primeiro contato com 

o processo este Juízo determinou que a parte promovesse a emenda da 

petição inicial, nos seguintes termos: “Isto posto, nos termos do art. 321 do 

CPC deverá a inicial ser emendada, a fim de que a parte autora comprove 

ter buscado extrajudicialmente a solução de suas irresignações, 

notadamente o acesso ao contrato questionado na inicial a fim de que 

demonstre haver pertinência subjetiva (interesse de agir) a justificar o 
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ajuizamento desta inicial. Para tanto, anoto o prazo de 15 (quinze) dias. Em 

não sendo comprovada a existência de interesse de agir, a inicial será 

indeferida e o processo extinto sem resolução de mérito.” (g.n.). 

Sobreveio então manifestação da parte autora, nos seguintes termos: 

“Venho perante Vossa Excelência, diante do despacho retro, emendar a 

inicial juntando aos autos, comprovante de reclamação junto ao site 

consumidor.gov.br. Diante disto, vem requerer a suspensão do presente 

processo por 15 dias para que o réu apresente resposta. Ressalta-se, 

que a extinção desta demanda implicaria em uma nova ação idêntica. 

Razão que, não atender ao pedido de suspensão fere o princípio da 

celeridade e economia processual. Diante do exposto, requer a 

suspensão do processo por 15 dias para tentativa da resolução de forma 

amigável.” É a síntese do necessário. Fundamento e decido. Este Juízo 

permanecerá no entendimento assentado no despacho inicial e assim 

sendo devo considerar que o(a) autor(a) não promoveu a emenda da 

petição inicial conforme exigido pelo Juízo. Ora, embora tenha apresentado 

protocolo de reclamação junto a órgão fiscalizador, percebe-se que 

referida atitude foi tomada recentemente, há poucos dias, após a 

propositura da demanda, visando preencher condição da ação, qual seja, 

o interesse de agir (art. 17/CPC). Nesse sentido, na linha da teoria da 

asserção, devo assinalar que o Juízo observa o preenchimento dos 

pressupostos processuais por ocasião da apresentação da petição inicial, 

não sendo adequado que a parte autora, reestruture a petição inicial após 

distribuída a ação. Tanto não se mostra razoável tal atitude que o 

legislador estabeleceu o curto prazo de 15 dias para que a emenda seja 

promovida, sendo, portanto, a emenda da petição inicial, destinada a 

pequenos reparos ou esclarecimentos daquilo que faltou ser apresentado, 

e não para que a parte busque elaborar o que jamais existiu ao tempo da 

propositura da ação. Logo, embora a parte autora justifique que diante da 

extinção da ação, poderá ingressar com outra em momento posterior, 

argumento este lançado para tentar convencer o Juízo a dilatar o prazo 

processual para a emenda, não há que servir para o fim almejado, 

notadamente pelo que já foi exposto, ou seja, a parte autora ingressou 

com a ação despida de pretensão resistida e tenta reparar essa falta 

mediante a provocação administrativa posterior a propositura da ação – o 

que não deve ser admitido! Em suma a intenção do Juízo é vedar a prática 

imediata da parte em bater às portas do Judiciário para a resolução da 

problemática, sendo prudente um contato prévio com a parte diversa para 

que a questão seja eventualmente resolvida no campo extrajudicial. Ora, 

apego-me ao entendimento de que a esfera cível também deve pautar-se 

pela intervenção mínima, não por outra razão o atual Código de Processo 

Civil foi estabelecido com a clara intenção de facilitar a resolução dos 

conflitos mediante conciliação ou mediação de modo a facilitar que as 

próprias partes encontrem um “meio termo” em seus problemas, antes que 

a situação fatídica seja resolvida pelo Estado-Juiz. Pela leitura do 

despacho inicial está claro que a exigência do Juízo no comportamento 

mínimo da parte em tentar resolver sua irresignação previamente no 

campo extrajudicial não traduz em “mero capricho” do Juízo, mas no 

cuidado que o Judiciário deve tomar em todo o país em homenagem à 

economia processual e ao interesse público. É de conhecimento público 

que a máquina judiciária encontra-se com estoque elevado de processos, 

para os quais os recursos humanos disponíveis para a resolução dos 

mesmos não têm sido suficiente para reduzi-los no tempo e qualidade ao 

contento social de modo que a sociedade permanece insatisfeita com a 

prestação jurisdicional brasileira. Se de um lado a máquina pública recebe 

a culpa pela “morosidade processual”, de outro também deve-se atribuir a 

responsabilidade por demandas ajuizadas em muitas das vezes sem 

necessidade, quando talvez um contato telefônico e uma conversa no 

campo extrajudicial seria suficiente para sanar eventual irresignação, 

evitando-se por conseguinte a demanda judicial. Com efeito, apegando-se 

aos fundamentos já expostos no despacho inicial, mantenho-me firme 

naquelas razões para assentar a necessidade de demonstração mínima 

da tentativa de resolução extrajudicial da irresignação como condição ao 

recebimento da demanda judicial. Vale dizer, deve ser demonstrada a 

existência de pretensão resistida (lide) para que haja interesse de agir 

junto ao Poder Judiciário. Nesse sentido: AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO 

DE DOCUMENTOS - CARÊNCIA DE AÇÃO - AUSÊNCIA DE INTERESSE 

PROCESSUAL - PRETENSÃO RESISTIDA NÃO CONFIGURADA - EXTINÇÃO 

DO FEITO. -O interesse processual na ação cautelar de exibição de 

documentos, cabível como medida preparatória para instruir a ação 

principal, depende da demonstração da existência de relação jurídica entre 

as partes, da comprovação do prévio requerimento administrativo, não 

atendido em prazo razoável, e, se for o caso, do pagamento do custo do 

serviço, conforme previsão contratual. Observância ao entendimento 

consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no RESP. Nº. 1.349.453/MS, 

julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos. (TJMG – Apelação 

Cível n. 10467150005495001MG – 15ª Câmara Cível – Publicado em 

11.03.2016. Relatoria do Desembargador Edison Freital Leite). APELAÇÃO 

CÍVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE 

DOCUMENTOS. FALTA DE PRÉVIO PEDIDO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA 

DE PRETENSÃO RESISTIDA E DE INTERESSE PROCESSUAL. Ação cautelar 

exibitória de documentos ajuizada com a finalidade de obter documento 

para instruir ação principal a este relacionada. Falta de encaminhamento 

prévio de pedido administrativo. Pretensão resistida não configurada. 

Ausência de interesse processual. Extinção da Ação cautelar. APELO 

PROVIDO. (Apelação Cível Nº 70066155359, Décima Quarta Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Miriam A. Fernandes, Julgado em 

24/09/2015). Deste modo, inexistindo a demonstração prévia de pretensão 

resistida, neste caso, é de se reputar inexistente a condição necessária 

ao ajuizamento da ação, qual seja, o interesse de agir, de maneira que 

mantenho-me firme no que foi exposto no despacho anterior. Assim, 

sendo este o entendimento do Juízo anotado no despacho anterior, como 

a parte autora não cumpriu as providências anotadas à título de emenda 

da inicial, deverá incidir na espécie a consequência jurídica descrita no 

parágrafo único do art. 321 do CPC. In verbis: Art. 321. O juiz, ao verificar 

que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou 

que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o 

julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) 

dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser 

corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir a 

diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Concomitante ao dispositivo 

acima pode-se afirmar que a inobservância da exigência proposta pelo 

Juízo acarreta o indeferimento da inicial não somente pelo disposto acima, 

mas também à teor do art. 330, III do Código de Processo Civil em razão da 

ausência de condição ao ajuizamento da ação (interesse de agir). É como 

decido! Ante o exposto, nos termos do art. 485, I c.c art. 321, parágrafo 

único e 330, III, todos do Código de Processo Civil, INDEFIRO A INICIAL e 

via de consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO 

DE MÉRITO. P. R. I. Decorrido o prazo recursal, arquive-se. Como não foi 

dado processamento à inicial, fica a parte autora isenta das custas 

iniciais. Cáceres/MT, 23 de Abril de 2.020. Ricardo Alexandre Riccielli 

Sobrinho Juiz de Direito
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ANA FRANCISCA BEZERRA TEIXEIRA (AUTOR(A))
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES SENTENÇA Processo: 1000872-02.2020.8.11.0006. AUTOR(A): 

ANA FRANCISCA BEZERRA TEIXEIRA REU: BANCO OLÉ CONSIGNADO 

Vistos etc. Cuida-se de AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE 

INDÉBITO E PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. No primeiro 

contato com o processo este Juízo determinou que a parte promovesse a 

emenda da petição inicial, nos seguintes termos: “Isto posto, nos termos 

do art. 321 do CPC deverá a inicial ser emendada, a fim de que a parte 

autora comprove ter buscado extrajudicialmente a solução de suas 

irresignações, notadamente o acesso ao contrato questionado na inicial a 

fim de que demonstre haver pertinência subjetiva (interesse de agir) a 

justificar o ajuizamento desta inicial. Para tanto, anoto o prazo de 15 

(quinze) dias. Em não sendo comprovada a existência de interesse de 

agir, a inicial será indeferida e o processo extinto sem resolução de 

mérito.” (g.n.). Sobreveio então manifestação da parte autora, nos 

seguintes termos: “Venho perante Vossa Excelência, diante do despacho 

retro, emendar a inicial juntando aos autos, comprovante de reclamação 

junto ao site consumidor.gov.br. Diante disto, vem requerer a suspensão 

do presente processo por 15 dias para que o réu apresente resposta. 

Ressalta-se, que a extinção desta demanda implicaria em uma nova ação 

idêntica. Razão que, não atender ao pedido de suspensão fere o princípio 
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da celeridade e economia processual. Diante do exposto, requer a 

suspensão do processo por 15 dias para tentativa da resolução de forma 

amigável.” É a síntese do necessário. Fundamento e decido. Este Juízo 

permanecerá no entendimento assentado no despacho inicial e assim 

sendo devo considerar que o(a) autor(a) não promoveu a emenda da 

petição inicial conforme exigido pelo Juízo. Ora, embora tenha apresentado 

protocolo de reclamação junto a órgão fiscalizador, percebe-se que 

referida atitude foi tomada recentemente, há poucos dias, após a 

propositura da demanda, visando preencher condição da ação, qual seja, 

o interesse de agir (art. 17/CPC). Nesse sentido, na linha da teoria da 

asserção, devo assinalar que o Juízo observa o preenchimento dos 

pressupostos processuais por ocasião da apresentação da petição inicial, 

não sendo adequado que a parte autora, reestruture a petição inicial após 

distribuída a ação. Tanto não se mostra razoável tal atitude que o 

legislador estabeleceu o curto prazo de 15 dias para que a emenda seja 

promovida, sendo, portanto, a emenda da petição inicial, destinada a 

pequenos reparos ou esclarecimentos daquilo que faltou ser apresentado, 

e não para que a parte busque elaborar o que jamais existiu ao tempo da 

propositura da ação. Logo, embora a parte autora justifique que diante da 

extinção da ação, poderá ingressar com outra em momento posterior, 

argumento este lançado para tentar convencer o Juízo a dilatar o prazo 

processual para a emenda, não há que servir para o fim almejado, 

notadamente pelo que já foi exposto, ou seja, a parte autora ingressou 

com a ação despida de pretensão resistida e tenta reparar essa falta 

mediante a provocação administrativa posterior a propositura da ação – o 

que não deve ser admitido! Em suma a intenção do Juízo é vedar a prática 

imediata da parte em bater às portas do Judiciário para a resolução da 

problemática, sendo prudente um contato prévio com a parte diversa para 

que a questão seja eventualmente resolvida no campo extrajudicial. Ora, 

apego-me ao entendimento de que a esfera cível também deve pautar-se 

pela intervenção mínima, não por outra razão o atual Código de Processo 

Civil foi estabelecido com a clara intenção de facilitar a resolução dos 

conflitos mediante conciliação ou mediação de modo a facilitar que as 

próprias partes encontrem um “meio termo” em seus problemas, antes que 

a situação fatídica seja resolvida pelo Estado-Juiz. Pela leitura do 

despacho inicial está claro que a exigência do Juízo no comportamento 

mínimo da parte em tentar resolver sua irresignação previamente no 

campo extrajudicial não traduz em “mero capricho” do Juízo, mas no 

cuidado que o Judiciário deve tomar em todo o país em homenagem à 

economia processual e ao interesse público. É de conhecimento público 

que a máquina judiciária encontra-se com estoque elevado de processos, 

para os quais os recursos humanos disponíveis para a resolução dos 

mesmos não têm sido suficiente para reduzi-los no tempo e qualidade ao 

contento social de modo que a sociedade permanece insatisfeita com a 

prestação jurisdicional brasileira. Se de um lado a máquina pública recebe 

a culpa pela “morosidade processual”, de outro também deve-se atribuir a 

responsabilidade por demandas ajuizadas em muitas das vezes sem 

necessidade, quando talvez um contato telefônico e uma conversa no 

campo extrajudicial seria suficiente para sanar eventual irresignação, 

evitando-se por conseguinte a demanda judicial. Com efeito, apegando-se 

aos fundamentos já expostos no despacho inicial, mantenho-me firme 

naquelas razões para assentar a necessidade de demonstração mínima 

da tentativa de resolução extrajudicial da irresignação como condição ao 

recebimento da demanda judicial. Vale dizer, deve ser demonstrada a 

existência de pretensão resistida (lide) para que haja interesse de agir 

junto ao Poder Judiciário. Nesse sentido: AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO 

DE DOCUMENTOS - CARÊNCIA DE AÇÃO - AUSÊNCIA DE INTERESSE 

PROCESSUAL - PRETENSÃO RESISTIDA NÃO CONFIGURADA - EXTINÇÃO 

DO FEITO. -O interesse processual na ação cautelar de exibição de 

documentos, cabível como medida preparatória para instruir a ação 

principal, depende da demonstração da existência de relação jurídica entre 

as partes, da comprovação do prévio requerimento administrativo, não 

atendido em prazo razoável, e, se for o caso, do pagamento do custo do 

serviço, conforme previsão contratual. Observância ao entendimento 

consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no RESP. Nº. 1.349.453/MS, 

julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos. (TJMG – Apelação 

Cível n. 10467150005495001MG – 15ª Câmara Cível – Publicado em 

11.03.2016. Relatoria do Desembargador Edison Freital Leite). APELAÇÃO 

CÍVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE 

DOCUMENTOS. FALTA DE PRÉVIO PEDIDO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA 

DE PRETENSÃO RESISTIDA E DE INTERESSE PROCESSUAL. Ação cautelar 

exibitória de documentos ajuizada com a finalidade de obter documento 

para instruir ação principal a este relacionada. Falta de encaminhamento 

prévio de pedido administrativo. Pretensão resistida não configurada. 

Ausência de interesse processual. Extinção da Ação cautelar. APELO 

PROVIDO. (Apelação Cível Nº 70066155359, Décima Quarta Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Miriam A. Fernandes, Julgado em 

24/09/2015). Deste modo, inexistindo a demonstração prévia de pretensão 

resistida, neste caso, é de se reputar inexistente a condição necessária 

ao ajuizamento da ação, qual seja, o interesse de agir, de maneira que 

mantenho-me firme no que foi exposto no despacho anterior. Assim, 

sendo este o entendimento do Juízo anotado no despacho anterior, como 

a parte autora não cumpriu as providências anotadas à título de emenda 

da inicial, deverá incidir na espécie a consequência jurídica descrita no 

parágrafo único do art. 321 do CPC. In verbis: Art. 321. O juiz, ao verificar 

que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou 

que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o 

julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) 

dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser 

corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir a 

diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Concomitante ao dispositivo 

acima pode-se afirmar que a inobservância da exigência proposta pelo 

Juízo acarreta o indeferimento da inicial não somente pelo disposto acima, 

mas também à teor do art. 330, III do Código de Processo Civil em razão da 

ausência de condição ao ajuizamento da ação (interesse de agir). É como 

decido! Ante o exposto, nos termos do art. 485, I c.c art. 321, parágrafo 

único e 330, III, todos do Código de Processo Civil, INDEFIRO A INICIAL e 

via de consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO 

DE MÉRITO. P. R. I. Decorrido o prazo recursal, arquive-se. Como não foi 

dado processamento à inicial, fica a parte autora isenta das custas 

iniciais. Cáceres/MT, 23 de Abril de 2.020. Ricardo Alexandre Riccielli 

Sobrinho Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000832-20.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ANA FRANCISCA BEZERRA TEIXEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IGOR GUSTAVO VELOSO DE SOUZA OAB - TO5797 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REU)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES SENTENÇA Processo: 1000832-20.2020.8.11.0006. AUTOR(A): 

ANA FRANCISCA BEZERRA TEIXEIRA REU: BANCO BMG S.A Vistos etc. 

Cuida-se de AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E 

PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. No primeiro contato com 

o processo este Juízo determinou que a parte promovesse a emenda da 

petição inicial, nos seguintes termos: “Isto posto, nos termos do art. 321 do 

CPC deverá a inicial ser emendada, a fim de que a parte autora comprove 

ter buscado extrajudicialmente a solução de suas irresignações, 

notadamente o acesso ao contrato questionado na inicial a fim de que 

demonstre haver pertinência subjetiva (interesse de agir) a justificar o 

ajuizamento desta inicial. Para tanto, anoto o prazo de 15 (quinze) dias. Em 

não sendo comprovada a existência de interesse de agir, a inicial será 

indeferida e o processo extinto sem resolução de mérito.” (g.n.). 

Sobreveio então manifestação da parte autora, nos seguintes termos: 

“Venho perante Vossa Excelência, diante do despacho retro, emendar a 

inicial juntando aos autos, comprovante de reclamação junto ao site 

consumidor.gov.br. Diante disto, vem requerer a suspensão do presente 

processo por 15 dias para que o réu apresente resposta. Ressalta-se, 

que a extinção desta demanda implicaria em uma nova ação idêntica. 

Razão que, não atender ao pedido de suspensão fere o princípio da 

celeridade e economia processual. Diante do exposto, requer a 

suspensão do processo por 15 dias para tentativa da resolução de forma 

amigável.” É a síntese do necessário. Fundamento e decido. Este Juízo 

permanecerá no entendimento assentado no despacho inicial e assim 

sendo devo considerar que o(a) autor(a) não promoveu a emenda da 

petição inicial conforme exigido pelo Juízo. Ora, embora tenha apresentado 

protocolo de reclamação junto a órgão fiscalizador, percebe-se que 

referida atitude foi tomada recentemente, há poucos dias, após a 

propositura da demanda, visando preencher condição da ação, qual seja, 

o interesse de agir (art. 17/CPC). Nesse sentido, na linha da teoria da 
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asserção, devo assinalar que o Juízo observa o preenchimento dos 

pressupostos processuais por ocasião da apresentação da petição inicial, 

não sendo adequado que a parte autora, reestruture a petição inicial após 

distribuída a ação. Tanto não se mostra razoável tal atitude que o 

legislador estabeleceu o curto prazo de 15 dias para que a emenda seja 

promovida, sendo, portanto, a emenda da petição inicial, destinada a 

pequenos reparos ou esclarecimentos daquilo que faltou ser apresentado, 

e não para que a parte busque elaborar o que jamais existiu ao tempo da 

propositura da ação. Logo, embora a parte autora justifique que diante da 

extinção da ação, poderá ingressar com outra em momento posterior, 

argumento este lançado para tentar convencer o Juízo a dilatar o prazo 

processual para a emenda, não há que servir para o fim almejado, 

notadamente pelo que já foi exposto, ou seja, a parte autora ingressou 

com a ação despida de pretensão resistida e tenta reparar essa falta 

mediante a provocação administrativa posterior a propositura da ação – o 

que não deve ser admitido! Em suma a intenção do Juízo é vedar a prática 

imediata da parte em bater às portas do Judiciário para a resolução da 

problemática, sendo prudente um contato prévio com a parte diversa para 

que a questão seja eventualmente resolvida no campo extrajudicial. Ora, 

apego-me ao entendimento de que a esfera cível também deve pautar-se 

pela intervenção mínima, não por outra razão o atual Código de Processo 

Civil foi estabelecido com a clara intenção de facilitar a resolução dos 

conflitos mediante conciliação ou mediação de modo a facilitar que as 

próprias partes encontrem um “meio termo” em seus problemas, antes que 

a situação fatídica seja resolvida pelo Estado-Juiz. Pela leitura do 

despacho inicial está claro que a exigência do Juízo no comportamento 

mínimo da parte em tentar resolver sua irresignação previamente no 

campo extrajudicial não traduz em “mero capricho” do Juízo, mas no 

cuidado que o Judiciário deve tomar em todo o país em homenagem à 

economia processual e ao interesse público. É de conhecimento público 

que a máquina judiciária encontra-se com estoque elevado de processos, 

para os quais os recursos humanos disponíveis para a resolução dos 

mesmos não têm sido suficiente para reduzi-los no tempo e qualidade ao 

contento social de modo que a sociedade permanece insatisfeita com a 

prestação jurisdicional brasileira. Se de um lado a máquina pública recebe 

a culpa pela “morosidade processual”, de outro também deve-se atribuir a 

responsabilidade por demandas ajuizadas em muitas das vezes sem 

necessidade, quando talvez um contato telefônico e uma conversa no 

campo extrajudicial seria suficiente para sanar eventual irresignação, 

evitando-se por conseguinte a demanda judicial. Com efeito, apegando-se 

aos fundamentos já expostos no despacho inicial, mantenho-me firme 

naquelas razões para assentar a necessidade de demonstração mínima 

da tentativa de resolução extrajudicial da irresignação como condição ao 

recebimento da demanda judicial. Vale dizer, deve ser demonstrada a 

existência de pretensão resistida (lide) para que haja interesse de agir 

junto ao Poder Judiciário. Nesse sentido: AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO 

DE DOCUMENTOS - CARÊNCIA DE AÇÃO - AUSÊNCIA DE INTERESSE 

PROCESSUAL - PRETENSÃO RESISTIDA NÃO CONFIGURADA - EXTINÇÃO 

DO FEITO. -O interesse processual na ação cautelar de exibição de 

documentos, cabível como medida preparatória para instruir a ação 

principal, depende da demonstração da existência de relação jurídica entre 

as partes, da comprovação do prévio requerimento administrativo, não 

atendido em prazo razoável, e, se for o caso, do pagamento do custo do 

serviço, conforme previsão contratual. Observância ao entendimento 

consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no RESP. Nº. 1.349.453/MS, 

julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos. (TJMG – Apelação 

Cível n. 10467150005495001MG – 15ª Câmara Cível – Publicado em 

11.03.2016. Relatoria do Desembargador Edison Freital Leite). APELAÇÃO 

CÍVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE 

DOCUMENTOS. FALTA DE PRÉVIO PEDIDO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA 

DE PRETENSÃO RESISTIDA E DE INTERESSE PROCESSUAL. Ação cautelar 

exibitória de documentos ajuizada com a finalidade de obter documento 

para instruir ação principal a este relacionada. Falta de encaminhamento 

prévio de pedido administrativo. Pretensão resistida não configurada. 

Ausência de interesse processual. Extinção da Ação cautelar. APELO 

PROVIDO. (Apelação Cível Nº 70066155359, Décima Quarta Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Miriam A. Fernandes, Julgado em 

24/09/2015). Deste modo, inexistindo a demonstração prévia de pretensão 

resistida, neste caso, é de se reputar inexistente a condição necessária 

ao ajuizamento da ação, qual seja, o interesse de agir, de maneira que 

mantenho-me firme no que foi exposto no despacho anterior. Assim, 

sendo este o entendimento do Juízo anotado no despacho anterior, como 

a parte autora não cumpriu as providências anotadas à título de emenda 

da inicial, deverá incidir na espécie a consequência jurídica descrita no 

parágrafo único do art. 321 do CPC. In verbis: Art. 321. O juiz, ao verificar 

que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou 

que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o 

julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) 

dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser 

corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir a 

diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Concomitante ao dispositivo 

acima pode-se afirmar que a inobservância da exigência proposta pelo 

Juízo acarreta o indeferimento da inicial não somente pelo disposto acima, 

mas também à teor do art. 330, III do Código de Processo Civil em razão da 

ausência de condição ao ajuizamento da ação (interesse de agir). É como 

decido! Ante o exposto, nos termos do art. 485, I c.c art. 321, parágrafo 

único e 330, III, todos do Código de Processo Civil, INDEFIRO A INICIAL e 

via de consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO 

DE MÉRITO. P. R. I. Decorrido o prazo recursal, arquive-se. Como não foi 

dado processamento à inicial, fica a parte autora isenta das custas 

iniciais. Cáceres/MT, 23 de Abril de 2.020. Ricardo Alexandre Riccielli 

Sobrinho Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000878-09.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ANA FRANCISCA BEZERRA TEIXEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IGOR GUSTAVO VELOSO DE SOUZA OAB - TO5797 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REU)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES SENTENÇA Processo: 1000878-09.2020.8.11.0006. AUTOR(A): 

ANA FRANCISCA BEZERRA TEIXEIRA REU: BANCO PAN Vistos etc. 

Cuida-se de AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E 

PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. No primeiro contato com 

o processo este Juízo determinou que a parte promovesse a emenda da 

petição inicial, nos seguintes termos: “Isto posto, nos termos do art. 321 do 

CPC deverá a inicial ser emendada, a fim de que a parte autora comprove 

ter buscado extrajudicialmente a solução de suas irresignações, 

notadamente o acesso ao contrato questionado na inicial a fim de que 

demonstre haver pertinência subjetiva (interesse de agir) a justificar o 

ajuizamento desta inicial. Para tanto, anoto o prazo de 15 (quinze) dias. Em 

não sendo comprovada a existência de interesse de agir, a inicial será 

indeferida e o processo extinto sem resolução de mérito.” (g.n.). 

Sobreveio então manifestação da parte autora, nos seguintes termos: 

“Venho perante Vossa Excelência, diante do despacho retro, emendar a 

inicial juntando aos autos, comprovante de reclamação junto ao site 

consumidor.gov.br. Diante disto, vem requerer a suspensão do presente 

processo por 15 dias para que o réu apresente resposta. Ressalta-se, 

que a extinção desta demanda implicaria em uma nova ação idêntica. 

Razão que, não atender ao pedido de suspensão fere o princípio da 

celeridade e economia processual. Diante do exposto, requer a 

suspensão do processo por 15 dias para tentativa da resolução de forma 

amigável.” É a síntese do necessário. Fundamento e decido. Este Juízo 

permanecerá no entendimento assentado no despacho inicial e assim 

sendo devo considerar que o(a) autor(a) não promoveu a emenda da 

petição inicial conforme exigido pelo Juízo. Ora, embora tenha apresentado 

protocolo de reclamação junto a órgão fiscalizador, percebe-se que 

referida atitude foi tomada recentemente, há poucos dias, após a 

propositura da demanda, visando preencher condição da ação, qual seja, 

o interesse de agir (art. 17/CPC). Nesse sentido, na linha da teoria da 

asserção, devo assinalar que o Juízo observa o preenchimento dos 

pressupostos processuais por ocasião da apresentação da petição inicial, 

não sendo adequado que a parte autora, reestruture a petição inicial após 

distribuída a ação. Tanto não se mostra razoável tal atitude que o 

legislador estabeleceu o curto prazo de 15 dias para que a emenda seja 

promovida, sendo, portanto, a emenda da petição inicial, destinada a 

pequenos reparos ou esclarecimentos daquilo que faltou ser apresentado, 

e não para que a parte busque elaborar o que jamais existiu ao tempo da 

propositura da ação. Logo, embora a parte autora justifique que diante da 

extinção da ação, poderá ingressar com outra em momento posterior, 
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argumento este lançado para tentar convencer o Juízo a dilatar o prazo 

processual para a emenda, não há que servir para o fim almejado, 

notadamente pelo que já foi exposto, ou seja, a parte autora ingressou 

com a ação despida de pretensão resistida e tenta reparar essa falta 

mediante a provocação administrativa posterior a propositura da ação – o 

que não deve ser admitido! Em suma a intenção do Juízo é vedar a prática 

imediata da parte em bater às portas do Judiciário para a resolução da 

problemática, sendo prudente um contato prévio com a parte diversa para 

que a questão seja eventualmente resolvida no campo extrajudicial. Ora, 

apego-me ao entendimento de que a esfera cível também deve pautar-se 

pela intervenção mínima, não por outra razão o atual Código de Processo 

Civil foi estabelecido com a clara intenção de facilitar a resolução dos 

conflitos mediante conciliação ou mediação de modo a facilitar que as 

próprias partes encontrem um “meio termo” em seus problemas, antes que 

a situação fatídica seja resolvida pelo Estado-Juiz. Pela leitura do 

despacho inicial está claro que a exigência do Juízo no comportamento 

mínimo da parte em tentar resolver sua irresignação previamente no 

campo extrajudicial não traduz em “mero capricho” do Juízo, mas no 

cuidado que o Judiciário deve tomar em todo o país em homenagem à 

economia processual e ao interesse público. É de conhecimento público 

que a máquina judiciária encontra-se com estoque elevado de processos, 

para os quais os recursos humanos disponíveis para a resolução dos 

mesmos não têm sido suficiente para reduzi-los no tempo e qualidade ao 

contento social de modo que a sociedade permanece insatisfeita com a 

prestação jurisdicional brasileira. Se de um lado a máquina pública recebe 

a culpa pela “morosidade processual”, de outro também deve-se atribuir a 

responsabilidade por demandas ajuizadas em muitas das vezes sem 

necessidade, quando talvez um contato telefônico e uma conversa no 

campo extrajudicial seria suficiente para sanar eventual irresignação, 

evitando-se por conseguinte a demanda judicial. Com efeito, apegando-se 

aos fundamentos já expostos no despacho inicial, mantenho-me firme 

naquelas razões para assentar a necessidade de demonstração mínima 

da tentativa de resolução extrajudicial da irresignação como condição ao 

recebimento da demanda judicial. Vale dizer, deve ser demonstrada a 

existência de pretensão resistida (lide) para que haja interesse de agir 

junto ao Poder Judiciário. Nesse sentido: AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO 

DE DOCUMENTOS - CARÊNCIA DE AÇÃO - AUSÊNCIA DE INTERESSE 

PROCESSUAL - PRETENSÃO RESISTIDA NÃO CONFIGURADA - EXTINÇÃO 

DO FEITO. -O interesse processual na ação cautelar de exibição de 

documentos, cabível como medida preparatória para instruir a ação 

principal, depende da demonstração da existência de relação jurídica entre 

as partes, da comprovação do prévio requerimento administrativo, não 

atendido em prazo razoável, e, se for o caso, do pagamento do custo do 

serviço, conforme previsão contratual. Observância ao entendimento 

consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no RESP. Nº. 1.349.453/MS, 

julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos. (TJMG – Apelação 

Cível n. 10467150005495001MG – 15ª Câmara Cível – Publicado em 

11.03.2016. Relatoria do Desembargador Edison Freital Leite). APELAÇÃO 

CÍVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE 

DOCUMENTOS. FALTA DE PRÉVIO PEDIDO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA 

DE PRETENSÃO RESISTIDA E DE INTERESSE PROCESSUAL. Ação cautelar 

exibitória de documentos ajuizada com a finalidade de obter documento 

para instruir ação principal a este relacionada. Falta de encaminhamento 

prévio de pedido administrativo. Pretensão resistida não configurada. 

Ausência de interesse processual. Extinção da Ação cautelar. APELO 

PROVIDO. (Apelação Cível Nº 70066155359, Décima Quarta Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Miriam A. Fernandes, Julgado em 

24/09/2015). Deste modo, inexistindo a demonstração prévia de pretensão 

resistida, neste caso, é de se reputar inexistente a condição necessária 

ao ajuizamento da ação, qual seja, o interesse de agir, de maneira que 

mantenho-me firme no que foi exposto no despacho anterior. Assim, 

sendo este o entendimento do Juízo anotado no despacho anterior, como 

a parte autora não cumpriu as providências anotadas à título de emenda 

da inicial, deverá incidir na espécie a consequência jurídica descrita no 

parágrafo único do art. 321 do CPC. In verbis: Art. 321. O juiz, ao verificar 

que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou 

que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o 

julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) 

dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser 

corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir a 

diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Concomitante ao dispositivo 

acima pode-se afirmar que a inobservância da exigência proposta pelo 

Juízo acarreta o indeferimento da inicial não somente pelo disposto acima, 

mas também à teor do art. 330, III do Código de Processo Civil em razão da 

ausência de condição ao ajuizamento da ação (interesse de agir). É como 

decido! Ante o exposto, nos termos do art. 485, I c.c art. 321, parágrafo 

único e 330, III, todos do Código de Processo Civil, INDEFIRO A INICIAL e 

via de consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO 

DE MÉRITO. P. R. I. Decorrido o prazo recursal, arquive-se. Como não foi 

dado processamento à inicial, fica a parte autora isenta das custas 

iniciais. Cáceres/MT, 23 de Abril de 2.020. Ricardo Alexandre Riccielli 

Sobrinho Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000847-86.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ANA FRANCISCA BEZERRA TEIXEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IGOR GUSTAVO VELOSO DE SOUZA OAB - TO5797 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REU)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES SENTENÇA Processo: 1000847-86.2020.8.11.0006. AUTOR(A): 

ANA FRANCISCA BEZERRA TEIXEIRA REU: BANCO ITAU BMG 

CONSIGNADO S.A. Vistos etc. Cuida-se de AÇÃO DECLARATÓRIA C/C 

REPETIÇÃO DE INDÉBITO E PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS. No primeiro contato com o processo este Juízo determinou que a 

parte promovesse a emenda da petição inicial, nos seguintes termos: “Isto 

posto, nos termos do art. 321 do CPC deverá a inicial ser emendada, a fim 

de que a parte autora comprove ter buscado extrajudicialmente a solução 

de suas irresignações, notadamente o acesso ao contrato questionado na 

inicial a fim de que demonstre haver pertinência subjetiva (interesse de 

agir) a justificar o ajuizamento desta inicial. Para tanto, anoto o prazo de 15 

(quinze) dias. Em não sendo comprovada a existência de interesse de 

agir, a inicial será indeferida e o processo extinto sem resolução de 

mérito.” (g.n.). Sobreveio então manifestação da parte autora, nos 

seguintes termos: “Venho perante Vossa Excelência, diante do despacho 

retro, emendar a inicial juntando aos autos, comprovante de reclamação 

junto ao site consumidor.gov.br. Diante disto, vem requerer a suspensão 

do presente processo por 15 dias para que o réu apresente resposta. 

Ressalta-se, que a extinção desta demanda implicaria em uma nova ação 

idêntica. Razão que, não atender ao pedido de suspensão fere o princípio 

da celeridade e economia processual. Diante do exposto, requer a 

suspensão do processo por 15 dias para tentativa da resolução de forma 

amigável.” É a síntese do necessário. Fundamento e decido. Este Juízo 

permanecerá no entendimento assentado no despacho inicial e assim 

sendo devo considerar que o(a) autor(a) não promoveu a emenda da 

petição inicial conforme exigido pelo Juízo. Ora, embora tenha apresentado 

protocolo de reclamação junto a órgão fiscalizador, percebe-se que 

referida atitude foi tomada recentemente, há poucos dias, após a 

propositura da demanda, visando preencher condição da ação, qual seja, 

o interesse de agir (art. 17/CPC). Nesse sentido, na linha da teoria da 

asserção, devo assinalar que o Juízo observa o preenchimento dos 

pressupostos processuais por ocasião da apresentação da petição inicial, 

não sendo adequado que a parte autora, reestruture a petição inicial após 

distribuída a ação. Tanto não se mostra razoável tal atitude que o 

legislador estabeleceu o curto prazo de 15 dias para que a emenda seja 

promovida, sendo, portanto, a emenda da petição inicial, destinada a 

pequenos reparos ou esclarecimentos daquilo que faltou ser apresentado, 

e não para que a parte busque elaborar o que jamais existiu ao tempo da 

propositura da ação. Logo, embora a parte autora justifique que diante da 

extinção da ação, poderá ingressar com outra em momento posterior, 

argumento este lançado para tentar convencer o Juízo a dilatar o prazo 

processual para a emenda, não há que servir para o fim almejado, 

notadamente pelo que já foi exposto, ou seja, a parte autora ingressou 

com a ação despida de pretensão resistida e tenta reparar essa falta 

mediante a provocação administrativa posterior a propositura da ação – o 

que não deve ser admitido! Em suma a intenção do Juízo é vedar a prática 

imediata da parte em bater às portas do Judiciário para a resolução da 

problemática, sendo prudente um contato prévio com a parte diversa para 

que a questão seja eventualmente resolvida no campo extrajudicial. Ora, 

apego-me ao entendimento de que a esfera cível também deve pautar-se 
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pela intervenção mínima, não por outra razão o atual Código de Processo 

Civil foi estabelecido com a clara intenção de facilitar a resolução dos 

conflitos mediante conciliação ou mediação de modo a facilitar que as 

próprias partes encontrem um “meio termo” em seus problemas, antes que 

a situação fatídica seja resolvida pelo Estado-Juiz. Pela leitura do 

despacho inicial está claro que a exigência do Juízo no comportamento 

mínimo da parte em tentar resolver sua irresignação previamente no 

campo extrajudicial não traduz em “mero capricho” do Juízo, mas no 

cuidado que o Judiciário deve tomar em todo o país em homenagem à 

economia processual e ao interesse público. É de conhecimento público 

que a máquina judiciária encontra-se com estoque elevado de processos, 

para os quais os recursos humanos disponíveis para a resolução dos 

mesmos não têm sido suficiente para reduzi-los no tempo e qualidade ao 

contento social de modo que a sociedade permanece insatisfeita com a 

prestação jurisdicional brasileira. Se de um lado a máquina pública recebe 

a culpa pela “morosidade processual”, de outro também deve-se atribuir a 

responsabilidade por demandas ajuizadas em muitas das vezes sem 

necessidade, quando talvez um contato telefônico e uma conversa no 

campo extrajudicial seria suficiente para sanar eventual irresignação, 

evitando-se por conseguinte a demanda judicial. Com efeito, apegando-se 

aos fundamentos já expostos no despacho inicial, mantenho-me firme 

naquelas razões para assentar a necessidade de demonstração mínima 

da tentativa de resolução extrajudicial da irresignação como condição ao 

recebimento da demanda judicial. Vale dizer, deve ser demonstrada a 

existência de pretensão resistida (lide) para que haja interesse de agir 

junto ao Poder Judiciário. Nesse sentido: AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO 

DE DOCUMENTOS - CARÊNCIA DE AÇÃO - AUSÊNCIA DE INTERESSE 

PROCESSUAL - PRETENSÃO RESISTIDA NÃO CONFIGURADA - EXTINÇÃO 

DO FEITO. -O interesse processual na ação cautelar de exibição de 

documentos, cabível como medida preparatória para instruir a ação 

principal, depende da demonstração da existência de relação jurídica entre 

as partes, da comprovação do prévio requerimento administrativo, não 

atendido em prazo razoável, e, se for o caso, do pagamento do custo do 

serviço, conforme previsão contratual. Observância ao entendimento 

consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no RESP. Nº. 1.349.453/MS, 

julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos. (TJMG – Apelação 

Cível n. 10467150005495001MG – 15ª Câmara Cível – Publicado em 

11.03.2016. Relatoria do Desembargador Edison Freital Leite). APELAÇÃO 

CÍVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE 

DOCUMENTOS. FALTA DE PRÉVIO PEDIDO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA 

DE PRETENSÃO RESISTIDA E DE INTERESSE PROCESSUAL. Ação cautelar 

exibitória de documentos ajuizada com a finalidade de obter documento 

para instruir ação principal a este relacionada. Falta de encaminhamento 

prévio de pedido administrativo. Pretensão resistida não configurada. 

Ausência de interesse processual. Extinção da Ação cautelar. APELO 

PROVIDO. (Apelação Cível Nº 70066155359, Décima Quarta Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Miriam A. Fernandes, Julgado em 

24/09/2015). Deste modo, inexistindo a demonstração prévia de pretensão 

resistida, neste caso, é de se reputar inexistente a condição necessária 

ao ajuizamento da ação, qual seja, o interesse de agir, de maneira que 

mantenho-me firme no que foi exposto no despacho anterior. Assim, 

sendo este o entendimento do Juízo anotado no despacho anterior, como 

a parte autora não cumpriu as providências anotadas à título de emenda 

da inicial, deverá incidir na espécie a consequência jurídica descrita no 

parágrafo único do art. 321 do CPC. In verbis: Art. 321. O juiz, ao verificar 

que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou 

que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o 

julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) 

dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser 

corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir a 

diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Concomitante ao dispositivo 

acima pode-se afirmar que a inobservância da exigência proposta pelo 

Juízo acarreta o indeferimento da inicial não somente pelo disposto acima, 

mas também à teor do art. 330, III do Código de Processo Civil em razão da 

ausência de condição ao ajuizamento da ação (interesse de agir). É como 

decido! Ante o exposto, nos termos do art. 485, I c.c art. 321, parágrafo 

único e 330, III, todos do Código de Processo Civil, INDEFIRO A INICIAL e 

via de consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO 

DE MÉRITO. P. R. I. Decorrido o prazo recursal, arquive-se. Como não foi 

dado processamento à inicial, fica a parte autora isenta das custas 

iniciais. Cáceres/MT, 23 de Abril de 2.020. Ricardo Alexandre Riccielli 

Sobrinho Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000881-61.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ANA FRANCISCA BEZERRA TEIXEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IGOR GUSTAVO VELOSO DE SOUZA OAB - TO5797 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REU)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES SENTENÇA Processo: 1000881-61.2020.8.11.0006. AUTOR(A): 

ANA FRANCISCA BEZERRA TEIXEIRA REU: BANCO PAN Vistos etc. 

Cuida-se de AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E 

PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. No primeiro contato com 

o processo este Juízo determinou que a parte promovesse a emenda da 

petição inicial, nos seguintes termos: “Isto posto, nos termos do art. 321 do 

CPC deverá a inicial ser emendada, a fim de que a parte autora comprove 

ter buscado extrajudicialmente a solução de suas irresignações, 

notadamente o acesso ao contrato questionado na inicial a fim de que 

demonstre haver pertinência subjetiva (interesse de agir) a justificar o 

ajuizamento desta inicial. Para tanto, anoto o prazo de 15 (quinze) dias. Em 

não sendo comprovada a existência de interesse de agir, a inicial será 

indeferida e o processo extinto sem resolução de mérito.” (g.n.). 

Sobreveio então manifestação da parte autora, nos seguintes termos: 

“Venho perante Vossa Excelência, diante do despacho retro, emendar a 

inicial juntando aos autos, comprovante de reclamação junto ao site 

consumidor.gov.br. Diante disto, vem requerer a suspensão do presente 

processo por 15 dias para que o réu apresente resposta. Ressalta-se, 

que a extinção desta demanda implicaria em uma nova ação idêntica. 

Razão que, não atender ao pedido de suspensão fere o princípio da 

celeridade e economia processual. Diante do exposto, requer a 

suspensão do processo por 15 dias para tentativa da resolução de forma 

amigável.” É a síntese do necessário. Fundamento e decido. Este Juízo 

permanecerá no entendimento assentado no despacho inicial e assim 

sendo devo considerar que o(a) autor(a) não promoveu a emenda da 

petição inicial conforme exigido pelo Juízo. Ora, embora tenha apresentado 

protocolo de reclamação junto a órgão fiscalizador, percebe-se que 

referida atitude foi tomada recentemente, há poucos dias, após a 

propositura da demanda, visando preencher condição da ação, qual seja, 

o interesse de agir (art. 17/CPC). Nesse sentido, na linha da teoria da 

asserção, devo assinalar que o Juízo observa o preenchimento dos 

pressupostos processuais por ocasião da apresentação da petição inicial, 

não sendo adequado que a parte autora, reestruture a petição inicial após 

distribuída a ação. Tanto não se mostra razoável tal atitude que o 

legislador estabeleceu o curto prazo de 15 dias para que a emenda seja 

promovida, sendo, portanto, a emenda da petição inicial, destinada a 

pequenos reparos ou esclarecimentos daquilo que faltou ser apresentado, 

e não para que a parte busque elaborar o que jamais existiu ao tempo da 

propositura da ação. Logo, embora a parte autora justifique que diante da 

extinção da ação, poderá ingressar com outra em momento posterior, 

argumento este lançado para tentar convencer o Juízo a dilatar o prazo 

processual para a emenda, não há que servir para o fim almejado, 

notadamente pelo que já foi exposto, ou seja, a parte autora ingressou 

com a ação despida de pretensão resistida e tenta reparar essa falta 

mediante a provocação administrativa posterior a propositura da ação – o 

que não deve ser admitido! Em suma a intenção do Juízo é vedar a prática 

imediata da parte em bater às portas do Judiciário para a resolução da 

problemática, sendo prudente um contato prévio com a parte diversa para 

que a questão seja eventualmente resolvida no campo extrajudicial. Ora, 

apego-me ao entendimento de que a esfera cível também deve pautar-se 

pela intervenção mínima, não por outra razão o atual Código de Processo 

Civil foi estabelecido com a clara intenção de facilitar a resolução dos 

conflitos mediante conciliação ou mediação de modo a facilitar que as 

próprias partes encontrem um “meio termo” em seus problemas, antes que 

a situação fatídica seja resolvida pelo Estado-Juiz. Pela leitura do 

despacho inicial está claro que a exigência do Juízo no comportamento 

mínimo da parte em tentar resolver sua irresignação previamente no 

campo extrajudicial não traduz em “mero capricho” do Juízo, mas no 

cuidado que o Judiciário deve tomar em todo o país em homenagem à 

economia processual e ao interesse público. É de conhecimento público 
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que a máquina judiciária encontra-se com estoque elevado de processos, 

para os quais os recursos humanos disponíveis para a resolução dos 

mesmos não têm sido suficiente para reduzi-los no tempo e qualidade ao 

contento social de modo que a sociedade permanece insatisfeita com a 

prestação jurisdicional brasileira. Se de um lado a máquina pública recebe 

a culpa pela “morosidade processual”, de outro também deve-se atribuir a 

responsabilidade por demandas ajuizadas em muitas das vezes sem 

necessidade, quando talvez um contato telefônico e uma conversa no 

campo extrajudicial seria suficiente para sanar eventual irresignação, 

evitando-se por conseguinte a demanda judicial. Com efeito, apegando-se 

aos fundamentos já expostos no despacho inicial, mantenho-me firme 

naquelas razões para assentar a necessidade de demonstração mínima 

da tentativa de resolução extrajudicial da irresignação como condição ao 

recebimento da demanda judicial. Vale dizer, deve ser demonstrada a 

existência de pretensão resistida (lide) para que haja interesse de agir 

junto ao Poder Judiciário. Nesse sentido: AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO 

DE DOCUMENTOS - CARÊNCIA DE AÇÃO - AUSÊNCIA DE INTERESSE 

PROCESSUAL - PRETENSÃO RESISTIDA NÃO CONFIGURADA - EXTINÇÃO 

DO FEITO. -O interesse processual na ação cautelar de exibição de 

documentos, cabível como medida preparatória para instruir a ação 

principal, depende da demonstração da existência de relação jurídica entre 

as partes, da comprovação do prévio requerimento administrativo, não 

atendido em prazo razoável, e, se for o caso, do pagamento do custo do 

serviço, conforme previsão contratual. Observância ao entendimento 

consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no RESP. Nº. 1.349.453/MS, 

julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos. (TJMG – Apelação 

Cível n. 10467150005495001MG – 15ª Câmara Cível – Publicado em 

11.03.2016. Relatoria do Desembargador Edison Freital Leite). APELAÇÃO 

CÍVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE 

DOCUMENTOS. FALTA DE PRÉVIO PEDIDO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA 

DE PRETENSÃO RESISTIDA E DE INTERESSE PROCESSUAL. Ação cautelar 

exibitória de documentos ajuizada com a finalidade de obter documento 

para instruir ação principal a este relacionada. Falta de encaminhamento 

prévio de pedido administrativo. Pretensão resistida não configurada. 

Ausência de interesse processual. Extinção da Ação cautelar. APELO 

PROVIDO. (Apelação Cível Nº 70066155359, Décima Quarta Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Miriam A. Fernandes, Julgado em 

24/09/2015). Deste modo, inexistindo a demonstração prévia de pretensão 

resistida, neste caso, é de se reputar inexistente a condição necessária 

ao ajuizamento da ação, qual seja, o interesse de agir, de maneira que 

mantenho-me firme no que foi exposto no despacho anterior. Assim, 

sendo este o entendimento do Juízo anotado no despacho anterior, como 

a parte autora não cumpriu as providências anotadas à título de emenda 

da inicial, deverá incidir na espécie a consequência jurídica descrita no 

parágrafo único do art. 321 do CPC. In verbis: Art. 321. O juiz, ao verificar 

que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou 

que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o 

julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) 

dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser 

corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir a 

diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Concomitante ao dispositivo 

acima pode-se afirmar que a inobservância da exigência proposta pelo 

Juízo acarreta o indeferimento da inicial não somente pelo disposto acima, 

mas também à teor do art. 330, III do Código de Processo Civil em razão da 

ausência de condição ao ajuizamento da ação (interesse de agir). É como 

decido! Ante o exposto, nos termos do art. 485, I c.c art. 321, parágrafo 

único e 330, III, todos do Código de Processo Civil, INDEFIRO A INICIAL e 

via de consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO 

DE MÉRITO. P. R. I. Decorrido o prazo recursal, arquive-se. Como não foi 

dado processamento à inicial, fica a parte autora isenta das custas 

iniciais. Cáceres/MT, 23 de Abril de 2.020. Ricardo Alexandre Riccielli 

Sobrinho Juiz de Direito
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BANCO VOTORANTIM S.A. (REU)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES SENTENÇA Processo: 1000887-68.2020.8.11.0006. AUTOR(A): 

ANA FRANCISCA BEZERRA TEIXEIRA REU: BANCO VOTORANTIM S.A. 

Vistos etc. Cuida-se de AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE 

INDÉBITO E PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. No primeiro 

contato com o processo este Juízo determinou que a parte promovesse a 

emenda da petição inicial, nos seguintes termos: “Isto posto, nos termos 

do art. 321 do CPC deverá a inicial ser emendada, a fim de que a parte 

autora comprove ter buscado extrajudicialmente a solução de suas 

irresignações, notadamente o acesso ao contrato questionado na inicial a 

fim de que demonstre haver pertinência subjetiva (interesse de agir) a 

justificar o ajuizamento desta inicial. Para tanto, anoto o prazo de 15 

(quinze) dias. Em não sendo comprovada a existência de interesse de 

agir, a inicial será indeferida e o processo extinto sem resolução de 

mérito.” (g.n.). Sobreveio então manifestação da parte autora, nos 

seguintes termos: “Venho perante Vossa Excelência, diante do despacho 

retro, emendar a inicial juntando aos autos, comprovante de reclamação 

junto ao site consumidor.gov.br. Diante disto, vem requerer a suspensão 

do presente processo por 15 dias para que o réu apresente resposta. 

Ressalta-se, que a extinção desta demanda implicaria em uma nova ação 

idêntica. Razão que, não atender ao pedido de suspensão fere o princípio 

da celeridade e economia processual. Diante do exposto, requer a 

suspensão do processo por 15 dias para tentativa da resolução de forma 

amigável.” É a síntese do necessário. Fundamento e decido. Este Juízo 

permanecerá no entendimento assentado no despacho inicial e assim 

sendo devo considerar que o(a) autor(a) não promoveu a emenda da 

petição inicial conforme exigido pelo Juízo. Ora, embora tenha apresentado 

protocolo de reclamação junto a órgão fiscalizador, percebe-se que 

referida atitude foi tomada recentemente, há poucos dias, após a 

propositura da demanda, visando preencher condição da ação, qual seja, 

o interesse de agir (art. 17/CPC). Nesse sentido, na linha da teoria da 

asserção, devo assinalar que o Juízo observa o preenchimento dos 

pressupostos processuais por ocasião da apresentação da petição inicial, 

não sendo adequado que a parte autora, reestruture a petição inicial após 

distribuída a ação. Tanto não se mostra razoável tal atitude que o 

legislador estabeleceu o curto prazo de 15 dias para que a emenda seja 

promovida, sendo, portanto, a emenda da petição inicial, destinada a 

pequenos reparos ou esclarecimentos daquilo que faltou ser apresentado, 

e não para que a parte busque elaborar o que jamais existiu ao tempo da 

propositura da ação. Logo, embora a parte autora justifique que diante da 

extinção da ação, poderá ingressar com outra em momento posterior, 

argumento este lançado para tentar convencer o Juízo a dilatar o prazo 

processual para a emenda, não há que servir para o fim almejado, 

notadamente pelo que já foi exposto, ou seja, a parte autora ingressou 

com a ação despida de pretensão resistida e tenta reparar essa falta 

mediante a provocação administrativa posterior a propositura da ação – o 

que não deve ser admitido! Em suma a intenção do Juízo é vedar a prática 

imediata da parte em bater às portas do Judiciário para a resolução da 

problemática, sendo prudente um contato prévio com a parte diversa para 

que a questão seja eventualmente resolvida no campo extrajudicial. Ora, 

apego-me ao entendimento de que a esfera cível também deve pautar-se 

pela intervenção mínima, não por outra razão o atual Código de Processo 

Civil foi estabelecido com a clara intenção de facilitar a resolução dos 

conflitos mediante conciliação ou mediação de modo a facilitar que as 

próprias partes encontrem um “meio termo” em seus problemas, antes que 

a situação fatídica seja resolvida pelo Estado-Juiz. Pela leitura do 

despacho inicial está claro que a exigência do Juízo no comportamento 

mínimo da parte em tentar resolver sua irresignação previamente no 

campo extrajudicial não traduz em “mero capricho” do Juízo, mas no 

cuidado que o Judiciário deve tomar em todo o país em homenagem à 

economia processual e ao interesse público. É de conhecimento público 

que a máquina judiciária encontra-se com estoque elevado de processos, 

para os quais os recursos humanos disponíveis para a resolução dos 

mesmos não têm sido suficiente para reduzi-los no tempo e qualidade ao 

contento social de modo que a sociedade permanece insatisfeita com a 

prestação jurisdicional brasileira. Se de um lado a máquina pública recebe 

a culpa pela “morosidade processual”, de outro também deve-se atribuir a 

responsabilidade por demandas ajuizadas em muitas das vezes sem 

necessidade, quando talvez um contato telefônico e uma conversa no 

campo extrajudicial seria suficiente para sanar eventual irresignação, 

evitando-se por conseguinte a demanda judicial. Com efeito, apegando-se 
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aos fundamentos já expostos no despacho inicial, mantenho-me firme 

naquelas razões para assentar a necessidade de demonstração mínima 

da tentativa de resolução extrajudicial da irresignação como condição ao 

recebimento da demanda judicial. Vale dizer, deve ser demonstrada a 

existência de pretensão resistida (lide) para que haja interesse de agir 

junto ao Poder Judiciário. Nesse sentido: AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO 

DE DOCUMENTOS - CARÊNCIA DE AÇÃO - AUSÊNCIA DE INTERESSE 

PROCESSUAL - PRETENSÃO RESISTIDA NÃO CONFIGURADA - EXTINÇÃO 

DO FEITO. -O interesse processual na ação cautelar de exibição de 

documentos, cabível como medida preparatória para instruir a ação 

principal, depende da demonstração da existência de relação jurídica entre 

as partes, da comprovação do prévio requerimento administrativo, não 

atendido em prazo razoável, e, se for o caso, do pagamento do custo do 

serviço, conforme previsão contratual. Observância ao entendimento 

consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no RESP. Nº. 1.349.453/MS, 

julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos. (TJMG – Apelação 

Cível n. 10467150005495001MG – 15ª Câmara Cível – Publicado em 

11.03.2016. Relatoria do Desembargador Edison Freital Leite). APELAÇÃO 

CÍVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE 

DOCUMENTOS. FALTA DE PRÉVIO PEDIDO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA 

DE PRETENSÃO RESISTIDA E DE INTERESSE PROCESSUAL. Ação cautelar 

exibitória de documentos ajuizada com a finalidade de obter documento 

para instruir ação principal a este relacionada. Falta de encaminhamento 

prévio de pedido administrativo. Pretensão resistida não configurada. 

Ausência de interesse processual. Extinção da Ação cautelar. APELO 

PROVIDO. (Apelação Cível Nº 70066155359, Décima Quarta Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Miriam A. Fernandes, Julgado em 

24/09/2015). Deste modo, inexistindo a demonstração prévia de pretensão 

resistida, neste caso, é de se reputar inexistente a condição necessária 

ao ajuizamento da ação, qual seja, o interesse de agir, de maneira que 

mantenho-me firme no que foi exposto no despacho anterior. Assim, 

sendo este o entendimento do Juízo anotado no despacho anterior, como 

a parte autora não cumpriu as providências anotadas à título de emenda 

da inicial, deverá incidir na espécie a consequência jurídica descrita no 

parágrafo único do art. 321 do CPC. In verbis: Art. 321. O juiz, ao verificar 

que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou 

que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o 

julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) 

dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser 

corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir a 

diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Concomitante ao dispositivo 

acima pode-se afirmar que a inobservância da exigência proposta pelo 

Juízo acarreta o indeferimento da inicial não somente pelo disposto acima, 

mas também à teor do art. 330, III do Código de Processo Civil em razão da 

ausência de condição ao ajuizamento da ação (interesse de agir). É como 

decido! Ante o exposto, nos termos do art. 485, I c.c art. 321, parágrafo 

único e 330, III, todos do Código de Processo Civil, INDEFIRO A INICIAL e 

via de consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO 

DE MÉRITO. P. R. I. Decorrido o prazo recursal, arquive-se. Como não foi 

dado processamento à inicial, fica a parte autora isenta das custas 

iniciais. Cáceres/MT, 23 de Abril de 2.020. Ricardo Alexandre Riccielli 

Sobrinho Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES SENTENÇA Processo: 1000845-19.2020.8.11.0006. AUTOR(A): 

ANA FRANCISCA BEZERRA TEIXEIRA REU: BANCO ITAU BMG 

CONSIGNADO S.A. Vistos etc. Cuida-se de AÇÃO DECLARATÓRIA C/C 

REPETIÇÃO DE INDÉBITO E PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS. No primeiro contato com o processo este Juízo determinou que a 

parte promovesse a emenda da petição inicial, nos seguintes termos: “Isto 

posto, nos termos do art. 321 do CPC deverá a inicial ser emendada, a fim 

de que a parte autora comprove ter buscado extrajudicialmente a solução 

de suas irresignações, notadamente o acesso ao contrato questionado na 

inicial a fim de que demonstre haver pertinência subjetiva (interesse de 

agir) a justificar o ajuizamento desta inicial. Para tanto, anoto o prazo de 15 

(quinze) dias. Em não sendo comprovada a existência de interesse de 

agir, a inicial será indeferida e o processo extinto sem resolução de 

mérito.” (g.n.). Sobreveio então manifestação da parte autora, nos 

seguintes termos: “Venho perante Vossa Excelência, diante do despacho 

retro, emendar a inicial juntando aos autos, comprovante de reclamação 

junto ao site consumidor.gov.br. Diante disto, vem requerer a suspensão 

do presente processo por 15 dias para que o réu apresente resposta. 

Ressalta-se, que a extinção desta demanda implicaria em uma nova ação 

idêntica. Razão que, não atender ao pedido de suspensão fere o princípio 

da celeridade e economia processual. Diante do exposto, requer a 

suspensão do processo por 15 dias para tentativa da resolução de forma 

amigável.” É a síntese do necessário. Fundamento e decido. Este Juízo 

permanecerá no entendimento assentado no despacho inicial e assim 

sendo devo considerar que o(a) autor(a) não promoveu a emenda da 

petição inicial conforme exigido pelo Juízo. Ora, embora tenha apresentado 

protocolo de reclamação junto a órgão fiscalizador, percebe-se que 

referida atitude foi tomada recentemente, há poucos dias, após a 

propositura da demanda, visando preencher condição da ação, qual seja, 

o interesse de agir (art. 17/CPC). Nesse sentido, na linha da teoria da 

asserção, devo assinalar que o Juízo observa o preenchimento dos 

pressupostos processuais por ocasião da apresentação da petição inicial, 

não sendo adequado que a parte autora, reestruture a petição inicial após 

distribuída a ação. Tanto não se mostra razoável tal atitude que o 

legislador estabeleceu o curto prazo de 15 dias para que a emenda seja 

promovida, sendo, portanto, a emenda da petição inicial, destinada a 

pequenos reparos ou esclarecimentos daquilo que faltou ser apresentado, 

e não para que a parte busque elaborar o que jamais existiu ao tempo da 

propositura da ação. Logo, embora a parte autora justifique que diante da 

extinção da ação, poderá ingressar com outra em momento posterior, 

argumento este lançado para tentar convencer o Juízo a dilatar o prazo 

processual para a emenda, não há que servir para o fim almejado, 

notadamente pelo que já foi exposto, ou seja, a parte autora ingressou 

com a ação despida de pretensão resistida e tenta reparar essa falta 

mediante a provocação administrativa posterior a propositura da ação – o 

que não deve ser admitido! Em suma a intenção do Juízo é vedar a prática 

imediata da parte em bater às portas do Judiciário para a resolução da 

problemática, sendo prudente um contato prévio com a parte diversa para 

que a questão seja eventualmente resolvida no campo extrajudicial. Ora, 

apego-me ao entendimento de que a esfera cível também deve pautar-se 

pela intervenção mínima, não por outra razão o atual Código de Processo 

Civil foi estabelecido com a clara intenção de facilitar a resolução dos 

conflitos mediante conciliação ou mediação de modo a facilitar que as 

próprias partes encontrem um “meio termo” em seus problemas, antes que 

a situação fatídica seja resolvida pelo Estado-Juiz. Pela leitura do 

despacho inicial está claro que a exigência do Juízo no comportamento 

mínimo da parte em tentar resolver sua irresignação previamente no 

campo extrajudicial não traduz em “mero capricho” do Juízo, mas no 

cuidado que o Judiciário deve tomar em todo o país em homenagem à 

economia processual e ao interesse público. É de conhecimento público 

que a máquina judiciária encontra-se com estoque elevado de processos, 

para os quais os recursos humanos disponíveis para a resolução dos 

mesmos não têm sido suficiente para reduzi-los no tempo e qualidade ao 

contento social de modo que a sociedade permanece insatisfeita com a 

prestação jurisdicional brasileira. Se de um lado a máquina pública recebe 

a culpa pela “morosidade processual”, de outro também deve-se atribuir a 

responsabilidade por demandas ajuizadas em muitas das vezes sem 

necessidade, quando talvez um contato telefônico e uma conversa no 

campo extrajudicial seria suficiente para sanar eventual irresignação, 

evitando-se por conseguinte a demanda judicial. Com efeito, apegando-se 

aos fundamentos já expostos no despacho inicial, mantenho-me firme 

naquelas razões para assentar a necessidade de demonstração mínima 

da tentativa de resolução extrajudicial da irresignação como condição ao 

recebimento da demanda judicial. Vale dizer, deve ser demonstrada a 

existência de pretensão resistida (lide) para que haja interesse de agir 

junto ao Poder Judiciário. Nesse sentido: AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO 

DE DOCUMENTOS - CARÊNCIA DE AÇÃO - AUSÊNCIA DE INTERESSE 

PROCESSUAL - PRETENSÃO RESISTIDA NÃO CONFIGURADA - EXTINÇÃO 

DO FEITO. -O interesse processual na ação cautelar de exibição de 

documentos, cabível como medida preparatória para instruir a ação 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1072024/4/2020 Página 66 de 870



principal, depende da demonstração da existência de relação jurídica entre 

as partes, da comprovação do prévio requerimento administrativo, não 

atendido em prazo razoável, e, se for o caso, do pagamento do custo do 

serviço, conforme previsão contratual. Observância ao entendimento 

consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no RESP. Nº. 1.349.453/MS, 

julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos. (TJMG – Apelação 

Cível n. 10467150005495001MG – 15ª Câmara Cível – Publicado em 

11.03.2016. Relatoria do Desembargador Edison Freital Leite). APELAÇÃO 

CÍVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE 

DOCUMENTOS. FALTA DE PRÉVIO PEDIDO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA 

DE PRETENSÃO RESISTIDA E DE INTERESSE PROCESSUAL. Ação cautelar 

exibitória de documentos ajuizada com a finalidade de obter documento 

para instruir ação principal a este relacionada. Falta de encaminhamento 

prévio de pedido administrativo. Pretensão resistida não configurada. 

Ausência de interesse processual. Extinção da Ação cautelar. APELO 

PROVIDO. (Apelação Cível Nº 70066155359, Décima Quarta Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Miriam A. Fernandes, Julgado em 

24/09/2015). Deste modo, inexistindo a demonstração prévia de pretensão 

resistida, neste caso, é de se reputar inexistente a condição necessária 

ao ajuizamento da ação, qual seja, o interesse de agir, de maneira que 

mantenho-me firme no que foi exposto no despacho anterior. Assim, 

sendo este o entendimento do Juízo anotado no despacho anterior, como 

a parte autora não cumpriu as providências anotadas à título de emenda 

da inicial, deverá incidir na espécie a consequência jurídica descrita no 

parágrafo único do art. 321 do CPC. In verbis: Art. 321. O juiz, ao verificar 

que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou 

que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o 

julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) 

dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser 

corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir a 

diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Concomitante ao dispositivo 

acima pode-se afirmar que a inobservância da exigência proposta pelo 

Juízo acarreta o indeferimento da inicial não somente pelo disposto acima, 

mas também à teor do art. 330, III do Código de Processo Civil em razão da 

ausência de condição ao ajuizamento da ação (interesse de agir). É como 

decido! Ante o exposto, nos termos do art. 485, I c.c art. 321, parágrafo 

único e 330, III, todos do Código de Processo Civil, INDEFIRO A INICIAL e 

via de consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO 

DE MÉRITO. P. R. I. Decorrido o prazo recursal, arquive-se. Como não foi 

dado processamento à inicial, fica a parte autora isenta das custas 

iniciais. Cáceres/MT, 23 de Abril de 2.020. Ricardo Alexandre Riccielli 

Sobrinho Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES SENTENÇA Processo: 1000821-88.2020.8.11.0006. AUTOR: 

VICENTE NUNES REU: BANCO CETELEM S.A. Vistos etc. Cuida-se de 

AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E PEDIDO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. No primeiro contato com o processo 

este Juízo determinou que a parte promovesse a emenda da petição inicial, 

nos seguintes termos: “Isto posto, nos termos do art. 321 do CPC deverá a 

inicial ser emendada, a fim de que a parte autora comprove ter buscado 

extrajudicialmente a solução de suas irresignações, notadamente o 

acesso ao contrato questionado na inicial a fim de que demonstre haver 

pertinência subjetiva (interesse de agir) a justificar o ajuizamento desta 

inicial. Para tanto, anoto o prazo de 15 (quinze) dias. Em não sendo 

comprovada a existência de interesse de agir, a inicial será indeferida e o 

processo extinto sem resolução de mérito.” (g.n.). Sobreveio então 

manifestação da parte autora, nos seguintes termos: “Venho perante 

Vossa Excelência, diante do despacho retro, emendar a inicial juntando 

aos autos, comprovante de reclamação junto ao site consumidor.gov.br. 

Diante disto, vem requerer a suspensão do presente processo por 15 dias 

para que o réu apresente resposta. Ressalta-se, que a extinção desta 

demanda implicaria em uma nova ação idêntica. Razão que, não atender 

ao pedido de suspensão fere o princípio da celeridade e economia 

processual. Diante do exposto, requer a suspensão do processo por 15 

dias para tentativa da resolução de forma amigável.” É a síntese do 

necessário. Fundamento e decido. Este Juízo permanecerá no 

entendimento assentado no despacho inicial e assim sendo devo 

considerar que o(a) autor(a) não promoveu a emenda da petição inicial 

conforme exigido pelo Juízo. Ora, embora tenha apresentado protocolo de 

reclamação junto a órgão fiscalizador, percebe-se que referida atitude foi 

tomada recentemente, há poucos dias, após a propositura da demanda, 

visando preencher condição da ação, qual seja, o interesse de agir (art. 

17/CPC). Nesse sentido, na linha da teoria da asserção, devo assinalar 

que o Juízo observa o preenchimento dos pressupostos processuais por 

ocasião da apresentação da petição inicial, não sendo adequado que a 

parte autora, reestruture a petição inicial após distribuída a ação. Tanto 

não se mostra razoável tal atitude que o legislador estabeleceu o curto 

prazo de 15 dias para que a emenda seja promovida, sendo, portanto, a 

emenda da petição inicial, destinada a pequenos reparos ou 

esclarecimentos daquilo que faltou ser apresentado, e não para que a 

parte busque elaborar o que jamais existiu ao tempo da propositura da 

ação. Logo, embora a parte autora justifique que diante da extinção da 

ação, poderá ingressar com outra em momento posterior, argumento este 

lançado para tentar convencer o Juízo a dilatar o prazo processual para a 

emenda, não há que servir para o fim almejado, notadamente pelo que já 

foi exposto, ou seja, a parte autora ingressou com a ação despida de 

pretensão resistida e tenta reparar essa falta mediante a provocação 

administrativa posterior a propositura da ação – o que não deve ser 

admitido! Em suma a intenção do Juízo é vedar a prática imediata da parte 

em bater às portas do Judiciário para a resolução da problemática, sendo 

prudente um contato prévio com a parte diversa para que a questão seja 

eventualmente resolvida no campo extrajudicial. Ora, apego-me ao 

entendimento de que a esfera cível também deve pautar-se pela 

intervenção mínima, não por outra razão o atual Código de Processo Civil 

foi estabelecido com a clara intenção de facilitar a resolução dos conflitos 

mediante conciliação ou mediação de modo a facilitar que as próprias 

partes encontrem um “meio termo” em seus problemas, antes que a 

situação fatídica seja resolvida pelo Estado-Juiz. Pela leitura do despacho 

inicial está claro que a exigência do Juízo no comportamento mínimo da 

parte em tentar resolver sua irresignação previamente no campo 

extrajudicial não traduz em “mero capricho” do Juízo, mas no cuidado que 

o Judiciário deve tomar em todo o país em homenagem à economia 

processual e ao interesse público. É de conhecimento público que a 

máquina judiciária encontra-se com estoque elevado de processos, para 

os quais os recursos humanos disponíveis para a resolução dos mesmos 

não têm sido suficiente para reduzi-los no tempo e qualidade ao contento 

social de modo que a sociedade permanece insatisfeita com a prestação 

jurisdicional brasileira. Se de um lado a máquina pública recebe a culpa 

pela “morosidade processual”, de outro também deve-se atribuir a 

responsabilidade por demandas ajuizadas em muitas das vezes sem 

necessidade, quando talvez um contato telefônico e uma conversa no 

campo extrajudicial seria suficiente para sanar eventual irresignação, 

evitando-se por conseguinte a demanda judicial. Com efeito, apegando-se 

aos fundamentos já expostos no despacho inicial, mantenho-me firme 

naquelas razões para assentar a necessidade de demonstração mínima 

da tentativa de resolução extrajudicial da irresignação como condição ao 

recebimento da demanda judicial. Vale dizer, deve ser demonstrada a 

existência de pretensão resistida (lide) para que haja interesse de agir 

junto ao Poder Judiciário. Nesse sentido: AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO 

DE DOCUMENTOS - CARÊNCIA DE AÇÃO - AUSÊNCIA DE INTERESSE 

PROCESSUAL - PRETENSÃO RESISTIDA NÃO CONFIGURADA - EXTINÇÃO 

DO FEITO. -O interesse processual na ação cautelar de exibição de 

documentos, cabível como medida preparatória para instruir a ação 

principal, depende da demonstração da existência de relação jurídica entre 

as partes, da comprovação do prévio requerimento administrativo, não 

atendido em prazo razoável, e, se for o caso, do pagamento do custo do 

serviço, conforme previsão contratual. Observância ao entendimento 

consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no RESP. Nº. 1.349.453/MS, 

julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos. (TJMG – Apelação 

Cível n. 10467150005495001MG – 15ª Câmara Cível – Publicado em 

11.03.2016. Relatoria do Desembargador Edison Freital Leite). APELAÇÃO 

CÍVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE 

DOCUMENTOS. FALTA DE PRÉVIO PEDIDO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA 
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DE PRETENSÃO RESISTIDA E DE INTERESSE PROCESSUAL. Ação cautelar 

exibitória de documentos ajuizada com a finalidade de obter documento 

para instruir ação principal a este relacionada. Falta de encaminhamento 

prévio de pedido administrativo. Pretensão resistida não configurada. 

Ausência de interesse processual. Extinção da Ação cautelar. APELO 

PROVIDO. (Apelação Cível Nº 70066155359, Décima Quarta Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Miriam A. Fernandes, Julgado em 

24/09/2015). Deste modo, inexistindo a demonstração prévia de pretensão 

resistida, neste caso, é de se reputar inexistente a condição necessária 

ao ajuizamento da ação, qual seja, o interesse de agir, de maneira que 

mantenho-me firme no que foi exposto no despacho anterior. Assim, 

sendo este o entendimento do Juízo anotado no despacho anterior, como 

a parte autora não cumpriu as providências anotadas à título de emenda 

da inicial, deverá incidir na espécie a consequência jurídica descrita no 

parágrafo único do art. 321 do CPC. In verbis: Art. 321. O juiz, ao verificar 

que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou 

que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o 

julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) 

dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser 

corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir a 

diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Concomitante ao dispositivo 

acima pode-se afirmar que a inobservância da exigência proposta pelo 

Juízo acarreta o indeferimento da inicial não somente pelo disposto acima, 

mas também à teor do art. 330, III do Código de Processo Civil em razão da 

ausência de condição ao ajuizamento da ação (interesse de agir). É como 

decido! Ante o exposto, nos termos do art. 485, I c.c art. 321, parágrafo 

único e 330, III, todos do Código de Processo Civil, INDEFIRO A INICIAL e 

via de consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO 

DE MÉRITO. P. R. I. Decorrido o prazo recursal, arquive-se. Como não foi 

dado processamento à inicial, fica a parte autora isenta das custas 

iniciais. Cáceres/MT, 23 de Abril de 2.020. Ricardo Alexandre Riccielli 

Sobrinho Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000824-43.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

VICENTE NUNES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

IGOR GUSTAVO VELOSO DE SOUZA OAB - TO5797 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

TAYLISE CATARINA ROGERIO SEIXAS OAB - MT15483-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES SENTENÇA Processo: 1000824-43.2020.8.11.0006. AUTOR: 

VICENTE NUNES REU: BANCO BMG S.A Vistos etc. Cuida-se de AÇÃO 

DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E PEDIDO DE INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS. No primeiro contato com o processo este Juízo 

determinou que a parte promovesse a emenda da petição inicial, nos 

seguintes termos: “Isto posto, nos termos do art. 321 do CPC deverá a 

inicial ser emendada, a fim de que a parte autora comprove ter buscado 

extrajudicialmente a solução de suas irresignações, notadamente o 

acesso ao contrato questionado na inicial a fim de que demonstre haver 

pertinência subjetiva (interesse de agir) a justificar o ajuizamento desta 

inicial. Para tanto, anoto o prazo de 15 (quinze) dias. Em não sendo 

comprovada a existência de interesse de agir, a inicial será indeferida e o 

processo extinto sem resolução de mérito.” (g.n.). Sobreveio então 

manifestação da parte autora, nos seguintes termos: “Venho perante 

Vossa Excelência, diante do despacho retro, emendar a inicial juntando 

aos autos, comprovante de reclamação junto ao site consumidor.gov.br. 

Diante disto, vem requerer a suspensão do presente processo por 15 dias 

para que o réu apresente resposta. Ressalta-se, que a extinção desta 

demanda implicaria em uma nova ação idêntica. Razão que, não atender 

ao pedido de suspensão fere o princípio da celeridade e economia 

processual. Diante do exposto, requer a suspensão do processo por 15 

dias para tentativa da resolução de forma amigável.” É a síntese do 

necessário. Fundamento e decido. Este Juízo permanecerá no 

entendimento assentado no despacho inicial e assim sendo devo 

considerar que o(a) autor(a) não promoveu a emenda da petição inicial 

conforme exigido pelo Juízo. Ora, embora tenha apresentado protocolo de 

reclamação junto a órgão fiscalizador, percebe-se que referida atitude foi 

tomada recentemente, há poucos dias, após a propositura da demanda, 

visando preencher condição da ação, qual seja, o interesse de agir (art. 

17/CPC). Nesse sentido, na linha da teoria da asserção, devo assinalar 

que o Juízo observa o preenchimento dos pressupostos processuais por 

ocasião da apresentação da petição inicial, não sendo adequado que a 

parte autora, reestruture a petição inicial após distribuída a ação. Tanto 

não se mostra razoável tal atitude que o legislador estabeleceu o curto 

prazo de 15 dias para que a emenda seja promovida, sendo, portanto, a 

emenda da petição inicial, destinada a pequenos reparos ou 

esclarecimentos daquilo que faltou ser apresentado, e não para que a 

parte busque elaborar o que jamais existiu ao tempo da propositura da 

ação. Logo, embora a parte autora justifique que diante da extinção da 

ação, poderá ingressar com outra em momento posterior, argumento este 

lançado para tentar convencer o Juízo a dilatar o prazo processual para a 

emenda, não há que servir para o fim almejado, notadamente pelo que já 

foi exposto, ou seja, a parte autora ingressou com a ação despida de 

pretensão resistida e tenta reparar essa falta mediante a provocação 

administrativa posterior a propositura da ação – o que não deve ser 

admitido! Em suma a intenção do Juízo é vedar a prática imediata da parte 

em bater às portas do Judiciário para a resolução da problemática, sendo 

prudente um contato prévio com a parte diversa para que a questão seja 

eventualmente resolvida no campo extrajudicial. Ora, apego-me ao 

entendimento de que a esfera cível também deve pautar-se pela 

intervenção mínima, não por outra razão o atual Código de Processo Civil 

foi estabelecido com a clara intenção de facilitar a resolução dos conflitos 

mediante conciliação ou mediação de modo a facilitar que as próprias 

partes encontrem um “meio termo” em seus problemas, antes que a 

situação fatídica seja resolvida pelo Estado-Juiz. Pela leitura do despacho 

inicial está claro que a exigência do Juízo no comportamento mínimo da 

parte em tentar resolver sua irresignação previamente no campo 

extrajudicial não traduz em “mero capricho” do Juízo, mas no cuidado que 

o Judiciário deve tomar em todo o país em homenagem à economia 

processual e ao interesse público. É de conhecimento público que a 

máquina judiciária encontra-se com estoque elevado de processos, para 

os quais os recursos humanos disponíveis para a resolução dos mesmos 

não têm sido suficiente para reduzi-los no tempo e qualidade ao contento 

social de modo que a sociedade permanece insatisfeita com a prestação 

jurisdicional brasileira. Se de um lado a máquina pública recebe a culpa 

pela “morosidade processual”, de outro também deve-se atribuir a 

responsabilidade por demandas ajuizadas em muitas das vezes sem 

necessidade, quando talvez um contato telefônico e uma conversa no 

campo extrajudicial seria suficiente para sanar eventual irresignação, 

evitando-se por conseguinte a demanda judicial. Com efeito, apegando-se 

aos fundamentos já expostos no despacho inicial, mantenho-me firme 

naquelas razões para assentar a necessidade de demonstração mínima 

da tentativa de resolução extrajudicial da irresignação como condição ao 

recebimento da demanda judicial. Vale dizer, deve ser demonstrada a 

existência de pretensão resistida (lide) para que haja interesse de agir 

junto ao Poder Judiciário. Nesse sentido: AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO 

DE DOCUMENTOS - CARÊNCIA DE AÇÃO - AUSÊNCIA DE INTERESSE 

PROCESSUAL - PRETENSÃO RESISTIDA NÃO CONFIGURADA - EXTINÇÃO 

DO FEITO. -O interesse processual na ação cautelar de exibição de 

documentos, cabível como medida preparatória para instruir a ação 

principal, depende da demonstração da existência de relação jurídica entre 

as partes, da comprovação do prévio requerimento administrativo, não 

atendido em prazo razoável, e, se for o caso, do pagamento do custo do 

serviço, conforme previsão contratual. Observância ao entendimento 

consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no RESP. Nº. 1.349.453/MS, 

julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos. (TJMG – Apelação 

Cível n. 10467150005495001MG – 15ª Câmara Cível – Publicado em 

11.03.2016. Relatoria do Desembargador Edison Freital Leite). APELAÇÃO 

CÍVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE 

DOCUMENTOS. FALTA DE PRÉVIO PEDIDO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA 

DE PRETENSÃO RESISTIDA E DE INTERESSE PROCESSUAL. Ação cautelar 

exibitória de documentos ajuizada com a finalidade de obter documento 

para instruir ação principal a este relacionada. Falta de encaminhamento 

prévio de pedido administrativo. Pretensão resistida não configurada. 

Ausência de interesse processual. Extinção da Ação cautelar. APELO 

PROVIDO. (Apelação Cível Nº 70066155359, Décima Quarta Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Miriam A. Fernandes, Julgado em 
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24/09/2015). Deste modo, inexistindo a demonstração prévia de pretensão 

resistida, neste caso, é de se reputar inexistente a condição necessária 

ao ajuizamento da ação, qual seja, o interesse de agir, de maneira que 

mantenho-me firme no que foi exposto no despacho anterior. Assim, 

sendo este o entendimento do Juízo anotado no despacho anterior, como 

a parte autora não cumpriu as providências anotadas à título de emenda 

da inicial, deverá incidir na espécie a consequência jurídica descrita no 

parágrafo único do art. 321 do CPC. In verbis: Art. 321. O juiz, ao verificar 

que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou 

que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o 

julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) 

dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser 

corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir a 

diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Concomitante ao dispositivo 

acima pode-se afirmar que a inobservância da exigência proposta pelo 

Juízo acarreta o indeferimento da inicial não somente pelo disposto acima, 

mas também à teor do art. 330, III do Código de Processo Civil em razão da 

ausência de condição ao ajuizamento da ação (interesse de agir). É como 

decido! Ante o exposto, nos termos do art. 485, I c.c art. 321, parágrafo 

único e 330, III, todos do Código de Processo Civil, INDEFIRO A INICIAL e 

via de consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO 

DE MÉRITO. P. R. I. Decorrido o prazo recursal, arquive-se. Como não foi 

dado processamento à inicial, fica a parte autora isenta das custas 

iniciais. Cáceres/MT, 23 de Abril de 2.020. Ricardo Alexandre Riccielli 

Sobrinho Juiz de Direito

4ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001677-52.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ALICE NOBUKO NOGUCHI HAYASHIDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSUE AMBROSIO RIBEIRO OAB - MT8784/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

governo do estado de mato grosso (REU)

 

Vistos, etc. Trata-se de AÇÃO DE ISENÇÃO E REPETIÇÃO DE INDÉBITO 

PELA RETENÇÃO INDEVIDA DO IMPOSTO DE RENDA NA FONTE, C/C 

PEDIDO LIMINAR DE TUTELA DE URGÊNCIA interposta por ALICE NOBUKO 

NOGUCHI HAYASHIDA contra o ESTADO DE MATO GROSSO, todos 

qualificados na inicial (evento nº 31396281). A autora alega ser portadora 

de moléstia grave constante no rol do inciso XIV do artigo 6º da Lei 

7.713/88 (cegueira monocular), bem por isso requer a concessão dos 

benefícios da justiça gratuita, assegurados pela Constituição Federal, 

artigo 5º, inciso LXXIV e no artigo 98 e seguintes do CPC, uma vez que 

não tem condições de arcar com o ônus financeiro desta ação, inclusive 

custas, despesas processuais, honorários de advogado e honorários 

periciais, sem prejuízo de seu próprio sustento e de seus familiares. 

Contudo, conforme narrado na exordial a autora é aposentada pelo INSS e 

pensionista de servidor público do Estado de Mato Grosso. Acerca da 

aposentadoria, não há comprovantes atualizados que demonstrem o valor 

recebido pela autora, fundamental para apreciar o pleito de gratuidade de 

justiça. No caso, a simples declaração de hipossuficiência não justifica o 

deferimento do pleito. Colha-se do julgado: AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPROVADA A HIPOSSUFICIÊNCIA. 

DECISÃO REFORMADA. 1. Na presente hipótese, o recorrente pretende 

obter a concessão da gratuidade de justiça. 2. A finalidade da justiça 

gratuita é garantir o amplo acesso à Jurisdição às pessoas notoriamente 

menos favorecidas economicamente. O art. 5º, inc. LXXIV, da Constituição 

Federal e o art. 99, § 2º, do CPC, preceituam que a concessão desse 

benefício exige a efetiva demonstração da necessidade da medida, que 

não deve ser deferida com suporte na alegada presunção de 

hipossuficiência. Assim, é atribuição do Magistrado examinar 

concretamente se o requerimento de gratuidade é realmente justificado 

pela hipossuficiência da parte. 3. A gratuidade de justiça exige que o 

respectivo requerente demonstre o efetivo comprometimento da sua 

capacidade financeira em relação às despesas necessárias ao custeio do 

processo. 4. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (TJ-DF 

07094222520198070000 DF 0709422-25.2019.8.07.0000, Relator: 

ALVARO CIARLINI, Data de Julgamento: 04/12/2019, 3ª Turma Cível, Data 

de Publicação: Publicado no DJE : 27/01/2020 . Pág.: Sem Página 

Cadastrada). Outrossim, a parte autora não apresentou o requerimento na 

via administrativa do objeto da presente demanda, o que é essencial para 

apreciar a pretensão resistida. Isso posto, e por tudo mais que dos autos 

constam, DECIDO: a) INTIMAR a parte autora para, em 15 (quinze) dias 

úteis, apresentar comprovante de renda atualizado de sua aposentadoria, 

bem como comprovante do pedido administrativo, sob pena de extinção do 

feito; b) Após, voltem-me conclusos; c) Às providências. Cumpra-se com 

urgência.

Intimação Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA CÍVEL

Processo Número: 1004402-48.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

WILMA REGINA DE AMORIM (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO GERALDO COUTINHO HORN OAB - MT0005702S 

(ADVOGADO(A))

 

Vistos, etc. Cuida-se de AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR IMPROBIDADE 

ADMINISTRATIVA movida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL contra 

WILMA REGINA AMORIM, todos qualificados à exordial. Apurou-se através 

do Inquérito Civil n.º 43/2017/4.ªJPC/MPE/CAC a existência de ato tendente 

a fraudar certame, configurado na apresentação de diploma falsificado de 

pós-graduação em nível de doutorado, objetivando a obtenção de 

vantagem em processo seletivo para contratação temporária de professor 

da Universidade do Estado de Mato Grosso conforme Edital 

015/2017-UNEMAT. Pugnou na inicial pela procedência dos pedidos, com a 

aplicação das sanções previstas no artigo 12 da Lei nº 8.429/82, bem 

como com a condenação do requerido ao pagamento das custas 

processuais e dos honorários advocatícios. A requerida, notificada, 

apresentou manifestação instruída com documentos (ID n.22973412), 

aduzindo, em síntese , a inexistência de ato de improbidade administrativa, 

em razão da ausência de vínculo público da requerida com a 

administração pública e ausência de ato ímprobo. Vieram os autos 

conclusos. É o que merece registro. Fundamento e decido. É o caso de 

rejeição da ação pela ilegitimidade passiva. Trata-se de Ação Civil Pública 

para condenação da demandada por suposta irregularidade consistente 

na apresentação de documento inidôneo, representado por diploma 

falsificado de pós-graduação em nível de doutorado junto à Administração 

Pública, para obtenção de vantagem em processo seletivo para 

contratação temporária de professor da Universidade do Estado de Mato 

Grosso – UNEMAT (Edital 015/2017-UNEMAT). A demandada teria 

cometido ato de improbidade administrativa enquanto tentava ser aprovada 

em teste seletivo para, daí então, ser contratada pela UNEMAT para o 

cargo de professora. A abrangência do conceito de agente público 

estabelecido pela Lei de Improbidade Administrativa encontra-se em 

perfeita sintonia com o construído pela doutrina e jurisprudência, estando 

em conformidade com o art. 37 da Constituição da República. Nos termos 

da Lei n. 8.429/92, podem responder pela prática de ato de improbidade 

administrativa o agente público (arts. 1º e 2º), ou terceiro que induza ou 

concorra para a prática do ato de improbidade ou dele se beneficie sob 

qualquer forma direta ou indireta (art. 3º). A responsabilização pela prática 

de ato de improbidade pode alcançar terceiro ou particular, que não seja 

agente público, apenas em três hipóteses: a) quando tenha induzido o 

agente público a praticar o ato ímprobo; b) quando haja concorrido com o 

agente público para a prática do ato ímprobo; ou c) tenha se beneficiado 

com o ato ímprobo praticado pelo agente público. Nesse sentido, inviável a 

propositura de ação de improbidade administrativa contra o particular, sem 

a presença de um agente público no polo passivo, o que não impede 

eventual responsabilização penal ou ressarcimento ao Erário, pelas vias 

adequadas. Isto porque é sabido que o particular responde por força de 

uma norma de extensão, não podendo responder sozinho no polo passivo 

da ação de improbidade, conforme precedentes do STJ: RECURSO 

ESPECIAL Nº 1.533.231 - PR (2014/0056777-1) RELATORA : MINISTRA 

REGINA HELENA COSTA RECORRENTE[...]. IMPROBIDADE 

ADMINISTRATIVA. CONTRATAÇÃO IRREGULAR. OBTENÇÃO DE 

RECURSOS DE FORMA ILÍCITA. CONFIGURAÇÃO DE ATOS DE 

IMPROBIDADE. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. – [...] Nesse sentido: 

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE 

IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA PROPOSTA APENAS CONTRA 

PARTICULAR. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE 
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AGENTE PÚBLICO NO POLO PASSIVO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO NÃO 

PROVIDO. PRECEDENTES. I - A abrangência do conceito de agente público 

estabelecido pela Lei de Improbidade Administrativa encontra-se em 

perfeita sintonia com o construído pela doutrina e jurisprudência, estando 

em conformidade com o art. 37 da Constituição da República. II - Nos 

termos da Lei n. 8.429/92, podem responder pela prática de ato de 

improbidade administrativa o agente público (arts. 1º e 2º), ou terceiro que 

induza ou concorra para a prática do ato de improbidade ou dele se 

beneficie sob qualquer forma direta ou indireta (art. 3º). III - A 

responsabilização pela prática de ato de improbidade pode alcançar 

terceiro ou particular, que não seja agente público, apenas em três 

hipóteses: a) quando tenha induzido o agente público a praticar o ato 

ímprobo; b) quando haja concorrido com o agente público para a prática do 

ato ímprobo; ou c) tenha se beneficiado com o ato ímprobo praticado pelo 

agente público. IV - Inviável a propositura de ação de improbidade 

administrativa contra o particular, sem a presença de um agente público no 

polo passivo, o que não impede eventual responsabilização penal ou 

ressarcimento ao Erário, pelas vias adequadas. Precedentes. V - Recurso 

especial improvido. (REsp 1405748/RJ, Rel. Ministra MARGA TESSLER 

(JUÍZA FEDERAL CONVOCADA DO TRF 4ª REGIÃO), Rel. p/ Acórdão 

Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 

21/05/2015, DJe 17/08/2015, destaque meu). PROCESSUAL CIVIL E 

ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE 

IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. LITISCONSÓRCIO PASSIVO. AUSÊNCIA 

DE INCLUSÃO DE AGENTE PÚBLICO NO PÓLO PASSIVO. 

IMPOSSIBILIDADE DE APENAS O PARTICULAR RESPONDER PELO ATO 

ÍMPROBO. PRECEDENTES. 1. Os particulares que induzam, concorram, ou 

se beneficiem de improbidade administrativa estão sujeitos aos ditames da 

Lei nº 8.429/1992, não sendo, portanto, o conceito de sujeito ativo do ato 

de improbidade restrito aos agentes públicos (inteligência do art. 3º da 

LIA). 2. Inviável, contudo, o manejo da ação civil de improbidade 

exclusivamente e apenas contra o particular, sem a concomitante 

presença de agente público no polo passivo da demanda. 3. Recursos 

especiais improvidos. (REsp 1171017/PA, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, 

PRIMEIRA TURMA, julgado em 25/02/2014, DJe 06/03/2014, destaque meu). 

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE IMPROBIDADE 

EXTINTA, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, POR ILEGITIMIDADE PASSIVA 

DOS REQUERIDOS, EM VIRTUDE DA NÃO INCLUSÃO DE AGENTE 

PÚBLICO. DEFEITUAÇÃO INSANÁVEL NA FORMAÇÃO DA RELAÇÃO 

PROCESSUAL. 1. Nos termos da orientação pacificada nesta Corte, muito 

embora tanto os agentes públicos como os particulares que induzam ou 

concorram para a prática do ato de improbidade ou dele se beneficiem sob 

qualquer forma, direta ou indireta, estejam sujeitos às penalidades da Lei 

8.429/92, não há como a ação ser proposta apenas contra estes últimos, 

de modo a figurarem sozinhos no pólo passivo da demanda. Precedentes: 

REsp. 1.155.992/PA, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 01.07.2010 e 

REsp. 931.135/RO, Rel. Min. ELIANA CALMON, DJe 27.02.2009, REsp. 

1.171.017/PA, Rel. Min. SÉRGIO KUKINA, DJe 06.03.2014. 2. Na tradição 

mais venerável da fase científica do Processo Civil moderno, as iniciativas 

das partes no sentido de postular medidas judiciais se submetem à 

verificação criteriosa de três condições cumulativas, igualmente 

relevantes: (i) a legitimidade (ativa e passiva), (ii) o interesse processual e 

(iii) a possibilidade jurídica do pedido; na ação judicial por imputação da 

prática de ato de improbidade administrativa, regida pela Lei 8.429/92, 

requer-se que o pedido correspondente seja formulado contra o agente 

público alegadamente malfeitor e o terceiro - qualquer que seja - que se 

tenha beneficiado da ilicitude, por isso que ambos (o agente praticante do 

ato e o seu beneficiário) devem compor o polo passivo da demanda, sob a 

pena de não se lhe admitir o curso. 3. [...[. 4. Recurso Especial do MP 

desprovido. Recurso Especial da União desprovido. (REsp 1282445/DF, 

Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado 

em 24/04/2014, DJe 21/10/2014, destaque meu). PROCESSUAL CIVIL. 

ADMINISTRATIVO. RÉU PARTICULAR. AUSÊNCIA DE PARTICIPAÇÃO 

CONJUNTA DE AGENTE PÚBLICO NO PÓLO PASSIVO DA AÇÃO DE 

IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Os arts. 1º e 3º da 

Lei 8.429/92 são expressos ao prever a responsabilização de todos, 

agentes públicos ou não, que induzam ou concorram para a prática do ato 

de improbidade ou dele se beneficiem sob qualquer forma, direta ou 

indireta. 2. Não figurando no pólo passivo qualquer agente público, não há 

como o particular figurar sozinho como réu em Ação de Improbidade 

Administrativa. 3. Nesse quadro legal, não se abre ao Parquet a via da Lei 

da Improbidade Administrativa. Resta-lhe, diante dos fortes indícios de 

fraude nos negócios jurídicos da empresa com a Administração Federal, 

ingressar com Ação Civil Pública comum, visando ao ressarcimento dos 

eventuais prejuízos causados ao patrimônio público, tanto mais porque o 

STJ tem jurisprudência pacífica sobre a imprescritibilidade desse tipo de 

dano. 4. Recurso Especial não provido. (REsp 1155992/PA, Rel. Ministro 

HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/03/2010, DJe 

01/07/2010, destaque meu). Com efeito, da análise da inicial (fls. 3/15e) 

tem-se que a presente ação civil pública foi proposta pelo Ministério 

Público Federal tão somente contra particulares. Assim, não havendo a 

presença de agente público no polo passivo da demanda, impõe-se sua 

extinção sem resolução do mérito. Isto posto, com fundamento no art. 557, 

§ 1º-A, do Código de Processo Civil, DOU PROVIMENTO ao Recurso 

Especial para extinguir o feito, nos termos do art. 267, VI, do Código de 

Processo Civil de 1973. Publique-se e intimem-se. Brasília-DF, 31 de 

outubro de 2018. MINISTRA REGINA HELENA COSTA Relatora (STJ - REsp: 

1533231 PR 2014/0056777-1, Relator: Ministra REGINA HELENA COSTA, 

Data de Publicação: DJ 08/11/2018). Isso posto, e por tudo mais que dos 

autos consta, decido: a) a) REJEITAR a ação e, via consequencial, 

EXTINGUIR O FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fundamento no 

art.485, VI, do CPC; b) b) Transitada em julgado, arquive-se com as 

cautelas de praxe; c) c) Às providências. d) d) Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA CÍVEL

Processo Número: 1006293-07.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

RUBENS DE CAMPOS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARTIUS ALEXANDRE GONCALVES BUENO OAB - GO23759 

(ADVOGADO(A))

 

Vistos, etc. Cuida-se de AÇÃO CIVIL PÚBLICA PARA RECONHECIMENTO 

DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA movida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO 

ESTADUAL contra RUBENS DE CAMPOS, todos qualificados à exordial. 

Apurou-se através do Inquérito Civil n.º 007088-012/2017, a existência de 

irregularidade consistente em possível prática de crime de peculato pelo 

Sr. Rubens de Campos, enquanto tabelião interino do Cartório do 3º Ofício 

da Comarca de Cáceres/MT. Ao que relata à exordial, o Sr. Rubens de 

Campos não teria praticado atos contrários aos preceitos constitucionais 

que regem a administração pública, a saber: a) teria apresentado cálculos 

em desacordo com balancetes do processo n.º 202321, onde restou 

evidenciado um elevado gasto administrativo, por vezes, excedendo o 

valor recebido pelo Interino, demonstrando evidente desiquilíbrio entre os 

valores; b) teria agido em desacordo com o estabelecido no Inciso III, do 

Artigo 1º, da Orientação da Corregedoria n.º 06 do CNJ, vez que deixou 

de lançar, nos balancetes do processo n.º 202321, a locação do imóvel 

que fora locado para ser a nova sede do Cartório do 3º Ofício de 

Cáceres/MT; c) teria deduzido irregularmente diversas despesas do 

Cartório em que trabalhava como tabelião provisório, tais como: dedução 

do ISSQN, ferindo o Decreto Municipal de n.º 140/2013; deduziu de forma 

irregular o IRRF (Imposto sobre a renda retido na fonte); contratou 

assessoria jurídica, com verba do cartório, para tratar de assuntos 

pessoais; realizou diversas operações financeiras em nome do cartório do 

3º Ofício da Cidade de Cáceres sem a devida autorização do TJ/MT, 

infringindo o disposto no artigo 13, II, do Provimento n.º 45, do CNJ; 

efetuou indevidamente deduções de “provisionamento” de Previdência 

Social, lançando despesas hipotéticas, sem comprovação de qualquer 

lastro ou vinculação com a serventia; d) Por fim, teria realizado de forma 

irregular a contratação de funcionários para a serventia, além de firmar 

contrato de locação para mudar as instalações do cartório sem submeter 

qualquer proposta ao Tribunal de Justiça, infringindo o disposto no artigo 

13,II, do Provimento n.º 45/2015, do CNJ. Diante de tais fatos, volve-se o 

Ministério Público perante este Juízo para requere o processamento e 

julgamento da presente ação de apuração de ato de improbidade 

administrativa. Despacho inicial ao Id n. 25846755. Devidamente notificado, 

o demandado apresentou sua defesa preliminar ao ID n. 28505634, 

alegando, em síntese: a) inexistência de má-fé ou dolo na conduta do réu; 

b) inexistência de ato danoso. Os autos vieram conclusos. É o que merece 

registro. Fundamento e decido. Cinge-se esta fase à averiguação na peça 

exordial da presença dos requisitos normativos previstos no art. 319 e 

320 e não incidência do art. 330, todos do Código de Processo Civil, bem 
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como a não ocorrência dos quesitos previstos no art. 17 § 8º da Lei n. 

8.429/92. É caso de recebimento da inicial pelo preenchimento dos 

requisitos legais e ausência de defeitos que obstem a análise do mérito. 

Em que pese o longo arrazoado do demandado Rubens de Campos, a 

presente ação há que ser recebida. Isso porque, restringiu-se o requerido 

a questões de fundo que em nada afastam o recebimento da presente 

demanda, ou seja, limitou-se a rebater questões como inexistência de dolo 

ou de ato ímprobo, e não trouxe qualquer elemento que indique a ausência 

dos requisitos normativos do art. 319 e não incidência do art. 330, ambos 

do CPC, bem como a não ocorrência dos quesitos previstos no art. 17, §8º 

da Lei 8.429/92. Conforme se verifica inexiste qualquer vício capaz de 

levar à rejeição preliminar da ação, haja vista que da simples leitura da 

petição inicial não se percebe carência de ao menos um dos elementos 

que levariam à inépcia da vestibular, pois não há ausência de pedido ou da 

causa de pedir e, ainda, da narração dos fatos decorre-se logicamente à 

conclusão, o pedido não é juridicamente impossível e não há pedidos 

incompatíveis entre si. De outro lado, as partes são legítimas para figurar 

nos respectivos polos da ação. A via eleita pelo MINISTÉRIO PÚBLICO é a 

adequada e, em cognição sumária, não é possível afirmar a inexistência 

dos atos ímprobos. Portanto, descabe, nesta fase processual, o exame 

das alegações de fundo feitas pelo requerido no sentido de inexistência 

de ato ímprobo e ausência de dolo, pois o recebimento da peça vestibular 

nada mais é do que MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE, não podendo 

adentrar em questões meritórias. Para tanto, terão as partes a instrução 

processual, momento adequado para comprovar suas afirmações. Ora, 

para que nessa fase inicial ocorresse a rejeição da peça vestibular 

deveria o requerido ter comprovado, estreme de dúvida, a inexistência de 

ato de improbidade administrativa ou qualquer outra causa prevista no art. 

17 § 8.º da Lei n.º 8.429/92, o que não se efetivou nos autos, autorizando 

o recebimento da petição inicial. Sobre o tema, orienta a jurisprudência 

nacional: AÇÃO CIVIL PÚBLICA - RECEBIMENTO DA AÇÃO DE 

IMPROBIDADE - INDÍCIOS DO ATO - REJEIÇÃO LIMINAR - DESCABIMENTO. 

- Na ação de improbidade, após a manifestação do demandado, cumpre ao 

juiz examinar a plausibilidade das alegações quanto à prática de ato de 

improbidade administrativa para formar juízo de admissibilidade da ação. - 

A falta de prova pré-constituída de dolo ou culpa da prática de ato lesivo a 

princípios da Administração Pública não é hábil a fundamentar a extinção 

liminar da ação, tendo em vista a desnecessidade de tais elementos para 

configurar a prática do art. 11, inc. II da Lei de Improbidade. - O 

reconhecimento da inexistência do ato de improbidade em juízo preliminar 

somente é cabível quando a defesa prévia demonstrar de forma cabal e 

inequívoca a inocorrência do ilícito. - Preliminar rejeitada .Recurso 

desprovido. (TJ-MG - AI: 10040130039809001 MG , Relator: Heloisa 

Combat, Data de Julgamento: 20/02/2014, Câmaras Cíveis / 4ª CÂMARA 

CÍVEL, Data de Publicação: 26/02/2014) Logo, se os fatos narrados na 

peça vestibular constituem, em tese, atos de improbidade, deve o Juízo 

receber a petição inicial da ação proposta, promovendo o seguimento do 

feito. Isso posto, e por tudo mais que dos autos consta, DECIDO: (a) 

RECEBER A PEÇA EXORDIAL, eis que preenche os requisitos previstos no 

art. 319, não incide nas hipóteses do art. 330 CPC e nas previstas no art. 

17 § 8.º da Lei n.º 8.429/92; (b) Cite-se o réu para, querendo, apresentar 

contestação, na forma do art. 335 do CPC; (c) Intime-se o Estado de Mato 

Grosso para que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifeste sobre a ação e, 

querendo, pratique os atos que lhes são facultados pelo § 2° do artigo 5º 

da Lei 7.347/85; (d) Decorrido o prazo para apresentação da contestação, 

intimem-se o Autor para conhecimento e eventuais providências; (e) 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002940-56.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APARELHOS ELETRICOS LTDA 

(ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNA OLIVEIRA OAB - SC42633 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNEMAT (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES - FAZENDA PÚBLICA SENTENÇA Processo: 

1002940-56.2019.8.11.0006. ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: VENTISOL 

DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APARELHOS ELETRICOS LTDA REU: 

UNEMAT Vistos, etc. Cuida-se de AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C 

PERDAS E DANOS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA movida por 

VENTISOL DA AMAZÔNIA INDÚSTRIA DE APARELHOS ELETRICOS LTDA 

contra a FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO – 

UNEMAT. A autora narra na exordial que firmou o contrato administrativo 

n. 117/2018 com a requerida para fornecimento de condicionadores de ar. 

Em decorrência disso, a UNEMAT emitiu o empenho n. 

26201.2013.18.001566-9 solicitando a entrega dos objetos contratados, 

nomeadamente condicionadores de ar, itens n. 11, 22 e 26, pelo valor total 

de R$90.000,00(noventa mil reais). Nestes termos, o objeto foi 

devidamente entregue, conforme nota fiscal n. 13.007, emitida em 

19/10/2018 e comprovante de entrega, no dia 21/10/2018. Diante desses 

fatos, a autora volta-se perante este Juízo para requerer: a) a concessão 

da tutela provisória de urgência, em caráter antecedente, in limine litis, 

para determinar, nos termos do art. 297 do Código de Processo Civil, a 

devolução do objeto do contrato administrativo firmado, quais sejam os 30 

(trinta) aparelhos de ar condicionado tipo slipt, 30KBTU, Agratto, conforme 

Nota Fiscal nº 13.007; b) Alternativamente, no indeferimento da tutela 

requerida, o que não se espera, condenar o réu ao pagamento dos 

valores devidos referente a entrega dos bens, devidamente atualizados, 

com aplicação de juros e correção monetária, desde a data do vencimento 

e c) a condenação em danos materiais a serem apurados em liquidação de 

sentença. Junto à inicial veio a documentação pertinente. Liminar 

indeferida. Em contestação, a requerida UNEMAT afirma ter ficado 

impossibilitada de realizar o pagamento da empresa Ventisol da Amazônia 

em relação à liquidação 26201.0013.18.003551-6 no valor de R$ 

90.000,00, por ausência de repasse de recursos pelo Estado de Mato 

Grosso, após ter decretado calamidade financeira no Estado. Houve 

réplica à contestação. Vieram os autos conclusos. É o relatório. 

Fundamento e decido. O processo encontra-se apto para sentença. Na 

espécie, é caso de procedência parcial do pedido. Ao que consta, a 

empresa autora forneceu à requerida, em decorrência do contrato 

administrativo n. 117/2018, 30 (trinta) aparelhos de ar condicionado tipo 

slipt, 30KBTU, Agratto, conforme Nota Fiscal nº 13.007, estando a 

UNEMAT inadimplente. A requerida UNEMAT confirma os fatos narrados 

na exordial, apresentando, contudo, justificativa pelo descumprimento 

contratual, qual seja ausência de repasse por parte do Estado de Mato 

Grosso. A obrigação de pagar decorrente do contrato administrativo n. 

117/2018 teria se iniciado em 19/10/2018, contra a Unemat, sem notícia de 

pagamento até a presente data. Em verdade, o art. 78 da Lei 8.666/93, 

inciso XV autoriza a rescisão contratual em face da inadimplência superior 

a 90 (noventa) dias, salvo em caso de calamidade pública, grave 

perturbação da ordem interna ou guerra, assegurado ao contratado o 

direito de optar pela suspensão do cumprimento de suas obrigações até 

que seja normalizada a situação. Ao que se nota dos autos e do contexto 

financeiro do Estado de Mato Grosso, desde janeiro de 2019 vigorava 

Decreto de Calamidade Financeira do ente, que se encerrou em 17 de 

novembro de 2019, crise econômica esta que ainda permanece evidente 

no atual cenário. Verifica-se que o contrato administrativo n. 117/2018 foi 

estipulado pelas partes mediante cláusula contratual de empenho, 

formalizada pela Nota de Empenho nº 26201.0013.18.001566-9, 

presumindo-se a existência de orçamento destinado à despesa. 

Conquanto não haja que se falar em rescisão contratual a fim de que os 

as partes retornem ao status quo antes (devolução dos bens entregues e 

indenização pelos danos), tendo o particular fornecido o objeto 

contratado, a Administração tem a obrigação de realizar os pagamentos 

devidos, sob pena de enriquecimento ilícito. O artigo 40, inciso XIV e artigo 

55, inciso III da Lei 8.666/93 asseguram a incidência de juros e correção 

monetária em caso de inadimplemento por uma das partes. Entende o 

Egrégio Superior Tribunal de Justiça Entende ainda, o STJ, "A mora no 

pagamento do preço avençado em contrato administrativo, constitui ilícito 

contratual", incidindo nestes casos a Súmula 43: ADMINISTRATIVO E 

ECONÔMICO. CONTRATO ADMINISTRATIVO DE OBRA PÚBLICA. 

CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO VERIFICADO PELA ADMINISTRAÇÃO 

PÚBLICA, MEDIANTE CRITÉRIO DE MEDIÇÃO. FIXAÇÃO DO TERMO INICIAL 

DA CORREÇÃO MONETÁRIA. ATRASO NO PAGAMENTO. ILÍCITO 

CONTRATUAL. DESVALORIZAÇÃO DA MOEDA. INEXISTÊNCIA NO 

CONTRATO DE CLÁUSULA, PREVENDO DATA PARA O PAGAMENTO DO 

PREÇO AVENÇADO. NECESSIDADE DE VERIFICAÇÃO DO CUMPRIMENTO 

DA OBRIGAÇÃO E O CONSEQÜENTE PREJUÍZO ECONÔMICO PELO 

ATRASO. OBSERVÂNCIA DO VALOR REAL DO CONTRATO. 1. A mora no 

pagamento do preço avençado em contrato administrativo constitui ilícito 

contratual. Inteligência da Súmula 43 do STJ. 2. A correção monetária, 
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ainda que a lei ou o contrato não a tenham previsto, resulta da integração 

ao ordenamento do princípio que veda o enriquecimento sem causa e 

impõe o equilíbrio econômico-financeiro do contrato. Quanto ao termo 

inicial para incidência dos juros de mora, o STJ elucida que “nos contratos 

administrativos, os juros da mora são contados a partir do 1º dia do 

inadimplemento, por se tratar de obrigações líquidas, certas e exigíveis, 

consoante as disposições do art. 960, primeira parte, do Código Civil de 

1916, atual art. 397 do Código Civil de 2002” (STJ, REsp 1.466703/SC, Rel. 

Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, Dje de 20/02/2015). No 

mesmo sentido: STJ, AgRg no AREsp 3,033/MS, Rel. Ministro ARNALDO 

ESTEVES LIMA, PRIMEIRA TURMA, Dje de 18/12/2013; EREsp 964,685/SP, 

Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, Dje de 

06/11/2009. No que tange aos danos materiais alegados, estes se 

recompõem pela simples incidência dos juros e correção monetária, 

devidos desde o inadimplemento contratual, qual seja em 19/10/2018. Por 

outro lado, incabível o imediato pagamento dos valores devidos, tendo em 

vista a obrigação de se observar o regime dos precatórios, conforme art. 

100 da Constituição da República. Isto posto, e por tudo mais que dos 

autos consta, decido: a) JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE AÇÃO, nos 

termos do artigo 487, I, do CPC, e CONDENO A REQUERIDA A PAGAR À 

AUTORA O MONTANTE DE R$ 90. 0000, 00 (noventa mil reis), objeto do 

contrato nº 117/2018, COM JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA, devidos 

desde a data do vencimento da dívida, ficando rejeitados os demais 

pedidos; b) Condeno a requerida no reembolso das custas processuais 

adiantadas pela autora e no pagamento de honorários advocatícios no 

percentual de 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art.85, 

§2º do CPC; c) Sentença não sujeita ao reexame necessário face o valor 

da causa não ultrapassar ao limite legal; d) Cumpra-se, intimem-se.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1001363-09.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA ALMEIDA DE MATOS (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERALDO FERREIRA DE SOUZA OAB - MT17455/O (ADVOGADO(A))

BRUNA RAGI DE SOUZA OAB - MT27035/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ASSESSORIA PEDAGÓGICA SEDUC DE CÁCERES/MT (IMPETRADO)

 

Vistos, etc. Pelo exposto nos autos, DECIDO: (a) RECEBER a inicial, já que 

preenche os requisitos do art. 6.° da Lei 12.016/2009, art. 319, do Código 

de Processo Civil e não incide nas hipóteses do art. 330 do mesmo diploma 

legal; (b) Processo gratuito por força do art. 10, XXII da Constituição do 

Estado de Mato Grosso; (c) Postergar a análise da liminar para após 

informações da autoridade coatora; (d) Notifique-se a autoridade apontada 

como coatora para que preste as informações que entender necessárias 

no prazo de 10 (dez) dias, nos termos do art. 7.º, inciso I da Lei n.º 

12.016/2009; (e) Ciência do feito ao órgão de representação judicial da 

pessoa jurídica interessada, enviando-lhe cópia da inicial sem 

documentos, para que, querendo, ingresse no feito; (f) Após, 

imediatamente conclusos para análise da liminar; (g) Cumpra-se. Às 

providências.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005322-22.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARDISA VEICULOS S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE FERREIRA DA ROCHA OAB - GO41565 (ADVOGADO(A))

BENEDITO CASTRO DA ROCHA OAB - DF26198 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNEMAT (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES - FAZENDA PÚBLICA DESPACHO Processo: 

1005322-22.2019.8.11.0006. EXEQUENTE: MARDISA VEICULOS S/A 

EXECUTADO: UNEMAT Vistos, etc. Intime-se o Exequente para se 

manifestar sobre os Embargos ofertados (ID 25795851), no prazo de 15 

dias. Após, conclusos.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1006484-52.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

VALERIA ALVES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO AMBROSIO CURVO FILHO OAB - MT0022120A 

(ADVOGADO(A))

JULIANA SALES PAVINI OAB - MT20212/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CACERES (REQUERIDO)

 

Vistos, etc. Visando ao saneamento do feito e, consequentemente, 

encaminhá-lo à fase instrutória, em atendimento ao disposto nos arts. 9º, 

10º e 357, todos do CPC de 2015, bem como em atenção ao princípio da 

colaboração das partes instituído pela nova lei adjetiva: a) Intimem-se as 

partes para, especificarem quais provas pretendem produzir, 

estabelecendo relação clara e direta entre a prova pretendida, a questão 

de fato exposta na lide e com a prova pretende atestar, de sorte a 

justificar sua adequação e pertinência, forte o art. 357, II, CPC/15; b) Caso 

a prova pretendida pela parte não possa por ela mesma ser produzida, 

deverá articular coerente e juridicamente o motivo da impossibilidade, bem 

assim a razão pela qual deve a parte adversa produzir a prova, de forma 

a convencer o juízo pela necessidade de inversão do ônus, nos termos do 

art. 357, III, do CPC/15; c) Depois do cotejo da inicial, contestação, réplica e 

elementos documentais já acostados ao feito, verificando se há matérias 

admitidas ou não impugnadas, caberá as partes, indicar quais questões de 

direito entendem ainda controvertidas e relevantes para influenciar a 

decisão de mérito, conforme o art. 357, IV, do CPC/15. d) Fixo o prazo 

sucessivo de 10 (dez) dias úteis, para que as partes satisfaçam com o 

estabelecido, a fim de sanear o feito, sob pena de preclusão; e) Após o 

decurso o prazo supra, volvem-me conclusos; f) Às providências. 

Intimem-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000050-13.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIO FRANCISCO DE ASSUNCAO FILHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINE DA SILVA MALDONADO OAB - MT21779/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CACERES (REU)

 

Vistos, etc. Trata-se de Ação Popular ajuizada por CLÁUDIO FRANCISCO 

DE ASSUNÇÃO FILHO contra o Município de Cáceres, em que pretende 

anular a posse no cargo de Conselheiro Tutelar do candidato Cleomar 

Ribeiro da Silva, ao fundamento que ofende a moralidade e impessoalidade 

administrativas. Determinação de emenda à exordial efetivada pela parte 

autora. Os autos vieram conclusos. É o que merece registro. Fundamento 

e Decido. Analisando o cerne da questão posta em Juízo, observo que se 

trata de competência absoluta da Vara da Infância e Juventude desta 

Comarca, nos termos do art. IV do Estatuto da Criança e do Adolescente, 

de forma que há de se chamar o feito à ordem. Trata, a Ação Popular, de 

instrumento previsto constitucionalmente e disponível a qualquer cidadão 

para defesa dos interesses da coletividade, destinado à anulação de ato 

lesivo ao patrimônio público, à moralidade administrativa e ao meio 

ambiente, regulamentado pela Lei nº 4.717/65. Não se trata de caso a ser 

processo e julgado na Vara da Fazenda Pública, porquanto não se discute 

propriamente na Ação Popular eventuais danos aos cofres públicos, mas 

a regularidade do processo eleitoral para escolha de conselheiro tutelar 

para o Município, de modo que a disputa não configura mera discussão no 

feito, mas o cerne da questão trazida. Assim, tem-se que a competência 

da Vara da Infância e Juventude é absoluta em razão da matéria, em 

atenção ao disposto no art. 148, IV ECA. Nesse sentido: CONFLITO DE 

COMPETÊNCIA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO 

ADMINISTRATIVO PRETENDENDO O AUTOR SEJA ADMITIDO NO QUADRO 

DOS CONSELHEIROS A FIM DE QUE POSSA PARTICIPAR DA FASE DE 

CAMPANHA ELEITORAL PARA VOTAÇÃO POPULAR, BEM COMO SEJA 

RECLASSIFICADO, PASSANDO A CONSTAR COMO APTO A PARTICIPAR 

DAS ELEIÇÕES PARA O CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE DUQUE 

DE CAXIAS. DEMANDA INICIALMENTE PROPOSTA PERANTE A VARA 

CÍVEL QUE DECLINOU DA COMPETÊNCIA PARA A VARA DA INFÂNCIA 

QUE, POR SUA VEZ, SUSCITOU O PRESENTE CONFLITO NEGATIVO DE 

COMPETÊNCIA. CONFLITO IMPROCEDENTE. PRECEDENTES DESTE 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA. O CONTROLE DA HIGIDEZ DO PROCESSO DE 

ELEIÇÃO DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR, DETERMINADO PELO 

ARTIGO 132 DO ECA, É DE INTERESSE DAS CRIANÇAS E DOS 

ADOLESCENTES, JÁ QUE O REFERIDO ÓRGÃO TEM POR ESCOPO ZELAR 
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PELO CUMPRIMENTO DOS SEUS DIREITOS. DESTARTE, INOLVIDÁVEL QUE 

A COMPETÊNCIA PARA O JULGAMENTO DA PRESENTE DEMANDA É DO 

JUÍZO DE DIREITO DA VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE, POR FORÇA 

DO DISPOSTO NO ARTIGO 148, IV, DO ECA, BEM COMO DO ARTIGO 51, 

INCISOS I E III, DA LEI Nº 6.956/15 (LEI DE ORGANIZAÇÃO E DIVISÃO 

JUDICIÁRIAS ESTE ESTADO - LODJ). PRECEDENTES DESTE TJRJ. 

CONFLITO DE COMPETÊNCIA QUE SE JULGA IMPROCEDENTE PARA 

DECLARAR A COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE. (TJ-RJ - CC: 

00741265520198190000, Relator: Des(a). CINTIA SANTAREM CARDINALI, 

Data de Julgamento: 29/01/2020, VIGÉSIMA QUARTA CÂMARA CÍVEL). – 

destacou-se. AÇÃO CIVIL PÚBLICA Conselho Tutelar – Conselheiro – 

Infração administrativa – Perda do mandato – Competência – Vara da 

Infância e Juventude: – Compete ao Juízo da Infância e Juventude o 

julgamento de causas envolvendo interesse difuso ou coletivo de crianças 

e adolescentes. (TJ-SP - AI: 20454977620188260000 SP 

2045497-76.2018.8.26.0000, Relator: Teresa Ramos Marques, Data de 

Julgamento: 19/12/2018, 10ª Câmara de Direito Público, Data de 

Publicação: 19/12/2018). – destacou-se. Isso postos, e por mais que dos 

autos consta, decido: (a) Declinar a competência deste processo em favor 

da Primeira Vara desta Comarca de Cáceres; (b) Às providências 

cabíveis.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1000890-23.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LUCCA ADRIAN SEABRA VANINI (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAMELIA ROSANA DE SOUZA OAB - MT5729/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAGNÍFICO REITOR DA UNIVERSIDADE DO ESTADO DO MATO GROSSO 

(IMPETRADO)

RODRIGO BRUNO ZANIN (IMPETRADO)

 

Vistos, etc. Pelo exposto nos autos, DECIDO: (a) RECEBER a inicial, já que 

preenche os requisitos do art. 6.° da Lei 12.016/2009, art. 319, do Código 

de Processo Civil e não incide nas hipóteses do art. 330 do mesmo diploma 

legal; (b) Processo gratuito por força do art. 10, XXII da Constituição do 

Estado de Mato Grosso; (c) Postergar a análise da liminar para após 

informações da autoridade coatora; (d) Notifique-se a autoridade apontada 

como coatora para que preste as informações que entender necessárias 

no prazo de 10 (dez) dias, nos termos do art. 7.º, inciso I da Lei n.º 

12.016/2009; (e) Ciência do feito ao órgão de representação judicial da 

pessoa jurídica interessada, enviando-lhe cópia da inicial sem 

documentos, para que, querendo, ingresse no feito; (f) Após, 

imediatamente conclusos para análise da liminar; (g) Cumpra-se. Às 

providências.

Intimação Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA CÍVEL

Processo Número: 1006025-50.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO DE OLIVEIRA JUNIOR (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

SILVIO CLAUDIO FERRARI DE SOUZA OAB - MT22297/O 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

ESTADO DE MATO GROSSO (LITISCONSORTES)

 

Vistos, etc. Cuida-se de AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE 

ADMINISTRATIVA movida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE 

MATO GROSSO contra PAULO DE OLIVEIRA JÚNIOR, todos qualificados à 

exordial. Ao que consta dos autos, o representante ministerial pugna pelo 

reconhecimento judicial de ato de improbidade administrativa e a 

consequente aplicação das sanções legais capazes de responsabilizar a 

conduta do demandado Paulo de Oliveira Junior, Diretor da Escola na 

época dos fatos, configurada no favorecimento do candidato Sérgio 

Manoel da silva, para que o mesmo viesse a exercer o cargo de Professor 

Orientador no polo da Escola Estadual Nova Chance na cidade de 

Cáceres/MT. À vista desses fatos, volve-se o Ministério Público perante 

este Juízo para requerer: Em relação à violação do artigo 11: suspensão 

dos direitos políticos pelo período de 03 (três) anos; pagamento de multa 

civil equivalente à 2 (duas) vezes o valor da remuneração percebida pelo 

demandado; e proibição de contratar com o Poder Público ou receber 

benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, 

ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, 

pelo prazo de três anos (art. 12, inciso III, da Lei 8.429/1992). Decisão 

inicial ao Id n. 25634452. Devidamente notificado, o demandado Paulo de 

Oliveira Junior apresentou sua manifestação prévia ao Id n. 28765636, 

alegando, em síntese: a) Impossibilidade jurídica do pedido porque 

manejado por meio de ação civil pública; b) denúncia anônima não poderia 

servir de base para instauração do Inquérito Civil; c) houve cerceamento 

de defesa, pois a Resolução nº 23/2007, não prevê o direito de defesa do 

investigado no inquérito, mas no art. 7º determina que todas as provas 

colhidas possam ser vistas pelo procurador do investigado; d) ausência 

de improbidade administrativa vez que ausente qualquer ato irregular ou 

dolo. Ao id n. 29583910, o Município de Cáceres informa que foi intimado 

de forma errônea, vez que o ente público ao qual vincula-se o demandado 

é o Estado de Mato Grosso. Vieram os autos conclusos. É o relato do 

necessário. Fundamento e decido. Cinge-se esta fase à averiguação na 

peça exordial da presença dos requisitos normativos previstos no art. 319 

e 320 e não incidência do art. 330, todos do Código de Processo Civil, bem 

como a não ocorrência dos quesitos previstos no art. 17 § 8º da Lei n. 

8.429/92. De início, reporto-me às preliminares suscitada pelos requeridos. 

Em princípio, não há que se falar em nulidade do inquérito civil e/ou do 

processo em voga, por eventuais vícios praticados na fase inquisitória. 

Nesse sentido: ILEGITIMIDADE DE PARTE ATIVA – Defesa do patrimônio 

público – Legitimidade ativa do Ministério Público – Art. 129, III, da CF, cc 

art. 1º e 5º da Lei 7.347/1985 e 17, caput, da Lei 8.429/1992 – Preliminar 

rejeitada NULIDADE DO PROCESSO – Alegação de que o processo é nulo 

em razão da invalidade do inquérito civil decorrente da violação ao 

princípio do Promotor Natural – Alegação genérica e abstrata, que não 

apontou no que consistiria a ilegalidade – Preliminar rejeitada NULIDADE 

DO PROCESSO – Alegação de que o processo é nulo por arrastamento à 

invalidade do inquérito civil decorrente da falta de ciência do investigado – 

Não ocorrência – Desnecessária a observância dos princípios do 

contraditório e da ampla defesa no inquérito civil público – Precedente do 

STF – Preliminar rejeitada AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE 

IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – Inexistência de vício do processo 

legislativo que resultou a edição da Lei nº 8.429/1992 – Preliminar rejeitada 

AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – 

Contrato administrativo – Pagamento por serviços não prestados – Lesão 

ao erário – Conduta ímproba caracterizada – Art. 10, caput e inciso I, da 

Lei 8.429/1992 – Sentença de procedência – Recurso não provido. (TJ-SP 

- APL: 01017579820108260515 SP 0101757-98.2010.8.26.0515, Relator: 

Reinaldo Miluzzi, Data de Julgamento: 22/06/2015, 6ª Câmara de Direito 

Público, Data de Publicação: 23/06/2015). – grifou-se. De outro lado, a 

pessoa jurídica de direito público não responde por ato de improbidade 

administrativa, sendo esta a lesada em caso de comprovação dos atos 

ímprobos, de forma que é convidada- e não convocada, a participar do 

processo judicial após eventual recebimento da peça inicial, podendo 

figurar junto ao pólo ativo, forte no art. 5.º §2.º da Lei n.º 8.347/85. 

Referente à tese de ausência de prova dos atos ímprobos, consabido que 

se o fato configura infração em tese, não há como deixar de ser apurado 

através de procedimento legal, ainda que ao final, hipoteticamente, se 

conclua por outro desfecho, carecendo de plausibilidade rejeitar a inicial a 

pretexto de não estar até agora provado aquilo que a parte se propõe a 

demonstrar na instrução. No que tange à impossibilidade jurídica do pedido 

levantada pelo réu, reputa-se como impertinente a tese. É assente na 

jurisprudência e doutrina pátrias a possibilidade de cumulação de ação de 

improbidade com ação civil pública, não havendo que se falar em rejeição 

da inicial sob tal fundamento. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PRELIMINARES 

REJEITADAS. I - Possibilidade de cumulação de ação de improbidade 

administrativa com ação civil pública e de pedidos, ainda que de cunho 

condenatório. II - Tanto o art. 17 da Lei 8.429/92 como o art. 129, III, da CF 

legitimam o Ministério Público a ajuizar ação civil pública em defesa do 

erário. III - Carência de ação e impossibilidade jurídica do pedido que se 

afasta. IV - Estando a inicial nos moldes do disposto no art. 282 do CPC, 

narrando os fatos de forma a possibilitar a defesa dos réus, ainda que a 

responsabilização de cada um se afigure no decorrer da instrução 

processual, é de se afastar a alegada inépcia da inicial. V - a decisão do 

Tribunal de Contas da União somente faz coisa julgada na esfera 

administrativa. VII - Agravo de instrumento desprovido. (TRF-1 - AG: 

35931 MG 2001.01.00.035931-1, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL 

CÂNDIDO RIBEIRO, Data de Julgamento: 24/10/2005, TERCEIRA TURMA, 
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Data de Publicação: 16/12/2005 DJ p.19). Ainda, o demandado levantou em 

sua defesa a alegação de nulidade da presente demanda pela ausência 

de contraditório e ampla defesa em sede de inquérito civil público. A tese 

há que ser rechaçada. Com efeito, o procedimento administrativo 

investigatório realizado pelo Ministério Público constitui mera peça 

informativa e unilateral, destinando-se à colheita de elementos para a 

propositura de futura demanda judicial, não exigindo, para sua validade, a 

obediência ao contraditório e à ampla defesa. Corroborando com tal 

afirmação, Wallace Paiva Martins Júnior, elucida que o inquérito civil: "(...) 

é procedimento unilateral, facultativo e inquisitivo, e presta-se à formação 

da convicção do Ministério Público para o exercício responsável do direito 

de ação, não estando curvado, por isso, às exigências da cláusula do 

adjective due process of law (contraditório e ampla defesa), pois dele não 

resulta sanção ou dever nem se criam, modificam ou extinguem direitos. A 

defesa, em sua plenitude, se exerce em juízo na ação civil pública 

subsequente" (MARTINS JÚNIOR, Wallace Paiva. Probidade Administrativa. 

4ª ed. São Paulo: Saraiva, 2009. p. 487-488). Neste sentido é a 

jurisprudência: APELAÇAO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. JULGAMENTO 

ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. 

PRELIMINAR REJEITADA. Se os fatos alegados pelo autor estão 

documentalmente comprovados, não há dúvida de que a ilustre magistrada 

de primeiro grau de jurisdição, ao julgar antecipadamente a lide, agiu com 

acerto. PROCESSO CIVIL. AÇAO CIVIL PÚBLICA. RELATÓRIOS CONTIDOS 

EM INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO. AUSÊNCIA DE PARTICIPAÇAO, NA SUA 

ELABORAÇAO, DOS RÉUS. CONTESTAÇAO DA QUALIDADE DOS 

AUDITORES QUE OS ELABORARAM. NULIDADE AFASTADA. (...) 2. Os 

relatórios não são nulos por falta de participação dos réus na sua 

elaboração, pois o inquérito civil público - e, no caso, foi instaurado 

Procedimento Investigatório Preliminar (PIP 017/2004) - possui caráter 

inquisitorial, constituindo-se em procedimento de investigação destinado à 

coleta de dados para que o Ministério Público, se restar evidenciada a 

presença de sérios indicativos de ofensa a direitos difusos ou coletivos, 

possa propor a competente ação civil pública. O contraditório e a ampla 

defesa serão observados durante o trâmite da ação civil pública, caso 

venha a ser proposta. (...) (TJPR - 5ª C.Cível - AC 423537-8 - Castro - Rel.: 

Eduardo Sarrão - Por maioria - J. 19.02.2008) Assim, o inquérito civil 

público não está maculado por ausência de participação dos réus na sua 

elaboração, pois este possui caráter meramente inquisitorial, 

constituindo-se em procedimento de investigação destinado à coleta de 

dados para que o Ministério Público possa exercer seu direito de ação. 

Acaso restar evidenciada a presença de sérios indicativos de ofensa a 

direitos difusos ou coletivos, o contraditório e a ampla defesa serão 

observados durante o trâmite da ação civil pública. Quanto às demais 

questões levantadas pelas defesas (inexistência de improbidade, 

ausência de dolo), tratam-se, em verdade, de razões de mérito que 

demandam dilação probatória, daí porque não merecem análise nesta fase 

prefacial de recebimento da ação civil pública. Portanto, é caso de 

recebimento da inicial pelo preenchimento dos requisitos legais e ausência 

de defeitos que obstem a análise do mérito. Conforme se verifica, inexiste 

qualquer vício capaz de levar à rejeição preliminar da ação, haja vista que 

da simples leitura da petição inicial não se percebe carência de ao menos 

um dos elementos que levariam à inépcia da vestibular, pois não há 

ausência de pedido ou da causa de pedir e, ainda, da narração dos fatos 

decorre-se logicamente à conclusão, o pedido não é juridicamente 

impossível e não há pedidos incompatíveis entre si. De outro lado, as 

partes são legítimas para figurar nos respectivos polos da ação. A via 

eleita pelo MINISTÉRIO PÚBLICO é a adequada e, em cognição sumária, 

não é possível afirmar a inexistência dos atos ímprobos. Portanto, 

descabe, nesta fase processual, o exame das alegações de fundo feitas 

pelos requeridos no sentido de inexistência de ato ímprobo e ausência de 

dolo, pois o recebimento da peça vestibular nada mais é do que MERO 

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE, não podendo adentrar em questões 

meritórias. Para tanto, terão as partes a instrução processual, momento 

adequado para comprovar suas afirmações. Ora, para que nessa fase 

inicial ocorresse a rejeição da peça vestibular deveria o requerido ter 

comprovado, estreme de dúvida, a inexistência de ato de improbidade 

administrativa ou qualquer outra causa prevista no art. 17 § 8.º da Lei n.º 

8.429/92, o que não se efetivou nos autos, autorizando o recebimento da 

petição inicial. Sobre o tema, orienta a jurisprudência nacional: AÇÃO CIVIL 

PÚBLICA - RECEBIMENTO DA AÇÃO DE IMPROBIDADE - INDÍCIOS DO ATO 

- REJEIÇÃO LIMINAR - DESCABIMENTO. - Na ação de improbidade, após a 

manifestação do demandado, cumpre ao juiz examinar a plausibilidade das 

alegações quanto à prática de ato de improbidade administrativa para 

formar juízo de admissibilidade da ação. - A falta de prova pré-constituída 

de dolo ou culpa da prática de ato lesivo a princípios da Administração 

Pública não é hábil a fundamentar a extinção liminar da ação, tendo em 

vista a desnecessidade de tais elementos para configurar a prática do art. 

11, inc. II da Lei de Improbidade. - O reconhecimento da inexistência do ato 

de improbidade em juízo preliminar somente é cabível quando a defesa 

prévia demonstrar de forma cabal e inequívoca a inocorrência do ilícito. - 

Preliminar rejeitada .Recurso desprovido. (TJ-MG - AI: 

10040130039809001 MG , Relator: Heloisa Combat, Data de Julgamento: 

20/02/2014, Câmaras Cíveis / 4ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 

26/02/2014) Logo, se os fatos narrados na peça vestibular constituem, em 

tese, atos de improbidade, deve o Juízo receber a petição inicial da ação 

proposta, promovendo o seguimento do feito. Isso posto, e por tudo mais 

que dos autos consta, DECIDO: (a) RECEBER A PEÇA EXORDIAL, eis que 

preenche os requisitos previstos no art. 319, não incide nas hipóteses do 

art. 330 CPC e nas previstas no art. 17 § 8.º da Lei n.º 8.429/92; (b) 

Cite-se o réu para, querendo, apresentar contestação, na forma do art. 

335 do CPC; (c) Intime-se o Estado de Mato Grosso para que, no prazo de 

15 (quinze) dias, manifeste sobre a ação e, querendo, pratique os atos 

que lhes são facultados pelo § 2° do artigo 5º da Lei 7.347/85; (d) 

Decorrido o prazo para apresentação da contestação, intimem-se o Autor 

para conhecimento e eventuais providências; (e) Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário.

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1007159-49.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CACERES (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CARMEM DE MATOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO

 

Vistos, etc. Compulsando os autos, verifico que até o momento não foi 

recebida a exordial. Isto posto e por tudo mais que dos autos consta, 

DECIDO: a) Receber a presente execução, nos termos da Lei 6.830/80; b) 

Cite-se o devedor, pelo correio com aviso de recepção – AR, forte no 

artigo 8º, inciso I, da Lei 6830/80, para, no prazo de 05 (cinco) dias, pagar 

a dívida ou garantir a execução com o oferecimento de bens à penhora; c) 

Não sendo localizado o devedor, após a tentativa de citação por correio e 

oficial de justiça, proceda-se à citação por edital; d) Não havendo 

resposta do devedor, nomeio a Defensoria Pública para atuar no feito 

como curador especial; e) Em caso de notícia de falecimento do devedor 

ofertada no momento da citação, deve o oficial de justiça solicitar uma 

cópia da certidão de óbito e juntar os autos; sendo impossível, vistas à 

Fazenda Pública para trazer aos autos, sob pena de arquivamento; f) Não 

havendo o pagamento do débito nem garantida a execução, proceda-se à 

penhora de bens do devedor, bem como a avaliação, devendo o valor 

constar do termo ou auto de penhora; g) Com a avaliação dos bens 

penhorados, intime-se o Executado com cópia do termo ou auto de 

penhora, via correio com Aviso de Recepção - AR, desde que o próprio 

Executado tenha recebido a carta de citação, se recebido por terceiro, 

proceda à intimação por oficial de justiça, nos termos do artigo 12, § 3º da 

Lei 6830/80; h) Caso a penhora recaia sobre bens imóveis, deve-se desde 

logo proceder à necessária averbação na matrícula e, a seguir promover a 

intimação do cônjuge na forma estabelecida pelo artigo 8º, I e II, da Lei 

6.830/80; i) O executado poderá, querendo, oferecer embargos no prazo 

de 30 (trinta) dias, contados do depósito ou da intimação da penhora, 

desde que garantida a Execução, forte no artigo 16 da Lei 6.830/80; j) Se 

não forem oferecidos embargos, ou se forem rejeitados “a alienação de 

quaisquer bens penhorados será feita em leilão público” sejam bens 

móveis ou imóveis, em conformidade com o art. 23 da Lei 6830/80; k) O 

leilão será precedido de publicação de edital, afixado no local de costume 

na sede do Juízo e publicado em resumo, uma só vez, gratuitamente, na 

imprensa oficial. O prazo entre as datas de publicação do edital e do leilão 

não pode ser inferior a 10 (dez) dias (art. 22, § 1º da lei 6830/80); l) Desde 

já defiro o disposto no art. 212, § 2º do Código de Processo Civil de 2015; 

m) Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1000728-71.2019.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

DAIANE CRISTINA DE FREITAS (IMPETRANTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXIA CAETANO BARBOSA OAB - MT26594/O (ADVOGADO(A))

MARCIO TADEU SALCEDO OAB - MT6038/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

REITOR DA UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - UNEMAT 

(IMPETRADO)

 

Vistos, etc. Cuida-se de MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE 

LIMINAR impetrado por DAIANE CRISTINA DE FREITAS contra ato do 

REITOR da FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO, 

todos qualificados nos autos. Narra a impetrante, em síntese, que obteve 

nota para classificar-se na primeira etapa do vestibular para o curso de 

bacharelado em Direito da UNEMAT ofertado no Núcleo Pedagógico de 

Brasnorte-MT, oportunidade em que teve sua redação corrigida. Contudo, 

alega que foi eliminada do certame por obter nota zero na prova de 

redação que consistia na segunda fase de caráter eliminatório. Alega que 

interpôs recurso administrativo e que o mesmo restou desprovido, todavia 

entende que a impetrada não justificou quais seriam as inconsistências 

que acarretaram na referida nota. Diante da situação exposta, volve-se 

perante este Juízo requerendo seja concedida liminarmente o direito de 

matricular-se no curso ofertado pela UNEMAT e, no mérito, a concessão 

da segurança confirmando-se a liminar. Junto à inicial aportaram 

documentos. Informações prestadas, no sentido de denegação da 

segurança. Os autos vieram conclusos. É o que merece registro. 

Fundamento e decido. Versam os autos sobre pedido de liminar impetrado 

por DAIANE CRISTINA DE FREITAS contra ato do REITOR da FUNDAÇÃO 

UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO, aduzindo, em síntese, 

ser ilegal a nota que lhe atribuída na prova de redação. É caso de 

indeferimento de liminar por ausência de amparo legal. O edital de abertura 

do concurso vestibular (n.º 001/2019) estabeleceu expressamente que os 

candidatos que se submeteriam a prova de redação com os seguintes 

critérios: “12. DOS CRITÉRIOS DE CORREÇÃO DA PROVA DE REDAÇÃO – 

SEGUNDA FASE. 12.4 A banca de correção da Prova de Redação 

analisará se o texto desenvolvido pelo candidato atende às proposições 

solicitadas e o grau de domínio demonstrado em relação às seguintes 

competências: a) Competência I: Domínio da modalidade escrita formal da 

língua portuguesa. b) Competência II: Articulação entre as capacidades de 

leitura e escrita. c) Competência III: Capacidade de estabelecer relação 

entre o propósito da prova e a coletânea de textos fornecida. d) 

Competência IV: Capacidade para sugerir possíveis soluções para a 

temática em discussão na prova. 12.5 Receberá nota igual à zero na 

Prova de Redação: a) Texto que não atender à proposta de Redação; b) 

Texto que configurar fuga total à temática; c) Texto em forma de versos; 

d) Texto em forma não articulada verbalmente (apenas com números, 

desenhos, palavras soltas, símbolos); e) Texto que não for redigido com 

caneta esferográfica de tinta azul ou preta, fabricada em material 

transparente; f) Texto não desenvolvido no cartão de respostas destinado 

à VERSÃO DEFINITIVA; g) Texto que esteja em outro espaço que não o 

destinado, mesmo que o candidato indique-o; h) Texto com alguma 

identificação e/ou assinatura do candidato; i) Texto com até 10 linhas. j) 

Texto que configurar cópia integral da coletânea ou de enunciado de 

questões; k) Texto que conter impropérios, desenhos e outras formas 

propositais de anulação; l) Texto integralmente em língua estrangeira; m) 

Folha de Redação em branco.” Na espécie, a parte impetrante obteve nota 

zero na prova de redação. Vale ressaltar que a correção da prova de 

redação é realizada por banca específica para aferir as competências 

supracitadas e conforme resultado da prova (id: 22993651, página 3), a 

impetrante foi eliminada pelo seguinte motivo: “texto que não atendeu à 

proposta de Redação - Item 12.5 alínea a”. Interposto o recurso 

administrativo, o mesmo foi indeferido (id: 22993649). A resposta obtida foi 

de que a impetrante não observou o disposto no item 13.5 do edital, qual 

seja, “o candidato deverá ser claro, consistente e objetivo em seu pleito. 

Recurso inconsistente ou intempestivo será preliminarmente indeferido”. 

Nesse viés, o ato administrativo foi, portanto, justificado. E como tal, goza 

da presunção de veracidade e legitimidade. Por fim, a intervenção do 

Poder Judiciário na presente seara fica adstrita à verificação da legalidade 

do procedimento, não cabendo a este Juízo abordar os critérios utilizados 

pela banca, sob pena de invasão de competência, o que é vedado. Nesse 

sentido, colha-se do julgado: ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. 

MAGISTÉRIO SUPERIOR. CRITÉRIOS DE CORREÇÃO PROVAS. MÉRITO 

ADMINISTRATIVO. REVALORAÇÃO JUDICIAL DA NOTA ATRIBUÍDA. 

IMPOSSIBILIDADE. TEMA 85 DO STF. APELO IMPROVIDO. SENTENÇA 

MANTIDA. 1. Conforme a tese fixada pelo STF (Tema 85), não compete ao 

Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o 

conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo 

ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade. 2. Não havendo 

indício de ilegalidade na atuação da banca examinadora, veda-se ao Poder 

Judiciário o reexame puro e simples dos critérios de correção das 

questões do concurso público, que integram o mérito do ato administrativo. 

3. Como o pedido se restringe à determinação para que a banca atribua 

novas notas às provas da apelante, providência que ensejaria invasão 

indevida do Judiciário no mérito do ato administrativo de avaliação, não há 

lastro jurídico para se acolher a pretensão. (TRF-4 - AC: 

50081744120184047110 RS 5008174-41.2018.4.04.7110, Relator: 

ROGERIO FAVRETO, Data de Julgamento: 28/01/2020, TERCEIRA TURMA) 

Portanto, o indeferimento da liminar se impõe. ISSO POSTO, e por tudo que 

dos autos consta, DECIDO: (a) INDEFERIR a liminar pleiteada, em razão do 

não preenchimento dos requisitos legais, forte no art. 7.º, III CPC; (b) 

Colha-se o parecer ministerial, nos termos do artigo 12 da Lei n.º 

12.016/2009; (c) Intimem-se as partes. Ciência ao Ministério Público. (d) 

Cumpra-se. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1003713-38.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

EVERTON DE AMORIM BENEVIDES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MIRTES GISELLA BIACCHI BELLE TURDERA OAB - MT0009714A 

(ADVOGADO(A))

EVANDRO MONEZI BENEVIDES OAB - MT25976/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

Vistos, etc. Cuida-se de cumprimento de sentença, que depende apenas 

de homologação dos cálculos apresentados pela parte credora ao id: 

30582697. Intimado a se manifestar, a parte executada concordou com os 

valores apresentados (id: 31184638). Os cálculos apresentados pela 

credora merecem acolhida, vez que atendeu a determinação retro, bem 

como forma elaborados conforme julgamento do Tema 810 (RE 870947) 

que definiu o indexador IPCA-E como o índice aplicável aos débitos da 

Fazendo Pública. Pelo exposto, e por tudo mais que dos autos consta, 

decido: a) Homologar os cálculos ora apresentados que apurou o valor 

total de R$ 72.002,48 (setenta e dois mil, dois reais e quarenta e oito 

centavos), sendo o PRINCIPAL: R$ 65.456,80 e HONORÁRIOS 

SUCUMBENCIAIS: R$ 6.545,68; b) Expeça-se o precatório nos moldes da 

legislação vigente (valor principal e honorários contratuais; c) Determinar a 

requisição do pagamento dos créditos exequendos (honorários 

sucumbenciais) na forma do Provimento n. 11/2017 de 10/08/2017 – CM, o 

qual dispõe sobre o processamento e pagamento de Requisição de 

Pequeno Valor – RPV, no âmbito do Poder Judiciário do Estado de Mato 

Grosso; d) Com a informação da liquidação, voltem conclusos; e) Às 

providências. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1002895-57.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RODOLAR MATERIAL DE LIMPEZA LTDA - ME (EXECUTADO)

EDSON BATISTA DE SOUZA OLIVEIRA (EXECUTADO)

CRISTIANE GONCALVES PASSBERG (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO

 

Vistos, etc. Dos autos que os executados foram devidamente citados por 

via postal, conforme ID 12223601. Nesse sentido, é firme o entendimento 

do STJ acerca da validade da citação de pessoa física quando o aviso de 

recebimento é assinado por terceiro, igualmente, a citação de pessoa 

jurídica é considerada válida quando recebida por terceiro que se 

apresente como representante da empresa, sem ressalvas quanto à 

inexistência de poderes de representação em juízo. Nessa toada: 

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO 

DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE AÇÃO MONITORIA. CITAÇÃO. 

PESSOA JURÍDICA. INCIDÊNCIA DA TEORIA DA APARÊNCIA. ALEGAÇÃO 

DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. NULIDADE REJEITADA. 1. Vigora 

no âmbito do Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que, com 
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base na teoria da aparência, considera-se válida a citação quando, 

encaminhada ao endereço da pessoa jurídica, é recebida por quem se 

apresenta como representante legal da empresa, sem ressalvas quanto à 

inexistência de poderes de representação em juízo. 2. O Superior Tribunal 

de Justiça tem iterativamente assentado que a decretação de nulidade de 

atos processuais depende da necessidade de efetiva demonstração de 

prejuízo da parte interessada. 3. Não apresentação pela parte agravante 

de argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos que 

alicerçaram a decisão agravada. 4. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E 

DESPROVIDO. (AgInt no REsp 1774909/PR, Rel. Ministro PAULO DE 

TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 30/03/2020, DJe 

01/04/2020) RECURSO FUNDADO NO NOVO CPC/2015. TRIBUTÁRIO. 

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO POSTAL COM AVISO 

DE RECEBIMENTO. ENTREGA NO ENDEREÇO DO DEVEDOR. VALIDADE. 1. 

É tranquila a jurisprudência do STJ pela validade da citação postal, com 

aviso de recebimento e entregue no endereço correto do executado, 

mesmo que recebida por terceiros. Precedentes. 2. Agravo interno a que 

se nega provimento. (AgInt no REsp 1473134/SP, Rel. Ministro SÉRGIO 

KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/08/2017, DJe 28/08/2017) Assim 

sendo, verifico que a Carta Precatória de citação dos executados foi 

indevidamente expedida, pois os executados já haviam sido citados. Isto 

posto e por tudo mais que dos autos consta, DECIDO: a) Intime-se o 

exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, indique bens dos 

devedores passíveis de penhora, sob pena de suspensão e posterior 

arquivamento do feito; b) Após, conclusos; c) Cumpra-se.

Citação

Citação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1000143-10.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CACERES (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA DA PENHA DA SILVA CAMPOS (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 4ª 

VARA CÍVEL DE CÁCERES - FAZENDA PÚBLICA EDITAL DE CITAÇÃO 

PRAZO DE 30 DIAS EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO PROCESSO n. 

1000143-10.2019.8.11.0006 Valor da causa: R$ 4.537,79 ESPÉCIE: [IPTU/ 

Imposto Predial e Territorial Urbano]->EXECUÇÃO FISCAL (1116) POLO 

ATIVO: Nome: MUNICIPIO DE CACERES Endereço: desconhecido POLO 

PASSIVO: Nome: MARIA DA PENHA DA SILVA CAMPOS Endereço: RUA 

D, 23, VITORIA REGIA, CÁCERES - MT - CEP: 78200-000 FINALIDADE: 

EFETUAR A CITAÇÃO DO POLO PASSIVO, acima qualificado(a), 

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

proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no 

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

serem considerados como verdadeiros os fatos afirmados na petição 

inicial, conforme documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços 

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

acesso seguem descritas no corpo deste mandado. RESUMO DA INICIAL: 

A FAZENDA PÚBLICA propôs a presente AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL, 

requerendo a citação do(a) Executado(a) e de seus sócios (nome e 

endereço na Certidão de Dívida Ativa anexa) nos endereços descritos na 

inicial. DECISÃO: Vistos, etc. Promova-se a citação por edital da parte 

devedora. Não havendo resposta, nomeio a Defensoria Pública para atuar 

como curador especial. Após, vistas ao exequente para falar. Depois, 

conclusos. Cumpra-se. Joseane Carla Ribeiro Viana Quinto Juíza de Direito 

ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O prazo para contestação é contado do 

término do prazo deste edital. 2. Não sendo contestada a ação, o réu será 

considerado revel e presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos 

alegados pela parte autora (art. 344, do CPC). Os prazos contra o revel 

que não tenha advogado constituído nos autos contarão da data da 

publicação do ato no Diário de Justiça Eletrônico - DJe (art. 346, do CPC). 

3. A contestação deverá ser assinada por advogado ou por defensor 

público. 4. O prazo será contado em dobro em caso de réu (s) patrocinado 

pela Defensoria Pública (art. 186 do CPC) ou Escritórios de Prática Jurídica 

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

Fazenda Pública (art. 183 do CPC) ou o Ministério Público (art. 186 do 

CPC). E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no 

futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será 

afixado no lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, VALDINEY 

DA SILVA, digitei. Cáceres/MT, 23 de abril de 2020. Valdiney da Silva 

Nogueira Analista Judiciário Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

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

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

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

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

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

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

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

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

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

Citação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1007172-48.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CACERES (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISCO CARLOS MENDES (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 4ª 

VARA CÍVEL DE CÁCERES - FAZENDA PÚBLICA EDITAL DE CITAÇÃO 

PRAZO DE 30 DIAS EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO PROCESSO n. 

1007172-48.2018.8.11.0006 Valor da causa: R$ 4.763,65 ESPÉCIE: [IPTU/ 

Imposto Predial e Territorial Urbano]->EXECUÇÃO FISCAL (1116) POLO 

ATIVO: Nome: MUNICIPIO DE CACERES Endereço: desconhecido POLO 

PASSIVO: Nome: FRANCISCO CARLOS MENDES Endereço: RUA DOS 

TOPAZIOS, 316, COHAB VELHA, CÁCERES - MT - CEP: 78200-000 

FINALIDADE: EFETUAR A CITAÇÃO DO POLO PASSIVO, acima 

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

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

resumida, para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar resposta, caso 

queira, sob pena de serem considerados como verdadeiros os fatos 

afirmados na petição inicial, conforme documentos vinculados disponíveis 

no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, 

cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo deste mandado. 

RESUMO DA INICIAL: A FAZENDA PÚBLICA propôs a presente AÇÃO DE 

EXECUÇÃO FISCAL, requerendo a citação do(a) Executado(a) e de seus 

sócios (nome e endereço na Certidão de Dívida Ativa anexa) nos 

endereços descritos na inicial. DECISÃO: Vistos, etc. Promova-se a 

citação por edital da parte devedora. Não havendo resposta, nomeio a 

Defensoria Pública para atuar como curador especial. Após, vistas ao 

exequente para falar. Depois, conclusos. Cumpra-se. Joseane Carla 

Ribeiro Viana Quinto Juíza de Direito ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O prazo 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

publicado na forma da Lei. Eu, VALDINEY DA SILVA, digitei. Cáceres/MT, 
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23 de abril de 2020. Valdiney da Silva Nogueira Analista Judiciário 

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

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

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

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

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

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

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

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

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

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

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

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

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

Decisão

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1000972-93.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CACERES (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO ADAO PARISATI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO

 

Vistos, etc. Dos autos que o exequente informa o processamento e 

análise de recurso tributário administrativo, sob protocolo n. 20860/2017, 

relativo aos tributos ora executados, pleiteando, por essa razão, a 

suspensão do feito. As reclamações e os recursos, nos termos das leis 

reguladoras do processo administrativo tributário, somente tem o condão 

de suspender a exigibilidade tributária, conforme previsão do art. 151, III do 

CTN, quando realizados anteriormente à inscrição do tributo em Dívida 

Ativa. Nesse diapasão: PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO 

FISCAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 535, CPC. CONSTITUIÇÃO DO 

CRÉDITO TRIBUTÁRIO VIA GFIP. SÚMULA N. 436/STJ. PEDIDO 

ADMINISTRATIVO DE REVISÃO DE CRÉDITO INSCRITO EM DÍVIDA ATIVA. 

NÃO ENQUADRAMENTO NO DISPOSTO NO ART. 151, III, CTN. 

IMPOSSIBILIDADE DE SUSPENDER A EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO 

TRIBUTÁRIO. LIMINAR EM MANDADO DE SEGURANÇA. SUSPENSÃO 

PARCIAL DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO (ART. 151, IV, 

CTN). AJUIZAMENTO POSTERIOR DA EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DA 

EXECUÇÃO FISCAL NA PARTE REFERENTE AO CRÉDITO COM 

EXIGIBILIDADE PREVIAMENTE SUSPENSA. MULTA DO ART. 538, 

PARÁGRAFO ÚNICO, CPC. INAPLICABILIDADE. 1. Não merece acolhida a 

alegada violação do art. 535 do CPC, pois o Tribunal de origem analisou, de 

maneira clara e coerente, todas as questões necessárias ao deslinde da 

controvérsia, só que de forma contrária aos interesses da parte ora 

recorrente. Logo, o acórdão recorrido não padece de vícios de omissão, 

contradição ou obscuridade, a justificar sua anulação por esta Corte. 2. 

Constituído o crédito tributário mediante GFIP, aplica-se a Súmula 436 do 

STJ: "A entrega de declaração pelo contribuinte reconhecendo débito 

fiscal constitui o crédito tributário, dispensada qualquer outra providência 

por parte do Fisco." 3. O requerimento de revisão de débito efetuado pelo 

contribuinte à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional - PGFN é mera 

informação a respaldar o exame de legalidade feito pelo Procurador da 

Fazenda Nacional quando da inscrição em dívida ativa, não ensejando a 

suspensão da exigibilidade do crédito tributário nos moldes do art. 151, do 

CTN. Isto porque o simples protocolo de pedido administrativo de revisão, 

após a inscrição do crédito em dívida ativa, não se confunde com as 

reclamações e os recursos que, nos termos das leis reguladoras do 

processo tributário administrativo, suspendem a exigibilidade do crédito 

tributário na forma do art. 151, III, do CTN. Precedentes: AgRg no AREsp 

7.925/SC, 2ª Turma, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe de 1º.9.2011; REsp 

1.122.887/SP, 1ª Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 13.10.2010; REsp 

1.127.277/SP, 2ª Turma, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe de 20.4.2010; 

REsp 1.114.748/SC, 2ª Turma, Rel. Min. Castro Meira, DJe de 9.10.2009. 4. 

Concedida nas instâncias ordinárias liminar em mandado de segurança 

para suspender parcialmente o crédito tributário antes do ajuizamento da 

execução fiscal, é de ser extinta parcialmente a respectiva execução, 

prosseguindo o feito quanto ao crédito tributário que não foi previamente 

suspenso. Precedentes em sede de recurso representativo da 

controvérsia: REsp. n. 957.509 - RS, Primeira Seção, Rel. Min. Luiz Fux, 

julgado em 09.08.2010; e REsp. n. 1.140.956 - SP, Primeira Seção, Rel. Min. 

Luiz Fux, julgado em 24.11.2010. 5. Ausente o intuito protelatório dos 

embargos de declaração deve ser afastada a multa prevista no parágrafo 

único do art. 538 do CPC. 6. Recurso especial parcialmente provido 

apenas para reconhecer a extinção parcial da execução fiscal quanto aos 

créditos tributários que estavam com exigibilidade suspensa anteriormente 

ao ajuizamento do feito executivo e para afastar a multa imposta na 

origem. (REsp 1341088/PR, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, 

SEGUNDA TURMA, julgado em 19/05/2015, DJe 26/05/2015) Assim sendo, 

verifico que a reclamação administrativa foi proposta somente no ano de 

2017, após a inscrição do tributo em dívida ativa e o ajuizamento da 

execução fiscal (22/07/2016), portanto, ausente força suspensiva da 

exigibilidade tributária. Outrossim, o STJ, através do Resp 1.340.553-RS 

(em sede de recursos repetitivos), fixou diretrizes para a contagem do 

prazo de suspensão e prescrição intercorrente nas execuções fiscais, 

inclusive, a tese de que incabível a suspensão da execução fiscal por 

requerimento da Fazenda Pública quando ausente disposição legal que 

ampare o pleito. Segundo o Tribunal Superior, o prazo de suspensão do 

feito inicia-se automaticamente a partir da ciência da Fazenda Pública 

acerca da primeira tentativa infrutífera de localização de bens. Findo o 

prazo de suspensão, a contagem prescricional começa e fluir de forma 

automática. Nesse sentido: RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 

E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL 

CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) 

PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL 

(LEI N. 6.830/80). 1. O espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que 

nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá permanecer eternamente nos 

escaninhos do Poder Judiciário ou da Procuradoria Fazendária 

encarregada da execução das respectivas dívidas fiscais. 2. Não 

havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido e/ou não 

sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora (o que 

permitiria o fim da inércia processual), inicia-se automaticamente o 

procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80, e respectivo prazo, ao 

fim do qual restará prescrito o crédito fiscal. Esse o teor da Súmula n. 

314/STJ: "Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, 

suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da 

prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o Juiz e nem a Procuradoria 

da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo de 1 (um) 

ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, da LEF, somente a lei o é 

(ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). Não cabe ao Juiz ou à 

Procuradoria a escolha do melhor momento para o seu início. No primeiro 

momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência 

de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se 

automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da 

LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da Fazenda Pública 

requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 dias a fim de 

realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 40, da LEF. 

Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF que limita a 

suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o Juiz, ao 

intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção à 

suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é que 

a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 
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contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo – mesmo depois de escoados os referidos prazos 

–, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera. 4.4.) 

A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 

245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar 

nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 

da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da 

intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), 

por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa 

interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). Analisando o feito, verifico que o exequente, mesmo após 

devidamente intimado para dar prosseguimento ao feito, ante a ausência 

de pagamento da dívida ou garantia do juízo pelo executado, deixou de 

indicar bens penhoráveis do devedor, iniciando o prazo prescricional 

intercorrente a partir da ciência da Fazenda Pública acerca da ausência 

de oferecimento de bens do devedor (13/03/2020, conforme histórico de 

expedientes do PJe). Sendo assim, o processo ficará suspenso de 

16/03/2020 a 16/03/2021, iniciando o prazo prescricional em 17/03/2021 e 

com término em 17/03/2026. Isto posto e por tudo o que mais consta, 

DECIDO: a) SUSPENDER o feito até 16/03/2021; b) Findo o prazo de 

suspensão, remeta-se o feito ao arquivo provisório, devendo permanecer 

até 17/03/2026, nos termos do art. 40 da LEF; c) Transcorrido o prazo de 

arquivamento, intime-se o exequente para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, se manifeste acerca de eventual prescrição intercorrente; d) Após, 

conclusos; e) Cumpra-se.

5ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001722-56.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

KATIA RIBEIRO COSTA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINE DA SILVA MALDONADO OAB - MT21779/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CACERES (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001722-56.2020.8.11.0006 POLO ATIVO:KATIA RIBEIRO 

COSTA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JANAINE DA SILVA 

MALDONADO POLO PASSIVO: MUNICIPIO DE CACERES FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CÁCERES - J.E - AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO Data: 04/06/2020 Hora: 13:15 , no endereço: RUA DAS 

MARAVILHAS, S/N, ED. DO FÓRUM, CAVALHADA, CÁCERES - MT - CEP: 

79017-121 . 23 de abril de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001727-78.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ONEIAS BATISTA DE FARIA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REU)

 

PROCESSO n. 1001727-78.2020.8.11.0006 POLO ATIVO:ONEIAS BATISTA 

DE FARIA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: SILVIO LUIZ GOMES DA 

SILVA POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. FINALIDADE: EFETUAR 

A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CÁCERES - J.E - AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO Data: 04/06/2020 Hora: 13:30 , no endereço: RUA DAS 

MARAVILHAS, S/N, ED. DO FÓRUM, CAVALHADA, CÁCERES - MT - CEP: 

79017-121 . 23 de abril de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001728-63.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ONEIAS BATISTA DE FARIA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001728-63.2020.8.11.0006 POLO ATIVO:ONEIAS BATISTA 

DE FARIA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: SILVIO LUIZ GOMES DA 

SILVA POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. FINALIDADE: EFETUAR 

A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CÁCERES - J.E - AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO Data: 04/06/2020 Hora: 13:45 , no endereço: RUA DAS 

MARAVILHAS, S/N, ED. DO FÓRUM, CAVALHADA, CÁCERES - MT - CEP: 

79017-121 . 23 de abril de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001729-48.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO LUIZ DE OLIVEIRA NERY (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR OAB - MT25057-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001729-48.2020.8.11.0006 POLO ATIVO:MARCIO LUIZ DE 

OLIVEIRA NERY ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CANDIDO NISVALDO 

FRANCA COELHO JUNIOR POLO PASSIVO: BANCO BMG S.A 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CÁCERES - 

J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 04/06/2020 Hora: 14:00 , no 

endereço: RUA DAS MARAVILHAS, S/N, ED. DO FÓRUM, CAVALHADA, 

CÁCERES - MT - CEP: 79017-121 . 23 de abril de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001730-33.2020.8.11.0006
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Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO LUIZ DE OLIVEIRA NERY (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR OAB - MT25057-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001730-33.2020.8.11.0006 POLO ATIVO:MARCIO LUIZ DE 

OLIVEIRA NERY ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CANDIDO NISVALDO 

FRANCA COELHO JUNIOR POLO PASSIVO: BANCO BMG S.A 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CÁCERES - 

J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 04/06/2020 Hora: 14:15 , no 

endereço: RUA DAS MARAVILHAS, S/N, ED. DO FÓRUM, CAVALHADA, 

CÁCERES - MT - CEP: 79017-121 . 23 de abril de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001735-55.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

D M DE SOUZA LARA MOVEIS E UTILIDADES - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

NESTOR DA SILVA LARA JUNIOR OAB - MT23137/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROSANGELA DE OLIVEIRA LEITE (REU)

 

PROCESSO n. 1001735-55.2020.8.11.0006 POLO ATIVO:D M DE SOUZA 

LARA MOVEIS E UTILIDADES - ME ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

NESTOR DA SILVA LARA JUNIOR POLO PASSIVO: ROSANGELA DE 

OLIVEIRA LEITE FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CÁCERES - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 04/06/2020 Hora: 

13:15 , no endereço: RUA DAS MARAVILHAS, S/N, ED. DO FÓRUM, 

CAVALHADA, CÁCERES - MT - CEP: 79017-121 . 23 de abril de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001274-54.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTY CAMPOS CARIOCA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO DA SILVA SOARES CRUZ OAB - MT0021519A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, nos termos do processo acima indicado, 

nos termos do artigo 42, § 2.º da Lei 9.099/95, apresente contrarrazões 

ao Recurso Inominado no prazo de 10 (dez) dias, conforme documentos 

vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001737-25.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

NATALINA VICENTE DE SOUSA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REU)

 

PROCESSO n. 1001737-25.2020.8.11.0006 POLO ATIVO:NATALINA 

VICENTE DE SOUSA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: SILVIO LUIZ 

GOMES DA SILVA POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CÁCERES - 

J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 04/06/2020 Hora: 15:30 , no 

endereço: RUA DAS MARAVILHAS, S/N, ED. DO FÓRUM, CAVALHADA, 

CÁCERES - MT - CEP: 79017-121 . 23 de abril de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001738-10.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

D M DE SOUZA LARA MOVEIS E UTILIDADES - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

NESTOR DA SILVA LARA JUNIOR OAB - MT23137/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROSANGELA DE OLIVEIRA LEITE (REU)

 

PROCESSO n. 1001738-10.2020.8.11.0006 POLO ATIVO:D M DE SOUZA 

LARA MOVEIS E UTILIDADES - ME ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

NESTOR DA SILVA LARA JUNIOR POLO PASSIVO: ROSANGELA DE 

OLIVEIRA LEITE FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CÁCERES - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 04/06/2020 Hora: 

15:45 , no endereço: RUA DAS MARAVILHAS, S/N, ED. DO FÓRUM, 

CAVALHADA, CÁCERES - MT - CEP: 79017-121 . 23 de abril de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000933-57.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA DE MIRANDA PIRES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CHRISLAYNE KARINE FERREIRA LOPES OAB - MT23156/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIO ROBERTO PINHEIRO DA SILVA (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

1000933-57.2020.8.11.0006. REQUERENTE: FERNANDA DE MIRANDA 

PIRES REU: MARCIO ROBERTO PINHEIRO DA SILVA Vistos, etc. Segundo 

consta da inicial, o Requerente procurou a oficina mecânica em agosto de 

2018 visando os serviços de funilaria e pintura para conserto do seu 

veículo Ford/KA. Relata que foi cobrado o valor de R$ 3.000,00 mil reais, 

sendo cobrado de imediato a metade do valor o que foi devidamente pago 

pelo requerente. Entretanto, informa que no final de setembro de 2019 na 

entrega do veículo, o requerido não realizou a entrega visto que o veículo 

se encontrava desmontado e retirado peças. Relata que procurou a 

Delegacia de Polícia para que fosse apurado a situação. Requer, em sede 

de tutela antecipada requer a entrega do automóvel em plenas condições 

de uso e funcionamento. É o que merece relato. Passo a decidir. Em 

princípio recebo a inicial, já que preenche os requisitos do art. 319 do 

Código de Processo Civil e não incide nos defeitos do art. 330 do mesmo 

diploma legal. Reporto-me ao pedido de tutela de urgência, com fulcro no 

art. 298 do Código de Processo Civil. Consiste o pedido de tutela de 

urgência em determinar a Requerida que se abstenha de efetuar 

descontos na conta corrente do requerente, posto que, segundo alega, o 

débito do qual está sendo cobrado se trata de um serviço não contratado 

pelo requerente. Dos autos, verifico a necessidade do contraditório, visto 

que as prova juntada nos autos não são suficientes para averiguar o 

motivo de não entrega do veículo, assim como o motivo pelo qual o 

requerente foi buscar o veículo do conserto somente após 13 meses. 

Assim, tem-se que o direito reclamado depende de dilação probatória. 

Outrossim, o perigo do dano não resta evidenciado na medida em que se 

verdadeiros os fatos narrados pelo requerente, o mesmo ao final do 

deslinde do feito terá seu direito garantido, devidamente corrigido. 

Portanto, não estando demonstrado nos autos os requisitos autorizadores 

da tutela pleiteada, o indeferimento é medida que se impõe. Desse modo, 

INDEFIRO, por ora, o pedido de liminar pretendido. Anoto, outrossim, que o 

fato narrado na petição inicial deriva de relação de consumo, sendo direito 

do consumidor, entre outros, “a facilitação da defesa de seus direitos, 

inclusive com a inversão do ônus da prova a seu favor, no processo civil, 

quando, a critério do Juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele 

hipossuficiente, segundo as regras ordinárias da experiência” (CDC, Lei 

nº 8.078, de 11.09.1990, art. 6º, inc. VIII). Assim, nos termos do dispositivo 

legal retro apontado, c/c art. 373, inc. II, do C.P.C., inverto o ônus da prova 

em favor do Requerente, devendo a Requerida apresentar prova quanto à 
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existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo da direito do mesmo, 

nos termos requeridos na inicial. Intimem-se as partes da presente 

decisão. Designe-se nova data de audiência de conciliação. Na data da 

audiência, caso não haja acordo, a parte reclamada tem o prazo de 05 

(cinco) dias, a contar da audiência, para apresentar sua contestação, sob 

pena de revelia, nos termos da Súmula n. 11 da Turma Recursal Única do 

Estado de Mato Grosso e Enunciados n. 20 e 78 do FONAJE (arts. 20, da 

LJE). Intimem-se a parte Requerente, com as advertências do art. 51, I, da 

Lei n. 9.099/95. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. CÁCERES, 12 de 

março de 2020. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001739-92.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

IGOR BARROS CAMPOS DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REU)

 

PROCESSO n. 1001739-92.2020.8.11.0006 POLO ATIVO:IGOR BARROS 

CAMPOS DE SOUZA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: SILVIO LUIZ 

GOMES DA SILVA POLO PASSIVO: BANCO BRADESCARD S.A 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CÁCERES - 

J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 04/06/2020 Hora: 16:00 , no 

endereço: RUA DAS MARAVILHAS, S/N, ED. DO FÓRUM, CAVALHADA, 

CÁCERES - MT - CEP: 79017-121 . 23 de abril de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001741-62.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA BORGES DE JESUS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REU)

 

PROCESSO n. 1001741-62.2020.8.11.0006 POLO ATIVO:ALESSANDRA 

BORGES DE JESUS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: SILVIO LUIZ 

GOMES DA SILVA POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CÁCERES - 

J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 04/06/2020 Hora: 16:15 , no 

endereço: RUA DAS MARAVILHAS, S/N, ED. DO FÓRUM, CAVALHADA, 

CÁCERES - MT - CEP: 79017-121 . 23 de abril de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001742-47.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

D M DE SOUZA LARA MOVEIS E UTILIDADES - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

NESTOR DA SILVA LARA JUNIOR OAB - MT23137/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RONALDO TOMICHA PEREIRA (REU)

 

PROCESSO n. 1001742-47.2020.8.11.0006 POLO ATIVO:D M DE SOUZA 

LARA MOVEIS E UTILIDADES - ME ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

NESTOR DA SILVA LARA JUNIOR POLO PASSIVO: RONALDO TOMICHA 

PEREIRA FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CÁCERES - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 04/06/2020 Hora: 

16:30 , no endereço: RUA DAS MARAVILHAS, S/N, ED. DO FÓRUM, 

CAVALHADA, CÁCERES - MT - CEP: 79017-121 . 23 de abril de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001743-32.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

RODOLFO GUARIN DOS SANTOS LIMA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTOES S.A. (REU)

 

PROCESSO n. 1001743-32.2020.8.11.0006 POLO ATIVO:RODOLFO 

GUARIN DOS SANTOS LIMA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: SILVIO 

LUIZ GOMES DA SILVA POLO PASSIVO: BANCO BRADESCO CARTOES 

S.A. FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, 

para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CÁCERES - 

J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 04/06/2020 Hora: 16:45 , no 

endereço: RUA DAS MARAVILHAS, S/N, ED. DO FÓRUM, CAVALHADA, 

CÁCERES - MT - CEP: 79017-121 . 23 de abril de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001745-02.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

D M DE SOUZA LARA MOVEIS E UTILIDADES - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

NESTOR DA SILVA LARA JUNIOR OAB - MT23137/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANAISA FATIMA DA SILVA (REU)

 

PROCESSO n. 1001745-02.2020.8.11.0006 POLO ATIVO:D M DE SOUZA 

LARA MOVEIS E UTILIDADES - ME ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

NESTOR DA SILVA LARA JUNIOR POLO PASSIVO: ANAISA FATIMA DA 

SILVA FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CÁCERES - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 04/06/2020 Hora: 

17:00 , no endereço: RUA DAS MARAVILHAS, S/N, ED. DO FÓRUM, 

CAVALHADA, CÁCERES - MT - CEP: 79017-121 . 23 de abril de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001746-84.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

D M DE SOUZA LARA MOVEIS E UTILIDADES - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

NESTOR DA SILVA LARA JUNIOR OAB - MT23137/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LAUDELINO DO LIVRAMENTO RODRIGUES (REU)

 

PROCESSO n. 1001746-84.2020.8.11.0006 POLO ATIVO:D M DE SOUZA 

LARA MOVEIS E UTILIDADES - ME ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

NESTOR DA SILVA LARA JUNIOR POLO PASSIVO: LAUDELINO DO 

LIVRAMENTO RODRIGUES FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das 

partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CÁCERES - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

Data: 04/06/2020 Hora: 17:15 , no endereço: RUA DAS MARAVILHAS, 

S/N, ED. DO FÓRUM, CAVALHADA, CÁCERES - MT - CEP: 79017-121 . 23 

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

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001747-69.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

FATIMA MORAIS DE OLIVEIRA TAVARES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO SILVA DE LIMA OAB - MT19919-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REU)

 

PROCESSO n. 1001747-69.2020.8.11.0006 POLO ATIVO:FATIMA MORAIS 

DE OLIVEIRA TAVARES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MARCOS 

ANTONIO SILVA DE LIMA POLO PASSIVO: BANCO DO BRASIL SA 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 
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AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CÁCERES - 

J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 04/06/2020 Hora: 17:30 , no 

endereço: RUA DAS MARAVILHAS, S/N, ED. DO FÓRUM, CAVALHADA, 

CÁCERES - MT - CEP: 79017-121 . 23 de abril de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Comarca de Diamantino

1ª Vara Cível

Edital

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA

 Prazo do Edital: 30 Dias

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

LUCIANO COSTA GAHYVA

 PROCESSO n. 1000600-79.2018.8.11.0005

 Valor da causa: R$ 954,00

 ESPÉCIE: [Tutela e Curatela]->PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)

 POLO ATIVO: INTERDITADA REJANE RODRIGUES DE ALMEIDA, 

CURADORA - CLAUDINA TEOTONIA DE ALMEIDA

FINALIDADE: INTIMAÇÃO de eventuais herdeiros sucessores, de terceiros 

e demais interessados do teor da Sentença proferida na Ação de 

Interdição que interditou REJANE RODRIGUES DE ALMEIDA. SENTENÇA: 

Vistos etc... Ante o exposto, com fulcro na Lei nº 13.146/2015 e arts. 487, 

I e seguintes do NCPC, JULGO PROCEDENTE os pedidos iniciais, para 

DECRETAR A INTERDIÇÃO da requerida REJANE RODRIGUES DE 

ALMEIDA, declarando-a incapaz para praticar apenas atos de conteúdo 

econômico e patrimonial ao tempo em que nomeio como sua curadora 

CLAUDINA TEOTONIA DE ALMEIDA, ficando limitada aos atos da curatela 

aos de transações civis simples, recebimento de benefícios, requerimento 

de benefícios junto a quaisquer órgãos públicos ou assemelhados em 

qualquer esfera, sem autorização para dispor de bens ou direitos da 

interditada. O encargo poderá ser estendido ao respectivo sucessor da 

curadora. No mesmo sentido, quaisquer valores recebidos de entidade 

previdenciária deverão ser aplicados exclusivamente na alimentação, 

saúde e bem-estar da relativamente incapaz. Nos termos do artigo 755 § 

3° do Novo Código de Processo Civil, a sentença de interdição será 

inscrita no registro de pessoas naturais e imediatamente publicada na rede 

mundial de computadores, no sítio do tribunal a que estiver vinculado na 

plataforma de editais do conselho nacional de Justiça, onde permanecerá 

por 6 (seis) meses, na impressa local, 1 (uma) vez, e no órgão oficial, por 

(três) vezes, com intervalo de 10 (dez) dias, constando do edital os 

nomes da interdita e da curadora, a causa de interdição, os limites da 

curatela e, não sendo total a interdição, os atos que a interditada poderá 

praticar autonomamente. A curadora nomeada deverá prestar o 

compromisso definitivo nos termos dos artigos 759 e seguintes do NCPC. 

Sem custas e honorários em face da gratuidade. Após o transito em 

julgado, arquivem-se com as cautelas de estilo. Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Cumpra-se. Diamantino/MT, 27 de março de 2020.André Luciano 

Costa Gahyva-Juiz de Direito. E, para que chegue ao conhecimento de 

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

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

da Lei. Eu, MARILZA APARECIDA RAIMUNDO KROLING, Técnica Judiciária 

digitei. DIAMANTINO, 1 de abril de 2020. (A) (Assinado Digitalmente) 

Técnica Judiciária Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Observação: O processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema 

P J e  –  P r o c e s s o  J u d i c i a l  E l e t r ô n i c o ,  n o  e n d e r e ç o 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos termos do artigo 9º da Lei 

11.419/2006

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002270-21.2019.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI OAB - PE21678-D 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ODILON ROSBACH DE SOUZA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DESPACHO Processo: 1002270-21.2019.8.11.0005. 

EXEQUENTE: SICREDI CENTRO NORTE EXECUTADO: ODILON ROSBACH 

DE SOUZA Vistos etc. Da análise dos autos, verifico que no acordo 

entabulado acostado aos autos, não foi lançada a assinatura de uma das 

partes, o que torna impossível a sua homologação. Nesse sentido: 

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE 

BUSCA E APREENSÃO. DEFERIMENTO DA LIMINAR. DECISÃO QUE 

MERECE SER PRESTIGIADA. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO. AUSÊNCIA DE 

ASSINATURA DE UMA DAS PARTES. VÍCIO FORMAL. IMPOSSIBILIDADE. A 

manifestação de vontade indispensável à validade do acordo firmado 

entre as partes. Não constando do termo do acordo assinatura de ambas 

as partes, impossível é a sua homologação. Assim, não verificando 

nenhuma teratologia na decisão guerreada, muito menos qualquer 

contrariedade à lei ou à prova dos autos, conclui-se que deva ser 

integralmente mantido o julgado monocrático, devendo inclusive prestigiar 

e sustentar a decisão do juiz a quo que vivencia a causa. Inteligência do 

verbete sumular nº 59 deste egrégio tribunal de justiça. Ante o exposto, 

conheço e nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, inciso iv, 

a, do código de processo civil.” (TJ-RJ - AI: 00053039720178190000, Rio 

De Janeiro Meier Regional 1 Vara Cível, Relator: Antônio Carlos Dos 

Santos Bitencourt, Vigésima Sétima Câmara Cível Consumidor, J: 

06/07/2017, P: 11/07/2017). Ante o exposto, deixo de homologar referido 

acordo. Sanada a irregularidade, venham-me os autos conclusos para a 

devida homologação do acordo. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Às providências. Diamantino/MT, 23 de abril de 2020. André 

Luciano Costa Gahyva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1002029-47.2019.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

DALMOLIN SIMON & CIA LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

KATIA MATIAS DE CAMARGO BRAGHIN OAB - MT21659/O 

(ADVOGADO(A))

celito liliano bernardi OAB - MT7008-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

STARKCARD ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E INTERMEDIACAO DE 

NEGOCIOS LTDA (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 1002029-47.2019.8.11.0005. 

AUTOR(A): DALMOLIN SIMON & CIA LTDA REU: STARKCARD 

ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS 

LTDA Vistos etc. Trata-se de Ação Monitória ajuizada por DALMOLIN 

SIMON & CIA LTDA em face de STARKCARD ADMINISTRADORA DE 

CONVENIOS E INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA, ambos devidamente 

qualificados nos autos, com escopo de receber o crédito no valor descrito 

na inicial. Acostou documentos à inicial. Devidamente citado, conforme id. 

27931448, o requerido deixou transcorrer o prazo sem apresentação de 

embargos monitórios (id. 29504547). A parte requerente pugnou pela 

aplicação da revelia e julgamento antecipado da lide, id. 29885510. Os 

autos vieram conclusos. É o necessário relato. FUNDAMENTO. DECIDO. 

Inicialmente, cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese que 

comporta o julgamento antecipado da lide, nos termos do inciso II do art. 

355 do NCPC, não havendo, salvo melhor juízo, a necessidade de dilação 

probatória: “Art. 355. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo 

sentença com resolução de mérito, quando: (...) II - o réu for revel, ocorrer 

o efeito previsto no art. 344 e não houver requerimento de prova, na forma 

do art. 349.” Dessa forma, de início, DECRETO a revelia da parte requerida, 

nos termos do inciso II do art. 355 do NCPC, fazendo-se presumir 

verdadeiros os fatos alegados pela parte autora na inicial. Efetivamente, a 

cognição do Juízo resume-se às provas já carreadas aos autos, de modo 

que o processo se mostra pronto para a prolação de sentença, seja 

porque operou o fenômeno da presunção de veracidade dos fatos 

alegados na inicial, seja porque os próprios documentos que a instruíram 

corroboram esse desfecho. Com efeito, não bastassem os efeitos 

materiais produzidos pela revelia do demandado, eis que, apesar de 

citado, não apresentou contestação, a parte autora demonstrou, fazer jus 

à procedência do pedido, já que, desde a peça de ingresso, trouxe o valor 

do a confissão de dívida realizada pela requerida via e-mail e demais 

documentos (ids. 25496022 e 25496025). Em todo caso, repise-se, a 

revelia da requerida apenas corroborou esse entendimento, demonstrando 

o seu desinteresse com o andamento do feito. Nesse sentido: 
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“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DIVÓRCIO. PARTILHA IGUALITÁRIA DOS 

BENS MÓVEIS ARROLADOS NA INICIAL. CABIMENTO. APLICAÇÃO DOS 

EFEITOS DA REVELIA. 1. Embora devidamente citada, a demandada não 

apresentou contestação, aplicando-se, no caso, em que se está a tratar 

de direitos patrimoniais, que são, por excelência, disponíveis, os efeitos da 

revelia. (...) APELO PROVIDO. (Apelação Cível Nº 70052365137, Oitava 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ricardo Moreira Lins 

Pastl, Julgado em 28/02/2013).” “APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA PARA 

EXCLUSÃO DE BENS DO INVENTÁRIO. REVELIA. FATOS 

INCONTROVERSOS. PROCEDÊNCIA INTEGRAL. (...) A revelia induz 

presunção de veracidade dos fatos articulados na inicial (CPC, artigo 319). 

E os fatos incontroversos não necessitam de prova (CPC, artigo 334,II). 

Por isso, em ação que versa sobre direito patrimonial disponível, sendo 

todos maiores e capazes, e inexistindo resposta ou resistência ao pedido 

inicial, a procedência integral da demanda é de rigor. (...). DERAM 

PROVIMENTO. (Apelação Cível Nº 70042287722, Oitava Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Rui Portanova, Julgado em 

04/08/2011).” Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido autoral. Via 

de consequência, DECLARO viável a pretensão monitória, constituindo, de 

pleno direito, o título executivo judicial, no valor descrito na inicial, relativo a 

prova escrita, conforme documento(s) acostado(s), sem eficácia de título 

executivo, acrescidos de correção monetária pelo índice do INPC, a partir 

da sentença e juros moratórios de 1% ao mês desde a citação. Condeno a 

parte demandada ao pagamento das custas e honorários advocatícios, 

que fixo em 10% sobre o valor da causa devidamente atualizado. P.I.C. Às 

providências. Diamantino, 23 de abril de 2020. André Luciano Costa 

Gahyva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000136-26.2016.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

BILIERI CONSTRUTORA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TATIANE DE ALMEIDA ARAUJO OAB - MT19362-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE ALTO PARAGUAI (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DESPACHO Processo: 1000136-26.2016.8.11.0005. 

REQUERENTE: BILIERI CONSTRUTORA LTDA - ME REQUERIDO: MUNICIPIO 

DE ALTO PARAGUAI Vistos etc. Especifiquem as partes, com precisão, no 

prazo legal, as provas que efetivamente pretendem produzir, em audiência 

de instrução e julgamento. Após, voltem-me os autos conclusos, para que 

o processo seja saneado, momento em que serão fixados os pontos 

controvertidos e designada audiência de instrução e julgamento, isso tudo 

sem prejuízo de julgamento antecipado da lide. Sem prejuízo do exposto, 

manifestem-se os litigantes interesses em conciliarem. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Às providências. Diamantino, 23 

de abril de 2020. André Luciano Costa Gahyva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA CÍVEL

Processo Número: 1000129-34.2016.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

ALESSANDRO SOUZA DE CARVALHO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

SHEILA GOMES DE CARVALHO OAB - MT20415/O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MUNICIPIO DE ALTO PARAGUAI (LITISCONSORTES)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DESPACHO Processo: 1000129-34.2016.8.11.0005. 

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

ALESSANDRO SOUZA DE CARVALHO Vistos etc. Especifiquem as 

partes, no prazo legal, as provas que efetivamente pretendem produzir, 

em audiência de instrução e julgamento. Após, voltem-me os autos 

conclusos, para que o processo seja saneado, momento em que serão 

fixados os pontos controvertidos e designada audiência de instrução e 

julgamento, isso tudo sem prejuízo de julgamento antecipado da lide. Sem 

prejuízo do exposto, manifestem-se os litigantes interesses em 

conciliarem. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Diamantino, 23 de abril de 2020. André Luciano Costa Gahyva Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1001113-13.2019.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ALVES CAPISTRANO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PERSIO OLIVEIRA LANDIM OAB - MT0012295A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

Intimo a parte Autora para, querendo, impugnar a contestação 

apresentada no id. 31468027.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000131-67.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT9708-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALQUISIO SOUZA DE JESUS (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DESPACHO Processo: 1000131-67.2017.8.11.0005. 

EXEQUENTE: SICREDI CENTRO NORTE EXECUTADO: VALQUISIO SOUZA 

DE JESUS Vistos etc. Intime-se a parte exequente para dar andamento no 

feito. Intime-se. Cumpra-se. Às providências. Diamantino, 23 de abril de 

2020. André Luciano Costa Gahyva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1001179-27.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

D. W. A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAYANE LEDNA ALMEIDA DE OLIVEIRA OAB - MT19164-O 

(ADVOGADO(A))

RODRIGO BRANDÃO CORREA OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

C. V. M. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DESPACHO Processo: 1001179-27.2018.8.11.0005. 

REQUERENTE: DOUGLAS WILLIAM ARTIAGA REQUERIDO: CLAUDILENE 

VIANA MENDES Vistos etc. Compulsando os autos verifico que este Juízo 

já proferiu sentença, esgotando-se a tutela jurisdicional. Desta forma, 

remetam-se os autos ao arquivo. Às providências. Diamantino, 23 de abril 

de 2020. André Luciano Costa Gahyva Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 108992 Nr: 2078-13.2016.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Erotildes Maria de Campos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiula Muller Koenig - 

OAB:OAB/MT 22.165, Gustavo Rodrigo Góes Nicoladelli - 

OAB:OAB/MT 17.980-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Celso Barini Neto - 

OAB:20133

 Nos termos da Legislação Vigente e do art. 1.209 da CNGC, intimo o 

patrono da parte autora para providenciar, no prazo de 05 (cinco) dias, o 

pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça, para realizar a avaliação 

do bem penhorado. A Guia de Recolhimento deverá ser retirada no site do 

TJMT, www.tjmt.jus.br em (Serviços > Emitir Guia > Diligência Oficial de 

Justiça > Diligência), conforme Provimento 07/2017 - CGJ. Lembrando que 

a guia e o comprovante de pagamento deverão ser juntados nos autos

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000989-98.2017.8.11.0005
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Parte(s) Polo Ativo:

TEODORICO CAMPOS DE ALMEIDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PERSIO OLIVEIRA LANDIM OAB - MT0012295A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - MT12208-O (ADVOGADO(A))

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANDRE LUCIANO COSTA GAHYVA

 

Vistos etc. Da análise dos autos, verifico que a parte requerida não 

concorda com os valores cobrados pelo perito a título de honorários 

periciais, contudo, em IDE 30704607, manifesta-se o perito, reduzindo os 

honorários no importe de R$ 3.500,00. Pois bem, a fixação dos honorários 

periciais deve levar em consideração o tempo a ser despendido para a 

realização da prova técnica e a natureza, o local e a complexidade do 

trabalho a ser desenvolvido, visando a justa remuneração do perito, porém 

admite-se a redução do valor dos honorários periciais quando a quantia foi 

sugerida de forma exorbitante e incompatível com o trabalho a ser 

executado. Nesse sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO 

DE SENTENÇA - HONORÁRIOS PERICIAIS - ARBITRAMENTO - 

RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - REDUÇÃO - POSSIBILIDADE. 

Os honorários periciais devem ser fixados com observância dos princípios 

da proporcionalidade e razoabilidade e levar em consideração o tipo de 

perícia, o grau de dificuldade técnica, além do tempo e custo necessários 

para a sua realização. Admite-se a redução do valor dos honorários 

periciais quando a quantia foi fixada em quantia exorbitante e incompatível 

com o trabalho a ser executado.” (TJ/MG - Agravo de Instrumento-Cv 

1.0701.13.006977-9/003, Relator: Des. José Augusto Lourenço dos 

Santos, 12ª Câmara Cível, J: 12/12/2018, P: 22/01/2019). Ante o exposto, 

FIXO os honorários periciais no valor de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos 

reais). Intime-se o perito para iniciar os trabalhos. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Às providências. Diamantino/MT, 23 de abril 

de 2020. André Luciano Costa Gahyva Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA CÍVEL

Processo Número: 1000603-63.2020.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

MUNICIPIO DE DIAMANTINO (REU)

Magistrado(s):

ANDRE LUCIANO COSTA GAHYVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DECISÃO Processo: 1000603-63.2020.8.11.0005. 

AUTOR(A): MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO REU: 

ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICIPIO DE DIAMANTINO Vistos etc. 

Trata-se de Ação Civil Pública de Obrigação de Fazer c/c Tutela 

Antecipada de Urgência ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO 

DE MATO GROSSO em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO e do 

MUNICÍPIO DE DIAMANTINO/MT, todos devidamente qualificado nos autos. 

Narra a exordial que o Ministério Público diligenciou na sede da Polícia 

Judiciária Civil de Diamantino, e constatou que a referida unidade foi 

contemplada com a doação de máscaras feitas pela empresa denominada 

“Hora H Malhas e Confecções”, porém, em número não suficiente a 

atender a necessidades dos servidores, bem como, foi encaminhado 

álcool em gel 70% para a unidade de Diamantino pela Delegacia Regional 

de Nova Mutum. Verificou-se, ainda, a inexistência de insumos de limpeza 

para a adequada desinfecção do estabelecimento. Ressalta que o EPI é o 

último anteparo que protege o trabalhador/servidor em face dos riscos 

existentes no exercício de suas funções. Sem eles, a saúde do servidor 

começa a sofrer danos imediatos ou o agente se vê exposto a risco 

iminente de dano, tendo em vista o período de pandemia do covid-19 que o 

mundo inteiro vem enfrentado, e que, inclusive, tem tido graves 

consequências. Assevera que os policiais civis do Município de 

Diamantino estão sem proteção com propensão a serem os agentes 

infectados no atendimento da população no interior da Delegacia. Afirma 

que os policiais acabam, ainda que assintomáticos, contaminando outros 

profissionais, seus familiares e a população atendida por eles, devendo o 

administrador público dar prioridade absoluta a aquisição dos EPIs, deve 

tomar todas as medidas oportunas para evitar sua falta, mantendo vigente 

contrato de fornecimento contínuo, bem como estoque para reposições 

dos referidos equipamentos de proteção individual. Registra que foi 

solicitado ao Município de Diamantino, via Secretaria de Saúde, o 

fornecimento de orientações aos policiais civis acerca dos cuidados neste 

momento de pandemia, bem como, se possível, forneça equipamentos de 

proteção individual e materiais/produtos que impeçam a propagação do 

vírus, para que os servidores se protejam durante a prestação do serviço. 

Porém, não houve resposta por parte do ente municipal. Menciona que o 

munícipio sequer adotou as providências necessárias à imunização dos 

policiais civis, mesmo estando estes entre os grupos prioritários para o 

recebimento da vacina contra a influenza, de acordo com o cronograma 

elaborado pelo Ministério da Saúde. Relata que o município não dispõe de 

testes para verificação de pessoas infectadas pelo Covid-19, somente 

serão submetidos ao referido exame os pacientes já estejam 

apresentando os sintomas mais agressivos da doença, o que coloca em 

risco extremo a vida dos pacientes infectados, assim como, eleva 

consideravelmente as chances de propagação do vírus, ressaltando ser 

perceptível o grave risco à saúde e vida ao qual os referidos servidores e 

da população que utiliza o serviço, o que faz-se extremamente necessário 

a intervenção do Poder Judiciário de modo a garantir a continuidade da 

atividade policial, sem expor a risco os servidores. Requer, em sede de 

tutela de urgência, compelir o Estado de Mato Grosso a fornecer 

equipamentos de proteção individual aos seus agentes (materiais como 

máscaras e luvas) e produtos de limpeza e desinfecção (agua sanitária, 

desinfetante e álcool 70°) para a Delegacia de Diamantino, em alinhamento 

ao que recomenda a Organização Mundial da Saúde, e o Município de 

Diamantino a promover a imediata imunização dos investigadores, 

escrivães e demais servidores da Polícia Judiciária Civil desta comarca 

contra a influenza. Instruiu a inicial com documentos. É o breve relato. 

DECIDO. A tutela de urgência vindicada na inicial deve ser deferida, diante 

da presença dos requisitos ensejadores do provimento antecipatório, 

consistentes na relevância da fundamentação e verossimilhança das 

alegações. Com efeito, o art. 300, do novo CPC, dispõe que, ‘in verbis’: 

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

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

resultado útil do processo". Quanto ao requisito da verossimilhança das 

alegações ensina Humberto Theodoro Júnior, em Curso de direito 

processual civil, 36. ed., Rio de Janeiro: Forense, 2004, vol. II, p. 572: 

"Quanto à verossimilhança da alegação', refere-se ao juízo de 

convencimento a ser feito em torno de todo o quadro fático invocado pela 

parte que pretende a antecipação de tutela, não apenas quanto à 

existência de seu direito subjetivo material, mas também e, principalmente, 

no relativo ao perigo de dano e sua reparabilidade, bem como ao abuso 

dos atos de defesa e de procrastinação praticados pelo réu." Assim, 

verifica-se que, para o deferimento da antecipação de tutela, se faz 

necessário que estejam presentes os elementos probatórios que 

evidenciem a veracidade do direito alegado, formando um juízo máximo e 

seguro de probabilidade quanto à proposição aviada pela parte autora. 

Havendo dúvida a respeito da situação fática narrada nos autos, se 

afigura descabido o adiantamento da tutela antecipada, sendo necessário 

aguardar o desenvolvimento completo e amplo da instrução probatória. No 

caso dos autos, ao meu ver, o pedido de tutela de urgência deve acolhido 

parcialmente. Com efeito, apesar de ser dever do Estado fornecer 

materiais de proteção, tais como máscaras, luvas e álcool em gel 70º, bem 

como material de limpeza e higienização para a repartição e aos policiais 

que estejam em contato com o público, a ausência de comprovação de 

que o Estado não vem tomando as medidas neste sentido, afastam o 

requisito da probabilidade do direito. É sabido que não se pode exigir a 

prova impossível de ser produzida, mas por outro lado o Ministério Público 

não reportou a quantidade de material necessário enviado pelo Governo 

do Estado ou a quantidade a enviar. Além disso, tendo em vista que as 

atenções neste momento de pandemia estão voltadas para área da saúde, 

não seria viável obrigar o Estado a remanejar equipamentos e materiais de 

outros órgãos públicos, pois poderia gerar tumulto nas políticas de 

planejamento e combate à Covid-19 e que estão sendo praticadas de 

forma conjunta entre os órgãos de saúde municipal, estadual e federal. 

Ademais, uma decisão deferindo a tutela vindicada implicaria em sérios 

comprometimentos às atividades de hospitais, unidades de pronto 

atendimento e centros de triagem, além do que compromete o sistema para 
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evitar a propagação do vírus. Por outro lado, entendo que o pedido 

antecipatório é cabível para que o Município de Diamantino promova a 

imediata imunização dos investigadores, escrivães e demais servidores da 

Polícia Judiciária Civil desta comarca contra a influenza, de acordo com o 

cronograma elaborado pelo Ministério da Saúde. Ante o exposto, DEFIRO a 

tutela de urgência pleiteada APENAS para que o Município de Diamantino 

promova a imediata imunização dos investigadores, escrivães e demais 

servidores da Polícia Judiciária Civil desta comarca contra a influenza. 

Citem-se os demandados para, querendo ofertar defesa. Cite-se. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Às providências. 

Diamantino/MT, 23 de abril de 2020. André Luciano Gosta Gahyva Juiz de 

Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000460-45.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO JOHN DEERE S.A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JORGE LUIS ZANON OAB - MT0009975S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IRIO DESBESSEL (REU)

IDINETE GOMES DE CAMPOS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

celito liliano bernardi OAB - MT7008-B (ADVOGADO(A))

KATIA MATIAS DE CAMARGO BRAGHIN OAB - MT21659/O 

(ADVOGADO(A))

Felipe Augusto Stüker OAB - MT15536/B-B (ADVOGADO(A))

HELTON GEORGE RAMOS OAB - MT0011237S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANDRE LUCIANO COSTA GAHYVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 1000460-45.2018.8.11.0005. 

AUTOR(A): BANCO JOHN DEERE S.A. REU: IRIO DESBESSEL, IDINETE 

GOMES DE CAMPOS Vistos etc. Trata-se de Embargos de Declaração (ID 

25742561), interposto contra a sentença lançada no ID 24791523, 

afirmando haver contradição e omissão na “decisum”. Réplica da parte 

embargada (fls. 518/522), rechaçando os argumentos despendidos pela 

parte embargante, pugnando pela rejeição dos embargos declaratórios e 

aplicação da multa prevista no § 2º, do art. 1.026, do CPC/2015. DECIDO. 

Conheço dos embargos de declaração, eis que ajuizados 

tempestivamente. A meu ver, as alegações contidas nos embargos 

declaratórios, NÃO se identificam com as hipóteses elencadas no art. 

1.022 do CPC. Isso porque, como cediço, cabem embargos declaratórios 

quando houver obscuridade, contradição, omissão ou erro material (art. 

1.022 do CPC), o que não se evidenciou no caso em espécie, já que a 

sentença guerreada foi clara, precisa e não apresenta qualquer 

contradição ou omissão O Tribunal de Justiça deste Estado decidiu que: 

“os embargos de declaração não se prestam à reanálise de fatos e 

provas, especialmente quando os utilizados no acórdão eram suficientes e 

necessários ao deslinde da controvérsia.” (Embargos de Declaração 

4520/2010, Relator Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Cível, 

J. 26.01.2010). Registro que a lei processual civil é clara ao assinalar 

sobre o cabimento dos embargos de declaração, a sentença prolatada, 

contrariamente ao arguido pela parte embargante, encontra-se 

fundamentada, ausente toda e qualquer necessidade de declaração em 

todos os seus aspectos. Ante o exposto, conheço dos embargos de 

declaração e JULGO-OS IMPROCEDENTES, mantendo incólume a sentença 

lançada no ID 24791523. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Às providências. Diamantino/MT, 23 de abril de 2020. André 

Luciano Costa Gahyva Juiz de Direito

5ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000604-48.2020.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

GISLAINE DOMINGUES DE FREITAS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REU)

 

PROCESSO n. 1000604-48.2020.8.11.0005 POLO ATIVO:GISLAINE 

DOMINGUES DE FREITAS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: PAULA 

ARAUJO COSTA POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: DIAMANTINO - J.E - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 10/06/2020 Hora: 08:30 , no endereço: 

AVENIDA DES. J. P. F. MENDES, 2614, JARDIM ELDORADO, DIAMANTINO - 

MT - CEP: 78400-000 . 23 de abril de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001138-60.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO PEREIRA PAULINO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Intimar o procurador do exequente para manifestar quanto prosseguimento 

do feito no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010926-86.2012.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

D. DOBRI M. TEIXEIRA EIRELI - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NAIARA DIAS FIUZA OAB - MT0009029A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JERONIMO SANTANA CORREA NETO (REQUERIDO)

 

Intimar a procuradora do exequente para manifestar quanto Certidão do 

Oficial de Justiça, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000813-85.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE CARLOS SIQUEIRA SOUSA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RONNY CLAIR BENCICE E SILVA OAB - MT0016265A (ADVOGADO(A))

 

Intimar o procurador do exequente manifestar quanto prosseguimento do 

feito o prazo legal.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000580-54.2019.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE AUGUSTO DA SILVA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONNY CLAIR BENCICE E SILVA OAB - MT0016265A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DESPACHO Processo: 

1000580-54.2019.8.11.0005. REQUERENTE: JOSE AUGUSTO DA SILVA 

DE OLIVEIRA REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos, etc. Intime-se 

a parte autora pessoalmente para que se manifeste no prazo de 05 dias 

acerca do pagamento realizado pela parte ré, bem como para que indique 

a conta bancária para liberação do valor. Cumpra-se. Diamantino, data 
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registrada no sistema. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1001767-34.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

GERSON FANAIA PEREIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MIRON FERNANDES DIAS OAB - MT10421/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DESPACHO Processo: 

1001767-34.2018.8.11.0005. EXEQUENTE: GERSON FANAIA PEREIRA 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Cumpra-se os 

itens 2, 3 e 4 do despacho de id. 17512204. Diamantino, data registrada no 

sistema. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010216-61.2015.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO RAGAGNIN OSMARI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO PEREIRA PANDOLFO OAB - MT0020029A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALE DO ARINOS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA. - EPP 

(EXECUTADO)

 

Intimar o procurador do exequente para manifestar quanto prosseguimento 

do feito no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000145-80.2019.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

GOL LINHAS AEREAS S.A. (RECORRENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANO LUIS BRESCOVICI OAB - MT6814-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANA CLAUDIA KROLING RAMOS (RECORRIDO)

INAIAN TETILLA DE BRITO (RECORRIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO OAB - MT26103/A (ADVOGADO(A))

 

Intimar o procurador da parte ANA CLAUDIA e outro para manifestar 

quanto prosseguimento do feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002254-67.2019.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

NIVALDO DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDER PEREIRA DE ASSIS OAB - MT8066-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE DIAMANTINO (REQUERIDO)

CONSTRUTORA ALTO MONTE EIRELI - EPP (REQUERIDO)

 

Intimar o procurador do exequente para querendo impugnar a contestação 

no prazo de 15 dias.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8012929-14.2012.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO PEREIRA DE ARAUJO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALENTINA PONCE DEVULSKY MANRIQUE OAB - MT0003823A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JAIRO ANTONIO RISONHO (EXECUTADO)

 

Intimar a procuradora do exequente para manifestar quanto Certidão do 

Oficial de Justiça id 27642925.

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8011990-63.2014.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

REMALI MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALCIDES MANTELLI JUNIOR OAB - MT0017540A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CNSUELO FATIMA RODRIGUES VANNI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DESPACHO Processo: 

8011990-63.2014.8.11.0005. EXEQUENTE: REMALI MATERIAIS PARA 

CONSTRUCAO LTDA - EPP EXECUTADO: CNSUELO FATIMA RODRIGUES 

VANNI Vistos, etc. Trata-se de cumprimento de sentença proposta por 

REMALI MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA – EPP em face de 

CNSUELO FATIMA RODRIGUES VANNI. Instado a se manifestar para 

informar o valor atualizado da dívida, a parte exequente manteve-se inerte 

e, frisa-se que a última manifestação ocorreu em 2017. Diante do exposto, 

determino o ARQUIVAMENTO do feito com baixa, pois desnecessário 

manter o processo em aberto para cumprimento do acordo. Sem prejuízo, 

DETERMINO que a secretaria deste Juízo proceda à emissão da Certidão 

de Crédito em favor do exequente, a qual será emitida no momento que a 

parte comparecer na Secretaria para retirá-la, em conformidade com o 

Enunciado 75 do FONAJE, senão vejamos: ENUNCIADO 75 (Substitui o 

Enunciado 45) - A hipótese do § 4º, do 53, da Lei 9.099/1995, também se 

aplica às execuções de título judicial, entregando-se ao exequente, no 

caso, certidão do seu crédito, como título para futura execução, sem 

prejuízo da manutenção do nome do executado no Cartório Distribuidor 

(nova redação - XXI Encontro - Vitória/ES). P. I. C Diamantino, data 

registrada no sistema José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000608-85.2020.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

BILLY RUAN ARAUJO SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANGELICA RODRIGUES MACIEL OAB - MT0010862A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000608-85.2020.8.11.0005 POLO ATIVO:BILLY RUAN 

ARAUJO SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ANGELICA 

RODRIGUES MACIEL POLO PASSIVO: OI S.A FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: DIAMANTINO - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 10/06/2020 Hora: 08:45 , no endereço: AVENIDA 

DES. J. P. F. MENDES, 2614, JARDIM ELDORADO, DIAMANTINO - MT - CEP: 

78400-000 . 23 de abril de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000033-19.2016.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

JEOVANA MULLER (EXEQUENTE)

RENAN DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Felipe Augusto Stüker OAB - MT15536/B-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALTIVO KRAUS - ME (EXECUTADO)

WALMIR DE ABREU CORREIA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DESPACHO Processo: 

1000033-19.2016.8.11.0005. EXEQUENTE: RENAN DE OLIVEIRA, 

JEOVANA MULLER EXECUTADO: ALTIVO KRAUS - ME, WALMIR DE 

ABREU CORREIA - ME Vistos, etc. Intime-se a parte exequente para que 

apresente bens passíveis de penhora, no prazo de 05 dias, sob pena de 

arquivamento. Intime-se. Cumpra-se. Diamantino, data registrada no 

sistema José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000609-70.2020.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

STEFANI ELLEN APARECIDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REU)

 

PROCESSO n. 1000609-70.2020.8.11.0005 POLO ATIVO:STEFANI ELLEN 

APARECIDA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: SILVIO LUIZ GOMES DA 

SILVA POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. FINALIDADE: EFETUAR 

A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: DIAMANTINO - J.E - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 10/06/2020 Hora: 09:00 , no endereço: 

AVENIDA DES. J. P. F. MENDES, 2614, JARDIM ELDORADO, DIAMANTINO - 

MT - CEP: 78400-000 . 23 de abril de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001092-08.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO BATISTA DE ALVARENGA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALCENOR ALVES DE SOUZA OAB - MT3670-O (ADVOGADO(A))

SHEILA GOMES DE CARVALHO OAB - MT20415/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEISINALVA CALIXTO DE SALES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DECISÃO Processo: 

1001092-08.2017.8.11.0005. REQUERENTE: BENEDITO BATISTA DE 

ALVARENGA REQUERIDO: DEISINALVA CALIXTO DE SALES Vistos, etc. 

Retifique-se para execução de julgado. O presente feito encontra-se em 

fase de execução de sentença. A parte exequente, mesmo intimada para 

dar prosseguimento à execução se manteve inerte. É breve relato. Decido. 

Como sabido, o Juizado Especial Cível não é local para que ações 

perdurem por muitos anos, é justiça rápida, e assim deve ser para 

propiciar que um maior número de demandas sejam julgadas no menor 

tempo possível. O cumprimento de sentença iniciou-se há mais de dois 

anos e até o momento a parte exequente não logrou êxito em receber seu 

crédito, muito embora este Juízo tenha efetuado tentativas de 

expropriação via BACENJUD, RENAJUD e tentativa de localização de bens 

que guarnecem a residência da executada. Além do mais, é ônus da parte 

interessada proceder todos os atos e diligências necessárias para o 

regular andamento do processo, não podendo a ação se perpetuar no 

tempo por falta de diligências que compete à parte. DEFIRO, desde já, caso 

requerido, a expedição de certidão de existência de dívida, eis que de 

posse dela o exequente poderá levar a protesto, nos termos do art. 517 

do CPC e, deste modo, a dívida também será registrada nos órgãos de 

proteção ao crédito, conforme praxe. Cumpre ressaltar que, segundo o 

art. 591, § 3º, da CNGC-Extrajudicial, os emolumentos serão devidos no 

momento de quitação do débito pelo interessado, não sendo exigido o 

pagamento prévio dos emolumentos e demais despesas pelo credor, 

conforme art. 2º, § 1º, al. “a”, do Provimento n. 86/2019 do CNJ. Assim, 

caso requerido e independentemente de nova conclusão, DETERMINO que 

a secretaria deste Juízo proceda à emissão da Certidão de Crédito em 

favor do exequente, a qual será emitida no momento que a parte 

comparecer na Secretaria para retirá-la, em conformidade com o 

Enunciado 75 do FONAJE, senão vejamos: ENUNCIADO 75 (Substitui o 

Enunciado 45) - A hipótese do § 4º, do 53, da Lei 9.099/1995, também se 

aplica às execuções de título judicial, entregando-se ao exequente, no 

caso, certidão do seu crédito, como título para futura execução, sem 

prejuízo da manutenção do nome do executado no Cartório Distribuidor 

(nova redação - XXI Encontro - Vitória/ES). Proceda-se, desde já, ao 

ARQUIVAMENTO do feito com baixa, pois desnecessário manter o 

processo em aberto para cumprimento da providência acima. Cumpra-se. 

Diamantino, data registrada no sistema. José Mauro Nagib Jorge Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010795-82.2010.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

SATIL ANASTACIO FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVERALDO MAGALHAES ANDRADE JUNIOR OAB - MT0014702S 

(ADVOGADO(A))

MAURO LUIS TIMIDATI OAB - MT13528-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALDIR MASSIROLI (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WIRAN DA SILVA OAB - MT11861-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DECISÃO Processo: 

8010795-82.2010.8.11.0005. REQUERENTE: SATIL ANASTACIO FERREIRA 

REQUERIDO: VALDIR MASSIROLI Vistos. Retifique-se para cumprimento 

de julgado. O presente feito encontra-se em fase de execução de 

sentença. A parte exequente, mesmo intimada para dar prosseguimento à 

execução se manteve inerte. É breve relato. Decido. Como sabido, o 

Juizado Especial Cível não é local para que ações perdurem por muitos 

anos, é justiça rápida, e assim deve ser para propiciar que um maior 

número de demandas sejam julgadas no menor tempo possível. O 

cumprimento de sentença iniciou-se há mais de oito anos e até o momento 

a parte exequente logrou êxito em receber parte de seu crédito, muito 

embora este Juízo tenha efetuado tentativas de expropriação. Além do 

mais, é ônus da parte interessada proceder todos os atos e diligências 

necessárias para o regular andamento do processo, não podendo a ação 

se perpetuar no tempo por falta de diligências que compete à parte. 

DEFIRO, desde já, caso requerido, a expedição de certidão de existência 

de dívida, eis que de posse dela o exequente poderá levar a protesto, nos 

termos do art. 517 do CPC e, deste modo, a dívida também será registrada 

nos órgãos de proteção ao crédito, conforme praxe. Cumpre ressaltar 

que, segundo o art. 591, § 3º, da CNGC-Extrajudicial, os emolumentos 

serão devidos no momento de quitação do débito pelo interessado, não 

sendo exigido o pagamento prévio dos emolumentos e demais despesas 

pelo credor, conforme art. 2º, § 1º, al. “a”, do Provimento n. 86/2019 do 

CNJ. Assim, caso requerido e independentemente de nova conclusão, 

DETERMINO que a secretaria deste Juízo proceda à emissão da Certidão 

de Crédito em favor do exequente, a qual será emitida no momento que a 

parte comparecer na Secretaria para retirá-la, em conformidade com o 

Enunciado 75 do FONAJE, senão vejamos: ENUNCIADO 75 (Substitui o 

Enunciado 45) - A hipótese do § 4º, do 53, da Lei 9.099/1995, também se 

aplica às execuções de título judicial, entregando-se ao exequente, no 

caso, certidão do seu crédito, como título para futura execução, sem 

prejuízo da manutenção do nome do executado no Cartório Distribuidor 

(nova redação - XXI Encontro - Vitória/ES). Proceda-se, desde já, ao 

ARQUIVAMENTO do feito com baixa, pois desnecessário manter o 

processo em aberto para cumprimento da providência acima. Cumpra-se. 

Diamantino, data registrada no sistema. José Mauro Nagib Jorge Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002078-88.2019.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

GELSO FRANCISCO PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR ESPIRITO SANTO OAB - MT26505/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DECISÃO Processo: 

1002078-88.2019.8.11.0005. REQUERENTE: GELSO FRANCISCO PEREIRA 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 
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S.A Vistos, etc. Recebo o recurso no efeito devolutivo, a teor do que 

dispõe o artigo 43 da Lei 9.099/95. Assim, havendo ou não contrarrazões, 

devidamente certificado, remetam-se os autos à egrégia Turma Recursal 

para apreciação do recurso interposto. Cumpra-se. Diamantino, data 

registrada no sistema. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1001770-86.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

GERSON FANAIA PEREIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MIRON FERNANDES DIAS OAB - MT10421/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DECISÃO Processo: 

1001770-86.2018.8.11.0005. EXEQUENTE: GERSON FANAIA PEREIRA 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Trata-se de 

execução de honorários periciais proposta por GERSON FANAIA PEREIRA 

em face do ESTADO DE MATO GROSSO, qualificados nos autos. A parte 

executada apresentou impugnação ao cumprimento de sentença 

argumentando, em suma, que há excesso na execução. Decido. A 

diferença apontada pelo executado reside no índice de correção 

monetária utilizado. Verifica-se que o exequente utilizou índice de 

correção monetária diverso (INPC) do índice utilizado quando se trata de 

débitos em face da fazenda Pública. Isto porque, o Supremo Tribunal 

Federal ao julgar o TEMA 810 estabeleceu que nas condenações em face 

da fazenda Pública, quando se tratar de débitos não tributários, são 

aplicáveis juros de mora conforme a remuneração oficial da caderneta de 

poupança e correção monetária pelo IPCA-E. Dessa forma, infere-se que 

HÁ EXCESSO na execução proposta pelo exequente. Por outro lado, 

observa-se que o cálculo apresentado pelo executado está em 

consonância com o entendimento firmado pelo STF, de modo que deve ser 

homologado. Portanto, HOMOLOGO o cálculo de id. 18194295 - Pág. 9 Por 

consequência, expeça-se RPV em favor do exequente. Após o 

pagamento do RPV, certifique-se nos autos e torne concluso para 

extinção. Intime-se. Cumpra-se. Diamantino, data registrada no sistema. 

José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1001766-49.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

GERSON FANAIA PEREIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MIRON FERNANDES DIAS OAB - MT10421/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DECISÃO Processo: 

1001766-49.2018.8.11.0005. EXEQUENTE: GERSON FANAIA PEREIRA 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Trata-se de 

execução de honorários periciais proposta por GERSON FANAIA PEREIRA 

em face do ESTADO DE MATO GROSSO, qualificados nos autos. A parte 

executada apresentou impugnação ao cumprimento de sentença 

argumentando, em suma, que há excesso na execução. Decido. A 

diferença apontada pelo executado reside no índice de correção 

monetária utilizado. Verifica-se que o exequente utilizou índice de 

correção monetária diverso (INPC) do índice utilizado quando se trata de 

débitos em face da fazenda Pública. Isto porque, o Supremo Tribunal 

Federal ao julgar o TEMA 810 estabeleceu que nas condenações em face 

da fazenda Pública, quando se tratar de débitos não tributários, são 

aplicáveis juros de mora conforme a remuneração oficial da caderneta de 

poupança e correção monetária pelo IPCA-E. Dessa forma, infere-se que 

HÁ EXCESSO na execução proposta pelo exequente. Por outro lado, 

observa-se que o cálculo apresentado pelo executado está em 

consonância com o entendimento firmado pelo STF, de modo que deve ser 

homologado. Portanto, HOMOLOGO o cálculo de id. 18283648 - Pág. 10 

Por consequência, expeça-se RPV em favor do exequente. Após o 

pagamento do RPV, certifique-se nos autos e torne concluso para 

extinção. Intime-se. Cumpra-se. Diamantino, data registrada no sistema. 

José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1001764-79.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

GERSON FANAIA PEREIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MIRON FERNANDES DIAS OAB - MT10421/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DECISÃO Processo: 

1001764-79.2018.8.11.0005. EXEQUENTE: GERSON FANAIA PEREIRA 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Trata-se de 

execução de honorários periciais proposta por GERSON FANAIA PEREIRA 

em face do ESTADO DE MATO GROSSO, qualificados nos autos. A parte 

executada apresentou impugnação ao cumprimento de sentença 

argumentando, em suma, que há excesso na execução. Decido. A 

diferença apontada pelo executado reside no índice de correção 

monetária utilizado. Verifica-se que o exequente utilizou índice de 

correção monetária diverso (INPC) do índice utilizado quando se trata de 

débitos em face da fazenda Pública. Isto porque, o Supremo Tribunal 

Federal ao julgar o TEMA 810 estabeleceu que nas condenações em face 

da fazenda Pública, quando se tratar de débitos não tributários, são 

aplicáveis juros de mora conforme a remuneração oficial da caderneta de 

poupança e correção monetária pelo IPCA-E. Dessa forma, infere-se que 

HÁ EXCESSO na execução proposta pelo exequente. Por outro lado, 

observa-se que o cálculo apresentado pelo executado está em 

consonância com o entendimento firmado pelo STF, de modo que deve ser 

homologado. Portanto, HOMOLOGO o cálculo de id. 18282393 - Pág. 9 Por 

consequência, expeça-se RPV em favor do exequente. Após o 

pagamento do RPV, certifique-se nos autos e torne concluso para 

extinção. Intime-se. Cumpra-se. Diamantino, data registrada no sistema. 

José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1001768-19.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

GERSON FANAIA PEREIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MIRON FERNANDES DIAS OAB - MT10421/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DECISÃO Processo: 

1001768-19.2018.8.11.0005. EXEQUENTE: GERSON FANAIA PEREIRA 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Trata-se de 

execução de honorários periciais proposta por GERSON FANAIA PEREIRA 

em face do ESTADO DE MATO GROSSO, qualificados nos autos. A parte 

executada apresentou impugnação ao cumprimento de sentença 

argumentando, em suma, que há excesso na execução. Decido. A 

diferença apontada pelo executado reside no índice de correção 

monetária utilizado. Verifica-se que o exequente utilizou índice de 

correção monetária diverso (INPC) do índice utilizado quando se trata de 

débitos em face da fazenda Pública. Isto porque, o Supremo Tribunal 

Federal ao julgar o TEMA 810 estabeleceu que nas condenações em face 

da fazenda Pública, quando se tratar de débitos não tributários, são 

aplicáveis juros de mora conforme a remuneração oficial da caderneta de 

poupança e correção monetária pelo IPCA-E. Dessa forma, infere-se que 

HÁ EXCESSO na execução proposta pelo exequente. Por outro lado, 

observa-se que o cálculo apresentado pelo executado está em 

consonância com o entendimento firmado pelo STF, de modo que deve ser 

homologado. Portanto, HOMOLOGO o cálculo de id. 18194339 - Pág. 9/10. 

Por consequência, expeça-se RPV em favor do exequente. Após o 

pagamento do RPV, certifique-se nos autos e torne concluso para 

extinção. Intime-se. Cumpra-se. Diamantino, data registrada no sistema. 
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José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010332-33.2016.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

AIRTON BARBOSA CAVALHEIRO - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

celito liliano bernardi OAB - MT7008-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FRIBON TRANSPORTES LTDA (EXECUTADO)

VLI MULTIMODAL S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RODRIGO RIGHI CAPANEMA DE ALMEIDA OAB - MT87830-O 

(ADVOGADO(A))

VALDIR MATHEUS PAIVA DE SOUZA OAB - GO0034384A 

(ADVOGADO(A))

DANIEL AUGUSTO DE MORAIS URBANO OAB - MG71886-O 

(ADVOGADO(A))

ANDERSON MENDES DO NASCIMENTO OAB - MT0016221S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DECISÃO Processo: 

8010332-33.2016.8.11.0005. EXEQUENTE: AIRTON BARBOSA 

CAVALHEIRO - ME EXECUTADO: VLI MULTIMODAL S.A., FRIBON 

TRANSPORTES LTDA Vistos, etc. Recebo o recurso no efeito devolutivo, 

a teor do que dispõe o artigo 43 da Lei 9.099/95. Assim, havendo ou não 

contrarrazões, devidamente certificado, remetam-se os autos à egrégia 

Turma Recursal para apreciação do recurso interposto. Cumpra-se. 

Diamantino, data registrada no sistema. José Mauro Nagib Jorge Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000608-85.2020.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

BILLY RUAN ARAUJO SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANGELICA RODRIGUES MACIEL OAB - MT0010862A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DECISÃO Processo: 

1000608-85.2020.8.11.0005. REQUERENTE: BILLY RUAN ARAUJO SILVA 

REQUERIDO: OI S.A Vistos. Dispõe o artigo 300 do Código de Processo 

Civil que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos 

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

resultado útil do processo. A tutela de urgência pode ser concedida 

liminarmente ou após justificação prévia (§ 2º), bem como não será 

concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da 

decisão (§ 3º). Ao discorrer sobre o tema Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio 

Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero asseveram que seu pressuposto “é a 

probabilidade do direito, isto é, de uma convicção judicial formada a partir 

de uma cognição sumária das alegações da parte” (Novo Curso de 

Processo Civil, v. II, p. 202). Esses autores também afirmam que “a 

probabilidade do direito que autoriza o emprego da técnica antecipatória 

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

da confrontação das alegações e das provas com os elementos 

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

de confirmação e menor grau de refutação desses elementos” (obra 

citada, p. 203). Compulsando os autos, entendo presentes os requisitos 

que ensejam a concessão da tutela de urgência perquirida, quais sejam, a 

probabilidade do direito alegado bem como o perigo de dano, senão 

vejamos: A probabilidade do direito alegado está demonstrada através do 

extrato do SPC onde consta uma negativação em nome do autor, bem 

como pelo fato de que parte autora informa que jamais teve qualquer 

relação negocial com a requerida, o que deverá ser levado em 

consideração até a contestação. O perigo da demora é evidente, pois, no 

caso, a parte requerente encontra-se com restrições em seu crédito por 

dívida decorrente de relação jurídica que alega ser inxistente, o que lhe 

traz diversos prejuízos, dentre eles os funestos efeitos da inclusão do 

nome no SERASA e SPC- Serviço de Proteção ao Crédito e/ou outras 

empresas de cobrança. Posto isso, DEFIRO a tutela de urgência pleiteada 

pela parte requerente com fundamento no artigo 300 do CPC e, em 

consequência, determino: 1 – Seja notificada a requerida para que realize 

a baixa do nome do autor dos órgãos de proteção a o crédito referente ao 

débito discutido nos autos, no prazo impreterível de 24h, sob pena de 

multa diária em caso de descumprimento no valor de R$ 100,00 (cem 

reais), limitada ao prazo de 30 (trinta) dias, o que faço com fundamento no 

art. 84, § 4º, do Código de Defesa do Consumidor, sem prejuízo de 

suspensão dos serviços em caso de inadimplência de fatura atual. .2 - 

Sem prejuízo das providências supra, CITE-SE a parte requerida para os 

atos desta ação e, INTIME-A da presente decisão, a fim de que compareça 

à audiência de conciliação a ser designada pela Secretaria, consignando 

que poderá ser assistida por advogado e deverá oferecer defesa escrita 

até 05 (cinco) dias após a data da audiência de conciliação, sob pena de 

presumir-se verdadeiros os fatos articulados na petição inicial. 3 - 

INTIME-SE a parte reclamante da presente decisão e para a audiência de 

conciliação a ser designada, consignando que o não comparecimento 

pessoal à audiência, implicará na extinção do processo e arquivamento do 

feito, nostermos do art. 51, inciso I, da Lei 9.099/95, com condenação nas 

custas processuais. 4 - Considerando a verossimilhança da alegação feita 

pela requerente e sua hipossuficiência, DECLARO em seu favor invertido 

o ônus da prova neste feito, o que faço com fundamento no artigo 6.º, 

inciso VIII da Lei Consumerista. 5 - Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Diamantino, data registrada no sistema José Mauro Nagib Jorge Juiz De 

Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001957-60.2019.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

GELSON FELIX DA CUNHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEFERSON FERREIRA NUNES OAB - MT23861/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO ROGE DE OLIVEIRA 61706043104 (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCOS WAGNER SANTANA VAZ OAB - MT0014783S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 

1001957-60.2019.8.11.0005. REQUERENTE: GELSON FELIX DA CUNHA 

REQUERIDO: ANTONIO ROGE DE OLIVEIRA 61706043104 Vistos, etc. 

Dispensado o relatório com fundamento no artigo 38 da Lei 9.099/95. 

Decido. O reclamante narra que no dia 13 outubro 2017 contratou os 

serviços profissionais da parte reclamada, para restauração do motor 

“fundido” do veículo Ford/Eco Sport, 1.6, que ficou orçado em R$ 1.461,50, 

já respaldado de garantia. Contudo, alega que no dia 25 outubro de 2017, 

após a primeira restauração, o veículo novamente “fundiu”, e que mesmo 

dentro do prazo da garantia firmada o novo conserto custou R$ 2.225,50. 

Informa que nessa segunda vez aguardou por 45 dias pelo conserto do 

motor, que foi entregue continuando baixando óleo e saindo uma fumaça 

espessa e escura por todos os lados, inclusive “soltando” fumaça nos 

cabeçotes. Alega que, para sua surpresa, em janeiro de 2018 o motor 

“fundiu” outra vez e que se dirigiu ao reclamado para cobrar que o 

conserto fosse feito novamente, porém, foi negado o serviço na garantia, 

sem justificativa plausível. Aduz que o veículo era utilizado para seu 

trabalho habitual, e que o levou guinchado à outra oficina para fazer outro 

orçamento em janeiro de 2018, pagando mais R$ 200,00 pelo serviço de 

reboque, sendo orçado na referida oficina o valor do motor em R$ 

3.655,00, e que após abertura do motor foi constatado que o virabrequim 

que era original (Stander), foi reduzido para 0,75 mm, não havendo mais 

possibilidade de retificar, havendo a necessidade de troca de todas as 

peças, onde o orçamento mais barato ficou em R$ 12.260,00. Requer, 

assim, o reembolso de valores pagos para a realização de serviços 

mecânicos em seu veículo, os quais alega que não foram realizados como 

ajustado, danos materiais (lucros cessantes) decorrentes dos dias não 

pôde trabalhar, posto que o carro ficou parado e indenização por danos 
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morais. Por sua vez, a reclamada alega que nunca prestou o serviço de 

retificação do motor da parte autora. Sustenta que o primeiro serviço 

prestado foi o reparo da junta de cabeçote que havia sido queimada por 

excesso de aquecimento, oportunidade em que explicou ao requerente 

que o veículo estava baixando óleo de motor e que este teria de ser 

retificado, pois se continuasse funcionando daquela forma iria fundir. O 

segundo serviço prestado aduz ter sido o reparo da corrente de comando 

do veículo, que por desgaste se danificou, e com isso várias peças foram 

trocadas, ocasião em que alega novamente ter informado ao requerente 

de que o motor estava com problemas e deveria ser retificado. Pugna, 

assim, pela improcedência da ação, posto que não retificou o motor do 

veiculo do requerente, uma vez que só realizou serviços e trocas de 

peças de manutenção. Primeiramente, não há que se falar na revelia da 

parte requerida, posto que no rito sumaríssimo dos Juizados Cíveis a 

contestação pode ser apresentada até a data da audiência de instrução e 

julgamento (Enunciado nº 10 do FONAJE). Julgo o mérito. No mérito, 

verifica-se que o ponto central da presente demanda é verificar se houve 

ou não falha na prestação de serviços da parte requerida, de molde a 

causar prejuízo ao autor, sendo que ponto controvertido reside no fato de 

que o autor alega que procurou o requerido e contratou serviço de 

restauração do motor fundido de seu veículo, enquanto a parte requerida 

alega que fora contratada para prestar serviço diverso, uma vez que em 

todos os consertos realizados o próprio autor não queria realizar a retífica 

do motor Assim, o deslinde da controvérsia ficou a cargo da prova 

testemunhal, tenho em vista que o orçamento juntado pelo autor, que fora 

emitido pelo requerido quando da segunda vez em que prestou os 

serviços de mecânica ao veículo do requerente não faz menção ao 

serviço de retífica de motor, sendo certo ainda que o orçamento do 

primeiro serviço está inelegível. Em seu depoimento, o autor confirma que 

na primeira vez em que procurou a parte requerida, o serviço contratado e 

efetivado foi de fato a retífica do motor do veículo, tendo declarado que: 

“Que mandou o requerido retificar o motor, que foi feito tudo que tinha que 

fazer e foi entregue o carro; que dois dias depois quebrou a corrente 

dentada do motor e foi feito novo serviço; que depois deu problema de 

novo, perto do Posto 120; que primeiro mandou o autor fazer o motor; que 

vendeu o carro com o motor fundido; afirma que foi feita a retífica do motor 

pelo requerido; que o requerido abriu o motor e mandou o mesmo pra 

retífica; mandou pro Barella, pra arrumar tudo; que foi feito o motor”. 

Contudo, o requerido, que foi o responsável por todos os serviços 

prestados, bem como o informante Ely Rodrigo Mendes de Matos, que por 

duas oportunidades ajudou no conserto do veículo do requerente, negam 

que ao autor tenha solicitado a realização de retífica do motor. Ambos 

alegam que nas vezes em que realizaram serviços de reparo no veículo 

do requerente, este foi orientado a realizar a retífica do motor, entretanto, 

que o reclamante se recusou a realizar referido serviço, uma vez que 

pretendia vender a caminhonete. Assim restou declarado pelo requerido 

Antônio Roge: “Que em nenhuma hipótese foi feito o motor; que o autor 

chegou na oficina com alto aquecimento do veículo; que foi tirado o 

cabeçote, feito o plainagem do cabeçote, foi trocado válvula e foi liberado 

o veiculo; que quando foi tirado o cabeçote, foi condenado o motor do 

autor; que foi falado para o autor que o motor dele estava com alto 

consumo de óleo, que o motor não tinha muita folga; que condenaram o 

motor e o autor falou que ia vender o veículo; que passados 10 ou 15 dias, 

mais ou menos, o autor foi para Nova Olímpia, e a caminhonete pifou 

aonde o autor trabalhava; que foram lá e buscaram o veículo que não 

estava funcionando e identificaram que era a corrente de comando que 

tinha quebrado; que buscaram o veículo, tiraram o motor fora, trocaram a 

corrente de comando, e o autor saiu com o carro; que falou para o autor 

pra fazer o motor e o autor não quis, disse que estava indo embora pra 

fazenda; que antes do autor ir embora pra fazenda, passou dois ou três 

dias e o autor comentou que o carro estava fraco; que foi na oficina e 

identificaram que era a bomba de combustível; que emprestou seu veículo 

para o autor e que quando o veículo do autor ficou pronto no mesmo dia, o 

autor voltou na oficina, pegou o carro, acertou os valores; que sugeriu ao 

autor de novo para fazer o motor e o autor recusou, pediu para arrumar 

um óleo para ele porque iria embora pra Chapada; dos Guimarães; que 

falou para o autor que o motor não chegava lá; que o autor foi mesmo 

assim; que passou uns dias o autor ligou para o requerido falando que 

estava em jangada com o carro parado, falando que achava que tinha 

fundido o motor; que falou que não tinha como buscar o carro do autor, e 

que o autor deveria botar no guincho e vir, porque era uma rodovia 

federal; que de lá pra cá o autor nunca mais ligou; que em nenhuma 

hipótese foi feito o motor do requerente; que quando passou o primeiro 

orçamento para o autor, passou o orçamento só do cabeçote; que não fez 

a retífica do motor, porque o autor não queria, falou que não tinha dinheiro 

pra fazer; que pra fazer a retífica completa do motor da caminhonete do 

autor hoje, a faixa de preço seria de 5 a 6 mil; que fez um serviço de 

1.400,00, porque só fez a parte superior, acima do cabeçote; que o 

veículo tem um cabeçote só; que só a retífica do cabeçote, que é um 

serviço prestado por terceiro, custa R$ 200,00; que no orçamento 

escreveu que estava fazendo serviço de cabeçote; que na segunda vez 

foi trocado corrente de comando, mexeu na suspensão também; que o 

primeiro serviço foi retífica no cabeçote; retirou a parte superior do 

cabeçote, mandou pra retífica, a retífica aplainou o cabeçote; que foi 

trocado a junta, válvula termostática; que se a bomba estiver ruim, troca a 

bomba também; que devido o superaquecimento, tem que trocar óleo; que 

todo motor só ferve quando falta água; que o radiador do autor foi todo 

condenado; que quando foi feito o motor pela outra retífica, o proprietário 

procurou a testemunha para falar que ia fazer o motor; que o autor 

vendeu o carro antes de fazer o motor; que o novo proprietário comprou 

todas as peças que tinham sido condenadas e procurou a testemunha pra 

fazer o motor, que não fez o motor para o novo proprietário porque não 

tinha tempo; que no momento que retira o cabeçote, não há necessidade 

de mexer na corrente dentada; a não ser que o cliente pede pra trocar a 

corrente; que existe a probabilidade de fundir a parte de cima do motor, ou 

a parte de baixo, ou vice-versa; que entre o cabeçote existe a junta de 

cabeçote; que se ela for posicionada de maneira incorreta, os tubos 

entupidos não funcionam; que não tem como colocar errado; que o único 

motor que tem como colocar errado é o 1.0, 16 válvulas, da fiat; que um 

carro prestes a fundir, mesmo o óleo sendo dosado frequentemente, ele 

chega a fundir, porque não é feito a troca de óleo certa, mas apenas a 

ação de ficar completando o óleo.” No mesmo sentido foram as 

declarações do informante Eli Rodrigues, que declarou que o serviço de 

retífica no motor do veículo do autor só não foi realizado porque o próprio 

requerente não quis. “Que chegou a conhecer o carro do autor; que 

mexeu no carro do autor duas vezes; que quando mexeu no carro, o 

carro era do autor; que o primeiro problema do carro do autor foi quando 

foi detectado que estava com a junta e o cabeçote queimado; que o autor 

liberou fazer o serviço; que tiraram o cabeçote para fora, para mandar 

para retífica; que assim que foi tirado o cabeçote foi condenado o motor 

do carro; que foi passado para o autor, mas que desde que foi passado a 

informação do motor condenado o autor alegava que não queria fazer o 

motor da caminhonete; que ele não podia fazer; que só queria que fizesse 

a junta do cabeçote, liberasse a caminhonete, porque estava vendendo 

ela; que trabalha com o Sr. Antônio; que o serviço foi a junta do cabeçote; 

que mandou cabeçote pra retífica; que ao tirar o cabeçote fora já dá pra 

ver se tem algum problema a mais; que foi passado pro autor que o motor 

não estava cem por cento, que era pra fazer o motor; que o autor não quis 

fazer o motor; quis fazer só a junta do cabeçote mesmo, pra funcionar a 

caminhonete pra vender; que não lembra se foi trocado o radiador do 

autor, acha que sim; que menos de uma semana deu problema na 

caminhonete de novo; que buscaram ela aonde o autor trabalhava; que aí 

foi o problema da corrente de comando que quebrou; que foi mexido no kit 

de corrente; que foi essas duas vezes que mexeu no carro; que não foi 

mexido no virabrequim e nem nos pistões; que foi essas partes que 

pediram pra fazer, mas o autor não queria; que a peça que foi levada pra 

retífica foi o cabeçote, a parte de cima do motor, pra fazer a retífica, a 

plainagem; que o valor de uma retífica de um cabeçote hoje, dependendo 

do cabeçote, vai de R$ 250,00 a R$ 400,00; que o valor da retífica do 

motor hoje chega a R$ 1.000,00, só a retífica, fora as peças; que muitas 

vezes um virabrequim não tem em retífica, tem que pedir um novo; que um 

virabrequim novo hoje tá saindo no valor de R$ 1.800,00; que não foi 

mexido no motor do autor, só no cabeçote e o kit da corrente; que quando 

retiraram o cabeçote, não conseguem analisar dentro do motor o 

virabrequim, pistão, anel, parte de bomba de óleo, mas só que quem 

trabalha nesse ramo, sabe que se ao colocar a mão no pistão der folga, tá 

com problema; não pode ter folga; que mexeu no carro junto com o 

requerido; que não tem como efetuar a corrente de comando de uma 

maneira incorreta; porque se colocar ela incorreta o motor não funciona; 

Por outro lado, verifica-se que a testemunha Luiz Carlos Giacomini, que 

chegou a ver o veículo do autor em uma das ocasiões que estragou, não 

soube declarar qual tipo de serviço foi realizado no veículo do reclamante, 

uma vez que foi chamado pelo autor apenas para verificar se havia 

problema no kit da corrente. Assim restou declarado por esta testemunha: 
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“Que é mecânico de bomba injetora; que chegou a ver o veículo; que o 

menino ligou pra ele ir lá ver, porque tinha que trocar uma peça, que seria 

o esticador da corrente; que ligou da fazenda aonde trabalhava, localizada 

acima do Fei Manoel; que pediu pra ir lá ver porque estava sem veículo pra 

vir na rua; que pediu pra ir lá só pra ver se realmente aquela peça 

precisava ser substituída; que o autor mencionou que tinha levado o 

veículo pro rapaz fazer o serviço; que era serviço do motor, mas não 

especificou o que era; que pediu pro autor ver se realmente ia precisar 

trocar o kit da corrente do comando; que era um veículo Ecosport; que o 

motor do carro do autor estava danificado por tempo de uso; que o autor 

mostrou que o kit corrente estava desgastado, e falou pro autor que 

realmente precisava substituir; que não viu se o carro do autor tinha 

passado por alguma retífica; que só viu se precisava trocar a peça que o 

autor falou, mas não trocou, porque não é a área dele; que não sabe se o 

serviço foi feito; que chegou a ver o carro aberto, mas foi tão rápido que 

não pode afirmar se a peças eram daquele veículo; que só sabe informar 

que a corrente precisava ser trocada”. Conforme se verifica, o 

depoimento do requerido diverge das afirmações do autor, enquanto o 

testemunho do Sr. Luiz Carlos não corrobora os fatos narrados na inicial, 

posto que não sabe dizer se o requerido prestou serviço de retífica ao 

motor do veículo do requerente. Por outro lado, verifica que o autor 

declara em seu depoimento que esse serviço foi solicitado e prestado 

defeituosamente, afirma ainda que o motor foi encaminhado para o 

“Barella” a fim de que fosse realizada a retífica, contudo, sequer arrolou 

qualquer testemunha que pudesse ratificar suas informações. Verifica-se 

ainda que o autor chegou de orçar o reparo do motor na Retífica Santana, 

de forma que também poderia ter arrolado alguma testemunha da referida 

empresa para embasar suas alegações, sendo certo que a única 

testemunha que arrolou nos autos não tinha conhecimento de questões 

relevantes a controvérsia dos autos. Portanto, tanto a prova documental 

produzida nos autos, quanto a testemunhal, não demonstram que o 

requerido foi contratado para prestar serviço de retífica de motor fundido, 

e que os defeitos apresentados após o primeiro serviço realizado são 

decorrentes do serviço de retífica prestado defeituosamente. Ademais, em 

que pese a alegação do autor de que a troca da junta de cabeçote 

ocorreu somente na segunda mão de obra e não na primeira, tal cenário 

não muda o fato de que o requerente não comprovou que solicitou do 

autor o serviço de retífica de motor, e que os problemas posteriores 

decorreram do primeiro serviço prestado inadequadamente. Desta forma, 

tenho que a prova dos autos não autoriza entender que o serviço 

realizado pelo requerido foi efetivamente defeituoso a autorizar o 

reembolso do valor pago pelo autor, posto que não comprovado que a 

última vez em que o motor do veículo fundiu, bem como as duas vezes 

anteriores que apresentou defeito, decorrem da execução incorreta do 

primeiro serviço prestado, que, conforme já assinalado, não se pode 

verificar se de fato foi serviço de retífica do motor do veículo. Portanto, 

uma vez que competia ao autor provar o fato constitutivo do seu direito, 

que, contudo, não restou demonstrado, não há que se falar em reembolso 

dos valores pagos pela má prestação de serviços pelo requerido, sendo 

que a improcedência dos demais pedidos é consequência lógica deste. 

Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais, 

extinguindo o processo com resolução do mérito, o que faço com 

fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Sem 

custas e honorários advocatícios (art. 54 da Lei 9.099/95). Transitada em 

julgado, arquive-se com as baixas e anotações necessárias. P.I.C. 

Diamantino, data registrada no sistema. José Mauro Nagib Jorge Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001397-21.2019.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

EDER PEREIRA DE ASSIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDER PEREIRA DE ASSIS OAB - MT8066-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNEMAT (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

THIAGO NASCIMENTO DE OLIVEIRA PORTO OAB - MT0015256A-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 

1001397-21.2019.8.11.0005. REQUERENTE: EDER PEREIRA DE ASSIS 

REQUERIDO: UNEMAT Vistos, etc. Relatório dispensado, nos termos do 

artigo 38, caput, da Lei n. 9.099/95, aplicável também aos processos 

regidos pela Lei n. 12.153/2009. Afasto a preliminar suscitada pela 

requerida, vez que se confunde com o mérito no presente caso. Passo a 

análise do mérito. Alega a parte requerente, em resumo, que é servidor 

público da fundação Ré, na função de docente do ensino superior, e que 

exerceu efetivamente o cargo de Diretor Político-Pedagógico e Financeiro 

de Unidade Regionalizada (DPPF) do dia 01/07/2014 até o dia 07/04/2015, 

e que durante o período em que ocupou o cargo de Diretor 

Político-Pedagógico e Financeiro de Unidade Regionalizada (DPPF) não 

percebeu quaisquer importâncias à título de DGA, pois a Fundação Ré 

sempre justificava a ausência de pagamento na ausência de “quantitativo 

do cargo” em Lei, entretanto, atribuindo todas as responsabilidades da 

função ao Autor, que, no desempenho do cargo, acabava cumulando as 

funções de diretor político pedagógico e financeiro e de ordenador de 

despesas (portarias anexas), não obstante todos os demais servidores 

em exercício do cargo, com exceção do DPPF do campus de Nova 

Mutum/MT, recebessem a gratificação. Assim, requer a condenação da Ré 

ao pagamento das diferenças decorrentes da ausência de pagamento de 

DGA no período em que exerceu o cargo de Diretor Político-Pedagógico e 

Financeiro de Unidade Regionalizada (DPPF). Em contestação a requerida 

alega que ante a inexistência de lei em sentido estrito que preveja o 

quantitativo das funções que atendam ao Campus Universitário de 

Diamantino, notadamente a de “Diretor”, razão pela qual não há que se 

admitir o pagamento de contraprestação que ainda não foi instituído pelo 

Executivo Estadual, sob pena de cristalina ofensa à Constituição Federal. 

Aduz que não há conduta comissiva ou omissiva praticada pela requerida, 

e que não há que se falar em “desvio de função” porque o autor exerceu 

as atribuições do cargo que lhes são conferidas por lei. Pois bem. 

Necessário destacar, até para assentar a matéria de fato, que a parte 

autora realmente exerceu funções compatíveis com o exposto na inicial, 

porém não recebeu a função gratificada. O pleno do c. Supremo Tribunal 

Federal em vários precedentes e, em especial, ao julgar a ADI 3.395-MG, a 

Reclamação 5.381/AM e o recurso extraordinário 573.202/AM, deixou 

assentado que, além da competência de julgamento de toda e qualquer 

reclamação de servidor contra a administração direta ser da justiça 

comum, independente do tipo de cargo ou função exercida, seja cargo 

efetivo, em comissão ou temporário, a relação que rege o contrato é de 

direito público, vale dizer, se submete ao que dispõe o Estatuto dos 

servidores e as normas que o regem. No mesmo sentido, asseverou o 

Ministro Cezar Peluso nos debates: “Agora vou esclarecer porque dei 

aquela resposta a Vossa Excelência. Foi porque, naquela época, ainda 

não nos tínhamos pronunciado sobre a alteração do artigo 39, de modo 

que havia excepcionalmente casos que poderíamos entender regidos pela 

CLT. Mas hoje isso é absolutamente impossível, porque reconhecemos 

que a redação originária do artigo 39 prevalece. Em suma, não há 

possibilidade, na relação jurídica entre servidor e o Poder Público, seja ele 

permanente ou temporário, de ser regido senão pela legislação 

administrativa. Chame-se isso relação estatutária, jurídico-administrativa, 

ou outro nome qualquer, o certo é que não há relação contratual sujeita à 

CLT” (STF – Pleno - Reclamação 5.381-4 – Amazonas). No caso em 

debate incide a súmula vinculante 37 do STF: “Não cabe ao Poder 

Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de 

servidores públicos sob o fundamento de isonomia”. A conclusão desse 

julgamento foi assim noticiada no informativo de jurisprudência do STF: 

“Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem a função legislativa, aumentar 

vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia. Com 

base nesse entendimento, o Plenário, por maioria, reafirmou o Enunciado 

339 da Súmula do STF e deu provimento a recurso extraordinário para 

reformar acórdão que estendera gratificação com base no princípio da 

isonomia. O Tribunal afirmou que a jurisprudência do STF seria pacífica no 

sentido de que o aumento de vencimentos de servidores dependeria de lei 

e não poderia ser efetuado apenas com base no princípio da isonomia. 

Salientou que tampouco seria possível a equiparação salarial, a pretexto 

de resguardar a isonomia entre servidores de mesmo cargo, quando o 

paradigma emanasse de decisão judicial transitada em julgado. Observou 

que, nos termos da Lei 2.377/1995 do Município do Rio de Janeiro, a 

gratificação de gestão de sistemas administrativos seria específica para 

os servidores em exercício na Secretaria Municipal de Administração - 

SMA. Frisou que o recorrido, apesar de ocupante de cargo efetivo da 
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SMA, estaria em exercício em secretaria diversa. Dessa forma, não 

cumpriria os requisitos legais para o recebimento e a incorporação da 

referida gratificação. Vencidos os Ministros Marco Aurélio e Rosa Weber, 

quanto ao conhecimento do recurso. Pontuavam que o conflito de 

interesse teria solução final no âmbito do Poder Judiciário estadual, já que 

a controvérsia envolveria interpretação conferida à lei municipal e ao 

decreto que a regulamentara. Além disso, seria necessário revolver os 

elementos probatórios para assentar premissas diversas das constantes 

do acórdão recorrido. Vencido também no mérito o Ministro Marco Aurélio, 

que negava provimento ao recurso extraordinário”. A súmula vinculante 37 

não trata somente de reajuste, mas também de extensão de vantagens 

sem lei autorizativa, inclusive recebimento de gratificações, 

enquadrando-se na vedação, também, suposta "indenização" que nada 

mais é que o reconhecimento de que a verba deveria ter sido paga 

anteriormente. Nesse sentido ampla jurisprudência: Recurso extraordinário 

com repercussão geral reconhecida. Administrativo. Servidor Público. 

Extensão de gratificação com fundamento no princípio da Isonomia. 

Vedação. Enunciado 339 da Súmula desta Corte. Recurso extraordinário 

provido. (RE 592317, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, 

julgado em 28/08/2014, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - 

MÉRITO DJe-220 DIVULG 07-11-2014 PUBLIC 10-11-2014) RECURSO 

INOMINADO. ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. GRATIFICAÇÃO DE 

INCENTIVO AS ATIVIDADES SOCIAIS, ADMINISTRATIVAS E ECONÔMICAS 

- GISAE. IMPOSSIBILIDADE. ART. 7º DA LEI 14.512/14. 

INCONSTITUCIONALIDADE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. 

Caso dos autos em que a recorrente pretende o pagamento da 

Gratificação de Incentivo às Atividades Sociais, Administrativas e 

Econômicas – GISAE, o que foi desacolhido na origem. Com efeito, não 

havendo lei específica acerca da concessão da vantagem pretendida, 

ausente autorização legal para o pagamento pelo ente estatal, cuja 

atuação está restrita ao princípio da legalidade. Ademais, inadmissível ao 

Poder Judiciário, sob pena de afronta à Súmula Vinculante nº 37, dispor 

acerca da matéria. Logo, não prospera o recurso, devendo ser mantida a 

sentença por seus próprios fundamentos (art. 46, segunda parte, da Lei 

nº 9.099/95). RECURSO INOMINADO DESPROVIDO.(Recurso Cível, Nº 

71009088329, Terceira Turma Recursal da Fazenda Pública, Turmas 

Recursais, Relator: José Ricardo Coutinho Silva, Julgado em: 06-02-2020) 

PRIMEIRA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. AGENTE 

EDUCACIONAL I – MERENDEIRA. CONTRATO TEMPORÁRIO. ESTADO DO 

RIO GRANDE DO SUL. AUSENCIA DE DIREITO AO ADICIONAL DE 

INSALUBRIDADE. 1. Em se tratando de servidor por contrato temporário, 

deve ser observada a Lei 12.694/2007, que autoriza o Poder Executivo a 

contratar Servidores de Escola, por tempo determinado, para atender 

necessidade temporária, de excepcional interesse público, o que modifica 

a forma de remuneração, pois não abrange gratificações. Assim, como 

não há previsão legal da extensão de gratificações ao servidor contratado 

temporariamente, não cabe ao Judiciário fazer tal abrangência, sobretudo 

por respeito ao disciplinado na Súmula Vinculante nº 37 do STF. 2. Sem 

prejuízo, ainda que de contrato efetivo se tratasse, o laudo pericial nº 

33/2002 pela Divisão de Saúde do Trabalhador do Departamento de Perícia 

Médica e Saúde do Trabalhador do Estado conclui inexistir condições de 

trabalho insalubres quanto aos auxiliares de serviços complementares 

e/ou escolares (merendeiras) na cozinha e/ou refeitório das escolas 

Estaduais. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA 

REFORMADA.(Recurso Cível, Nº 71008316077, Turma Recursal da 

Fazenda Pública, Turmas Recursais, Relator: Keila Silene Tortelli, Julgado 

em: 27-06-2019) Fato é que a criação pelo constituinte derivado da figura 

da súmula vinculante trouxe soluções e problemas para o sistema 

judiciário, inclusive com vozes contrárias e favoráveis em todas as 

esferas da administração da justiça, porém, sem dúvida o instituto trouxe 

um esvaziamento interpretativo às instâncias ordinárias, devendo restar 

bem caracterizado o distinguishing para a superação da súmula 

vinculante. No caso concreto a redação da súmula não permite sua 

superação por via interpretativa, mesmo sendo nítida a injustiça de 

coordenadores de curso de alguns campus da UNEMAT receberem a 

gratificação enquanto os coordenadores do campus de Diamantino e Nova 

Mutum não receberem a verba por ausência de previsão legislativa. Pelo 

teor da súmula vinculante, porém, a questão só poderá ser resolvida por 

meio de lei. Verifica-se a requerida comprovou nos autos a inexistência da 

disponibilidade de função gratificada nos Campus de Diamantino e Nova 

Mutum, comprovando nos autos que propôs ao Governo do Estado de 

Mato Grosso a criação dos mesmos, o que foi indeferido. Portanto, sendo 

Administração Pública regida à luz dos princípios constitucionais inscritos 

no caput do art. 37 da Carta Magna, o princípio da legalidade é a base de 

todos os demais princípios que instruem, limitam e vinculam as atividades 

administrativas. Sendo assim, a criação de cargos e funções é de 

competência do Executivo – Governo do Estado de Mato Grosso, e não da 

requerida. Nesse sentido a jurisprudência: A extensão, pelo Poder 

Judiciário, das verbas e vantagens concedidas pelo Conselho de Reitores 

das Universidades do Estado de São Paulo (Cruesp) aos empregados das 

instituições de ensino autônomas vinculadas às universidades estaduais 

paulistas contraria o disposto na Súmula Vinculante 37. [Tese definida no 

ARE 1.057.577 RG, rel. min. Gilmar Mendes, P, j. 1º-2-2019, DJE 71 de 

8-4-2019, Tema 1.027.] CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR 

PÚBLICO. DESVIO DE FUNÇÃO. ANALISTA JUDICIÁRIO. EXERCÍCIO DA 

FUNÇÃO COMISSIONADA DE SUPERVISOR. ALEGAÇÃO DE EXECUÇÃO 

DE ATIVIDADES DE DIRETOR DE SECRETARIA. DESCABIMENTO. CARGO 

INEXISTENTE. DESVIO DE FUNÇÃO DESCARACTERIZADO. SENTENÇA 

MANTIDA. 1. O autor é ocupante do cargo de Analista Judiciário da Justiça 

Federal em Uberaba/MG e foi designado para exercer a função de 

Supervisor Geral de Secretaria do Juizado Especial (FC-05), e pretende 

que seja reconhecido desvio de função em relação ao cargo de Diretor de 

Secretaria (CJ-03), sob a alegação de que teria exercido atribuições deste 

cargo. 2. Caracteriza-se o desvio de função quando o servidor passa a 

exercer atividades distintas daquelas para as quais foi nomeado, situação 

que, apesar de não lhe dar direito a enquadramento, dá-lhe direito aos 

vencimentos correspondentes à função que efetivamente desempenhou, 

conforme Súmula nº 378 do STJ 3. No caso dos autos, o autor foi 

formalmente designado para o exercício de função efetivamente criada, de 

Supervisor Geral de Secretaria, vindo, posteriormente, a ser objeto do 

conteúdo funcional do cargo de Diretor de Secretaria, cargo que era até 

então inexistente na estrutura do Quadro de Pessoal do órgão. 4. Não há 

falar em desvio de função pelo eventual exercício de função que sequer 

existia, cuja criação decorre obrigatoriamente de lei, não cabendo ao 

Judiciário atribuir efeitos do exercício da função comissionada ou do cargo 

comissionado como se já houvesse sido criado. 5. Apelação do autor 

desprovida. (TRF-1 - AC: 00079467320154013802, Relator : 

DESEMBARGADORA FEDERAL GILDA SIGMARINGA SEIXAS, PRIMEIRA 

TURMA, Data de Publicação: 07/11/2018) Sendo assim, conforme o julgado 

supra perfeitamente aplicável ao presente caso, não há falar em “desvio 

de função” pelo eventual exercício de função gratificada que sequer 

existe nos Campus de Diamantino, cuja criação decorre obrigatoriamente 

de lei, não cabendo a requerida atribuir efeitos do exercício da função 

comissionada ou do cargo comissionado como se já houvesse sido criado. 

Por outro lado, como se trata de súmula vinculante, é obrigatória a 

vinculação ao decidido no precedente, nos exatos termos do artigo 103-A 

da CF. Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial com 

resolução do mérito, nos moldes do artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil. Sem custas nem honorários, conforme inteligência dos 

artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. 

Defiro o pedido de justiça gratuita da parte autora. Transcorrido o prazo 

recursal, nada sendo requerido, arquive-se com as baixas necessárias. 

Intimem-se. Cumpra-se. Diamantino, data registrada no sistema. José 

Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000950-33.2019.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA DA SILVA MAIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 

1000950-33.2019.8.11.0005. REQUERENTE: LUCIANA DA SILVA MAIA 

REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos, etc. Dispensado o 

relatório, conforme permissão do artigo 38 da Lei n. 9.099/95. 

Considerando que as partes compuseram, HOMOLOGO o acordo 

celebrado e JULGO extinto o processo COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, na 
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forma do artigo 487, III, “b”, do CPC. Sem custas ou despesas processuais 

(art. 54 da Lei 9.099/95). Transitada em julgado, arquive-se com as baixas 

e anotações necessárias. P. I. C. Diamantino, data registrada no sistema. 

José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001110-58.2019.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

REMALI MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS WAGNER SANTANA VAZ OAB - MT0014783S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA SANTOS DA SILVA (EXEQUENTE)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 

1001110-58.2019.8.11.0005. EXECUTADO: REMALI MATERIAIS PARA 

CONSTRUCAO LTDA - EPP EXEQUENTE: MARIA SANTOS DA SILVA 

Vistos, etc. Verifica-se que mesmo intimada a dar prosseguimento ao 

feito, indicando o endereço atualizado da parte executada, a parte 

exequente se manteve inerte. Pois bem. Como é sabido, é ônus da parte 

interessada proceder todos os atos e diligências necessárias para o 

regular andamento do processo, não podendo a ação se perpetuar no 

tempo por falta de diligências que compete à parte. Assim, considerando a 

inércia da parte autora, que não promoveu os atos e as diligências que lhe 

cabiam, abandonando a causa por mais de 30 (trinta) dias, JULGO 

EXTINTO o processo sem resolução de mérito com fulcro no artigo 485, 

inciso II e III do Código de Processo Civil. Sem custas e honorários (Art. 54 

da Lei 9.099/95). P. I. C. Diamantino, data registrada no sistema. José 

Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001127-94.2019.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

REMALI MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS WAGNER SANTANA VAZ OAB - MT0014783S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEANDRO RODRIGUES DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 

1001127-94.2019.8.11.0005. EXECUTADO: REMALI MATERIAIS PARA 

CONSTRUCAO LTDA - EPP EXEQUENTE: LEANDRO RODRIGUES DOS 

SANTOS Vistos, etc. Verifica-se que mesmo intimada a dar 

prosseguimento ao feito, indicando o endereço atualizado da parte 

executada, a parte exequente se manteve inerte. Pois bem. Como é 

sabido, é ônus da parte interessada proceder todos os atos e diligências 

necessárias para o regular andamento do processo, não podendo a ação 

se perpetuar no tempo por falta de diligências que compete à parte. Assim, 

considerando a inércia da parte autora, que não promoveu os atos e as 

diligências que lhe cabiam, abandonando a causa por mais de 30 (trinta) 

dias, JULGO EXTINTO o processo sem resolução de mérito com fulcro no 

artigo 485, inciso II e III do Código de Processo Civil. Sem custas e 

honorários (Art. 54 da Lei 9.099/95). P. I. C. Diamantino, data registrada no 

sistema. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Comarca de Primavera do Leste

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA Nº 027/2020

 O DOUTOR ALEXANDRE DELICATO PAMPADO, MERITÍSSIM O JU IZ 

DIRETOR DO FORO DESTA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE, 

ESTADO DE MATO GROSSO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS 

ETC.

 CONSIDERANDO que o servidor Ésio Martins de Freitas, matrícula 22311, 

designado Gestor Judiciário, na Secretaria da 2ª Vara, encontra-se de 

licença médica pelo prazo de 40(quarenta) dias, no período de 27/03 a 

05/05/2020.

RESOLVE:

DESIGNAR a servidora Elizandra Broch de Campos Silva, matrícula 7474, 

Técnica Judiciária, para exercer, a Função de Gestor Judiciário Substituta, 

da Secretaria da 2ª Vara, no período de 27/03 a 05/05/2020.

Publique-se, registre-se, comunique-se e cumpra-se.

Primavera do Leste, 10 de abril de 2020.

 ALEXANDRE DELICATO PAMPADO

Ju iz Diretor

Sentença

Pedido de Restituição nº 0701714-59.2020.811.0037 (n. 1/2020)

Autor: Wanderlei Zanin

Advogados: Daiane Luza, Mauro Portes Junior, Mariana Calvo Caruccio, 

Daniela Peruzzolo Vanelli, Pedro Emilio Bartolomei e Sandra Roberta 

Montanher Brescovici.

Vistos, etc.

Trata-se de pedido de restituição de custas judiciais formulado por 

Wanderlei Zanin, cujo objeto consiste na devolução das despesas 

processuais dos autos nº 1003495-77.2019.8.11.0037, no valor de R$ 

843,39, referente à guia nº 71634.

Anota que em 24.06.2019 efetuou o pagamento do valor referente à 

distribuição do processo pugnou pela extinção do referido feito e em 

24.07.2019 pugnou pela desistência da ação, antes da citação da parte 

requerida, razão pela qual requer a restituição do valor pago pelas custas 

judiciais.

É o relato. Decido.

Nos termos da Instrução Normativa SCA nº 02/2011 custas judiciais 

refere-se às despesas relativas aos atos praticados no Foro Judicial, 

inerentes às prestações de serviços jurisdicionais e a taxa judiciária é um 

tributo que incide sobre o processamento de feitos em Juízo, a realização 

dos atos e a prestação de serviços públicos de natureza forense, ou seja, 

contraprestação do serviço judicial.

Embora não haja previsão expressa no Decreto Estadual nº 2.129/86 

(aprova o Regulamento do Sistema Tributário Estadual) acerca do fato 

gerador, extrai-se que o surgimento dessa imposição pecuniária ocorre no 

do protocolo da ação, ou seja, da prestação do serviço público (art. 145, II, 

CF/88), mesmo que a obrigação do seu pagamento ocorra em momento 

anterior (art. 416 do Decreto nº 2.129/86).

Assim, protocolizada a ação, surge a prestação de serviço pelo 

Estado-judiciário, a ser remunerado pelos valores em referência.

No caso dos autos, constata-se que a ação anulatória de débito fiscal com 

pedido de tutela de urgência foi devidamente protocolizada em 24.06.2019, 

sendo a parte intimada para efetuar o recolhimento das custas 

processuais na mesma data, o que foi feito em 25.06.2019, tendo a ação 

tramitado regularmente até a data de 29.07.2019, data do julgamento que 

homologou o pedido de desistência e julgou extinto o processo, de modo 

que esse julgamento não autoriza a devolução pretendida, porquanto 

houve a prestação do serviço jurisdicional.

 A propósito, colha-se orientação do Superior Tribunal de Justiça, verbis:

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. PREPARO. DESISTÊNCIA EM RAZÃO DE 

ACORDO ENTRE AS PARTES. RECURSO PENDENTE DE JULGAMENTO. 

DEVOLUÇÃO DAS CUSTAS. IMPOSSIBILIDADE. 1. O preparo para a 

interposição de recurso inclui-se no conceito de custas judiciais que se 

revestem da natureza de taxa. Precedentes do STJ e do STF. 2. 

Consoante dispõe o art. 511 do CPC, "no ato de interposição do recurso, o 

recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o 

respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de 

deserção", levando à conclusão de que a hipótese de incidência dessa 

taxa é a protocolização do recurso. 3. Portanto, não é a manifestação do 

juízo a quo quanto aos efeitos em que recebe a insurgência, tampouco o 

deslocamento dos autos ao Tribunal de Justiça ou o julgamento do recurso 

que torna exigível o recolhimento do preparo, mas, antes de tudo, a sua 

interposição que materializa a hipótese de incidência dessa taxa. 4. 

Saliente-se, outrossim, que a desistência do recurso não implica 

reconhecer a ausência de atividade jurisdicional. Isso porque, embora seja 

um ato que independe da concordância da parte contrária, está submetido 

ao controle pelo Judiciário, sendo necessária sua homologação para que 

produza a totalidade de seus efeitos. Nesse contexto, o art. 26, do CPC 
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expressamente consigna a necessidade de pagamento das despesas 

processuais, mesmo que o processo seja extinto em razão da desistência. 

5. Recurso especial não provido. (REsp 1216685/SP, Rel. Ministro 

CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 12/04/2011, DJe 

27/04/2011).

Não bastasse, a Instrução Normativa SCA nº 02/2011, do Departamento 

de Controle e Arrecadação, estabelece que o pedido de restituição é "o 

instrumento utilizado pela parte para requerer ao Juiz Diretor do Foro ou 

Presidente do Tribunal, a devolução do valor de Custas Judiciais e 

Diligência de Oficial de Justiça nas seguintes situações: recolhidas e não 

utilizadas, recolhidas indevidamente, em duplicidade ou a maior", o que, a 

toda evidência, não é o caso.

Ante o exposto, julgo improcedente o pedido inicial, nos termos do artigo 

487, inciso I, do Código de Processo Civil, em aplicação analógica (art. 15, 

CPC), para indeferir a devolução do valor.

 Intime-se o requerente via DJE.

Após o trânsito em julgado, arquive-se, com as cautelas de costume.

Cumpra-se.

Primavera do Leste, 23 de abril de 2020.

Alexandre Delicato Pampado

Juiz de Direito

Pedido de Restituição nº 0701730-13.2020.811.0037 (n. 2/2020)

Autor: Gelavir Tomé Zanin

Advogados: Daiane Luza, Mauro Portes Junior, Mariana Calvo Caruccio, 

Daniela Peruzzolo Vanelli, Pedro Emilio Bartolomei e Sandra Roberta 

Montanher Brescovici.

Vistos, etc.

Trata-se de pedido de restituição de custas judiciais formulado por Gelavir 

Tomé Zanin, cujo objeto consiste na devolução das despesas processuais 

dos autos nº 1003488-85.2019.8.11.0037, no valor de R$ 3.388,60, 

referente à guia nº 71410.

Anota que em 24.06.2019 efetuou o pagamento do valor referente à 

distribuição do processo pugnou pela extinção do referido feito e em 

24.07.2019 pugnou pela desistência da ação, antes da citação da parte 

requerida, razão pela qual requer a restituição do valor pago pelas custas 

judiciais.

É o relato. Decido.

Nos termos da Instrução Normativa SCA nº 02/2011 custas judiciais 

refere-se às despesas relativas aos atos praticados no Foro Judicial, 

inerentes às prestações de serviços jurisdicionais e a taxa judiciária é um 

tributo que incide sobre o processamento de feitos em Juízo, a realização 

dos atos e a prestação de serviços públicos de natureza forense, ou seja, 

contraprestação do serviço judicial.

Embora não haja previsão expressa no Decreto Estadual nº 2.129/86 

(aprova o Regulamento do Sistema Tributário Estadual) acerca do fato 

gerador, extrai-se que o surgimento dessa imposição pecuniária ocorre no 

do protocolo da ação, ou seja, da prestação do serviço público (art. 145, II, 

CF/88), mesmo que a obrigação do seu pagamento ocorra em momento 

anterior (art. 416 do Decreto nº 2.129/86).

Assim, protocolizada a ação, surge a prestação de serviço pelo 

Estado-judiciário, a ser remunerado pelos valores em referência.

No caso dos autos, constata-se que a ação anulatória de débito fiscal com 

pedido de tutela de urgência foi devidamente protocolizada em 24.06.2019, 

sendo a parte intimada para efetuar o recolhimento das custas 

processuais na mesma data, o que foi feito em 25.06.2019, tendo a ação 

tramitado regularmente até a data de 29.07.2019, data do julgamento que 

homologou o pedido de desistência e julgou extinto o processo, de modo 

que esse julgamento não autoriza a devolução pretendida, porquanto 

houve a prestação do serviço jurisdicional.

 A propósito, colha-se orientação do Superior Tribunal de Justiça, verbis:

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. PREPARO. DESISTÊNCIA EM RAZÃO DE 

ACORDO ENTRE AS PARTES. RECURSO PENDENTE DE JULGAMENTO. 

DEVOLUÇÃO DAS CUSTAS. IMPOSSIBILIDADE. 1. O preparo para a 

interposição de recurso inclui-se no conceito de custas judiciais que se 

revestem da natureza de taxa. Precedentes do STJ e do STF. 2. 

Consoante dispõe o art. 511 do CPC, "no ato de interposição do recurso, o 

recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o 

respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de 

deserção", levando à conclusão de que a hipótese de incidência dessa 

taxa é a protocolização do recurso. 3. Portanto, não é a manifestação do 

juízo a quo quanto aos efeitos em que recebe a insurgência, tampouco o 

deslocamento dos autos ao Tribunal de Justiça ou o julgamento do recurso 

que torna exigível o recolhimento do preparo, mas, antes de tudo, a sua 

interposição que materializa a hipótese de incidência dessa taxa. 4. 

Saliente-se, outrossim, que a desistência do recurso não implica 

reconhecer a ausência de atividade jurisdicional. Isso porque, embora seja 

um ato que independe da concordância da parte contrária, está submetido 

ao controle pelo Judiciário, sendo necessária sua homologação para que 

produza a totalidade de seus efeitos. Nesse contexto, o art. 26, do CPC 

expressamente consigna a necessidade de pagamento das despesas 

processuais, mesmo que o processo seja extinto em razão da desistência. 

5. Recurso especial não provido. (REsp 1216685/SP, Rel. Ministro 

CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 12/04/2011, DJe 

27/04/2011).

Não bastasse, a Instrução Normativa SCA nº 02/2011, do Departamento 

de Controle e Arrecadação, estabelece que o pedido de restituição é "o 

instrumento utilizado pela parte para requerer ao Juiz Diretor do Foro ou 

Presidente do Tribunal, a devolução do valor de Custas Judiciais e 

Diligência de Oficial de Justiça nas seguintes situações: recolhidas e não 

utilizadas, recolhidas indevidamente, em duplicidade ou a maior", o que, a 

toda evidência, não é o caso.

Ante o exposto, julgo improcedente o pedido inicial, nos termos do artigo 

487, inciso I, do Código de Processo Civil, em aplicação analógica (art. 15, 

CPC), para indeferir a devolução do valor.

 Intime-se o requerente via DJE.

Após o trânsito em julgado, arquive-se, com as cautelas de costume.

Cumpra-se.

Primavera do Leste, 23 de abril de 2020.

ALEXANDRE DELICATO PAMPADO

Juiz Diretor do Foro

Pedido de Restituição nº 0704720-74.2020.811.0037 (n. 3/2020)

Autor: LUIS CARLOS MATTEI

Vistos, etc.

Trata-se de pedido de restituição de custas formulado por Luis Carlos 

Mattei, sob o fundamento de terem sido recolhidas e não utilizadas, razão 

pela qual requer a devolução do valor de R$ 1.488,54, referente à guia de 

nº 13735.

O Cartório Distribuidor informou que a mencionada guia não foi utilizada 

(andamento n. 07).

É o relatório. Decido.

Nos termos da Instrução Normativa SCA nº 02/2011 – versão 04 - custas 

judiciais refere-se às despesas relativas aos atos praticados no Foro 

Judicial, inerentes às prestações de serviços jurisdicionais e a taxa 

judiciária é um tributo que incide sobre o processamento de feitos em 

Juízo, a realização dos atos e a prestação de serviços públicos de 

natureza forense, ou seja, contraprestação do serviço judicial.

No caso, o requerente apresentou a guia de nº 13735, com o respectivo 

comprovante de pagamento e informou que efetuou o pagamento da 

referida guia visando a distribuição de ação de reparação por danos 

materiais pelo sistema PEA, o que não se procedeu em razão de ter sido 

informado que a distribuição da ação deveria ser realizada pelo sistema 

PJE, razão pela qual requer o reembolso do valor recolhido.

Por seu turno, a Distribuidora desta Comarca informou que foi distribuída a 

ação de reparação de danos no sistema PJE sob o n. 

1007299-53.2019.811.0037 e que foram recolhidas e juntadas na referida 

ação as guias nº 13735 e nº 68335, sendo que a primeira não foi utilizada, 

o que corrobora os argumentos do requerente.

Com efeito, foi certificado que através da guia de nº 13735 foi recolhido o 

valor de R$ 744,27 referente às custas judiciais e R$ 744,27 que trata-se 

de taxa judiciária, sendo que este último que não pode ser restituído em 

hipótese alguma, nos termos do parágrafo único do art. 17 da Lei estadual 

n. 4.547/1982.

Nesse contexto, julgo parcialmente procedente o pedido para deferir 

apenas devolução do valor de R$ 744,27 (setecentos e quarenta e quatro 

reais e vinte e sete centavos) referente às custas judiciais recolhidas 

através das guias de nº 13735.

Oficie-se ao Departamento de Controle e Arrecadação – DCA/TJMT, 

encaminhando-se os documentos pertinentes, para que promova a 

restituição, cujo valor deverá ser depositado na conta informada pelo 

requerente.

Após, arquive-se.

Cumpra-se.

Primavera do Leste, 23 de abril de 2020.

ALEXANDRE DELICATO PAMPADO
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Juiz Diretor do Foro

Pedido de Restituição nº 0747894-70.2019.811.0037 (n. 5/2019)

Autor: Banco Safra S/A e Safra Leasing S/A Arrendamento Mercantil

Advogado: Ussiel Tavares da Silva Filho - OAB/MT 3.150-A

Vistos etc.

Trata-se de pedido de restituição de custas e taxas formulado por Banco 

Safra S/A e Safra Leasing S/A Arrendamento Mercantil.

Sustenta que promoveu "Ação rescisória de crédito homologado na 

recuperação judicial, com pedido de antecipação parcial dos efeitos da 

tutela jurisdicional", distribuída perante a 2ª Vara Cível desta Comarca, 

tendo recolhido valores no importe de R$ 11.352,75 e R$ 11.189,65, 

referentes às Guias nº 60001 (custas judiciais) e 60000 (taxa judiciária), 

respectivamente.

 Aduz ainda que, posteriormente ao ajuizamento da ação, recolheu a título 

de complementação de taxas e custas os valores de R$ 2.268,90 e R$ 

2.268,90, referentes às Guias nº 65760 (taxa judiciária) e 65761 (custas 

judiciais), respectivamente.

Após trâmite regular do processo, o Cartório Distribuidor desta Comarca 

certificou que houve recolhimento a maior de custas no valor de R$ 971,36 

e de taxa no valor de R$ 1.297,56, razão pela qual a parte requer a 

restituição da totalidade dos valores.

É o relatório. Decido.

A Instrução Normativa SCA nº 02/2011, do Departamento de Controle e 

Arrecadação, estabelece que o pedido de restituição é "o instrumento 

utilizado pela parte para solicitar ao Juiz a devolução de valor recolhido 

indevidamente, em duplicidade ou a maior".

No caso, o requerente apresentou as guias nº 60001 e 65761 (custas 

judiciais) e nº 60000 e 65760 (taxa judiciária), bem como juntou cópia da 

certidão do Cartório Distribuidor desta Comarca que informa o recolhimento 

a maior das despesas processuais pelo requerente.

Com efeito, através das guias de nº 60001 e 65761 foi recolhido a maior o 

valor de R$ 971,36, referente às custas judiciais e através das guias nº 

60000 e 65760 foi recolhido a maior o valor R$ 1.297,56, que trata-se de 

taxa judiciária, sendo que este último que não pode ser restituído em 

hipótese alguma, nos termos do parágrafo único do art. 17 da Lei estadual 

n. 4.547/1982.

Nesse contexto, julgo parcialmente procedente o pedido para deferir 

apenas devolução do valor de R$ 971,36 (novecentos e setenta e um 

reais e trinta e seis centavos) referente às custas judiciais recolhidas 

através das guias de nº 60001 e 65761.

Oficie-se ao Departamento de Controle e Arrecadação – DCA/TJMT, 

encaminhando-se os presentes autos para que promova a restituição, 

cujo valor deverá ser depositado na conta informada pelo requerente.

Após, arquive-se.

Cumpra-se.

Primavera do Leste, 23 de abril de 2020.

ALEXANDRE DELICATO PAMPADO

Juiz de Direito Diretor do Foro

Pedido de Restituição nº 0709925-84.2020.8.11.0037 (n. 8/2020)

Autor: MARA SILVA ALVES MARCIANA

Advogados: Victor Hugo Vidotti e Franciany Maria da Silva Alcantara 

Barbieiro

Vistos, etc.

Trata-se de pedido de restituição de custas judiciais formulado por Mara 

Silva Alves Marciana, cujo objeto consiste na devolução do preparo 

recursal da apelação interposta nos autos nº 1002559-86.2018.8.11.0037, 

da 3ª Vara Cível desta Comarca, no valor de R$ 375,89, referente à guia 

nº 09777.

Anota que o recurso interposto foi provido, razão pela qual requer a 

restituição do valor pago pelas custas judiciais.

É o relato. Decido.

A Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça – 

CNGC Foro Judicial – estabelece em seu capítulo V, artigo 953 que: "Se 

totalmente provido o recurso, após o trânsito em julgado da decisão, caso 

haja requerimento do recorrente, devolver-se-á o valor do preparo."

Com efeito, tal dispositivo encontra-se enquadrado no capítulo V da CNGC 

que trata das disposições referentes aos Juizados Especiais.

Conforme se infere dos autos a requerente busca a restituição de preparo 

recursal referente a recurso de apelação interposto e provido em 

processo que tramitou perante o juízo da 3ª Vara Cível desta Comarca, 

situação que carece de previsão legal.

Não bastasse, a Instrução Normativa SCA nº 02/2011, do Departamento 

de Controle e Arrecadação, estabelece que o pedido de restituição é "o 

instrumento utilizado pela parte para requerer ao Juiz Diretor do Foro ou 

Presidente do Tribunal, a devolução do valor de Custas Judiciais e 

Diligência de Oficial de Justiça nas seguintes situações: recolhidas e não 

utilizadas, recolhidas indevidamente, em duplicidade ou a maior", o que, a 

toda evidência, não é o caso.

Ante o exposto, julgo improcedente o pedido inicial, nos termos do artigo 

487, inciso I, do Código de Processo Civil, em aplicação analógica (art. 15, 

CPC), para indeferir a devolução do valor.

 Intime-se a requerente via DJE.

Após o trânsito em julgado, arquive-se, com as cautelas de costume.

Cumpra-se.

Primavera do Leste, 23 de abril de 2020.

ALEXANDRE DELICATO PAMPADO

Juiz Diretor do Foro

1ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1007485-76.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

R. L. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EUDER OLIVEIRA RIBEIRO OAB - MT10271-O (ADVOGADO(A))

ARIANE TANARA BASTOS DE LIMA OAB - MT7669/O-O (ADVOGADO(A))

DARLEY DA SILVA CAMARGO OAB - MT6526-B (ADVOGADO(A))

JOAO OLIVEIRA DE LIMA OAB - MT4257-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

C. A. G. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE CERTIDÃO Certifico e dou fé que, em razão da 

Portaria Conjunta 281/2020 da Presidência do TJMT e da Corregedoria 

Geral da Justiça redesigno a audiência de mediação para o dia 16 de Julho 

de 2020 às 14h:00min. Primavera do Leste - MT, 23 de abril de 2020. 

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE Lei nº 11.419/2006, art. 1º, § 2º, 

III, "a". Sede do Juízo e informações: Prédio do Fórum - Rua Benjamin 

Cerutti n. 252, Bairro Castelândia, Primavera do Leste – MT, CEP 

78850-000, telefone: (66) 3500-1100.

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

Processo Número: 1007241-50.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

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

L. A. P. G. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GILBERTO JOSE CADOR OAB - MT0014323A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

L. C. G. (REU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE CERTIDÃO Certifico e dou fé que, em razão da 

Portaria Conjunta 281/2020 da Presidência do TJMT e da Corregedoria 

Geral da Justiça redesigno a audiência de mediação para o dia 16 de Julho 

de 2020 às 16h:00min. Primavera do Leste - MT, 23 de abril de 2020. 

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE Lei nº 11.419/2006, art. 1º, § 2º, 

III, "a". Sede do Juízo e informações: Prédio do Fórum - Rua Benjamin 

Cerutti n. 252, Bairro Castelândia, Primavera do Leste – MT, CEP 

78850-000, telefone: (66) 3500-1100.

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1001301-75.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

SONIA APARECIDA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALGACYR NUNES DA SILVA JUNIOR OAB - MT0009496A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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FLORIPES PAULA SANTOS (INVENTARIADO)

Outros Interessados:

FAZENDA NACIONAL - MINISTERIO DA FAZENDA (TERCEIRO 

INTERESSADO)

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (TERCEIRO INTERESSADO)

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

 

interloc ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL 

D E  P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E C I S Ã O  P r o c e s s o : 

1001301-75.2017.8.11.0037. REQUERENTE: SONIA APARECIDA DA SILVA 

INVENTARIADO: FLORIPES PAULA SANTOS Vistos etc. Considerando que 

desde o pedido de suspensão até a presente data já decorreu o prazo 

solicitado, intime-se a inventariante para dar seguimento ao feito, no prazo 

de 15 dias. Cumpra-se. PRIMAVERA DO LESTE, 31 de janeiro de 2020. 

Lidiane de Almeida Anastácio Pampado Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-60 HABILITAÇÃO

Processo Número: 1005601-12.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE NELSON FERRAZ OAB - PR30890-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EZILIETE DI DOMENICO (REQUERIDO)

IURY DE SOUZA (REQUERIDO)

 

Intimar a parte autora para manifestar sobre a certidão negativa do Oficial 

de Justiça sob ID 28415734, no prazo de 15 dias.

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

Processo Número: 1003374-20.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

M. K. S. D. S. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JEFFERSON LOPES DA SILVA OAB - MT23775/O-O (ADVOGADO(A))

RAFAEL DA ROSA KLEIN OAB - MT21959/O (ADVOGADO(A))

DIOGO LUIS BERTICELLI OAB - MT21675/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

E. L. C. R. (REU)

Outros Interessados:

M. P. D. E. D. M. G. (TERCEIRO INTERESSADO)

 

Intimar a parte autora para manifestar no feito requerendo o que de direito, 

no prazo de 5 dias.

Intimação Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1003545-06.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JOSELI MIRANDA DE AMORIM ONOFRE (REQUERENTE)

MARIVALDO ONOFRE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA CAMARGO DA SILVA OAB - MT19307/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JUÍZO DA PRIMEIRA VARA CÍVEL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO 

LESTE (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

Intimar as partes para manifestarem sobre o Parecer do Ministério Público 

sob ID 29510895 no prazo de 5 dias.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1007028-44.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

S. C. B. (REQUERENTE)

P. E. B. D. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILLIAM DA CRUZ FARIA OAB - MG191908 (ADVOGADO(A))

MATHEUS MAIA BEZERRA OAB - MG188792 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

C. A. P. S. (REQUERIDO)

 

Intimar a parte autora, através de seus advogados, para manifestar sobre 

a certidão negativa do Oficial de Justiça sob ID 27981522, no prazo de 15 

dias, sob pena de devolução da presente carta precatória.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1003092-11.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ELK DIAS DE OLIVEIRA PERREIRA (EXEQUENTE)

DIEGO WESLEY DE OLIVEIRA PEREIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CREA MARCIA FERREIRA DE SOUZA OAB - MT19291-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (EXECUTADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1003092-11.2019.8.11.0037.s 

ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: DIEGO WESLEY DE OLIVEIRA PEREIRA, 

ELK DIAS DE OLIVEIRA PERREIRA ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: 

ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE 

Vistos. Verifico que decorreu o prazo para a apresentação de recurso (Id 

27987173), razão pela qual passa a presente ação a tramitar como 

cumprimento de sentença definitiva. Retifique-se o cadastro. Ao que 

consta, foi realizado o bloqueio de R$ 9.235,38 (nove mil duzentos e trinta 

e cinco reais e trinta e oito centavos), importância esta suficiente para a 

aquisição do alimento Neocate pelo período de 03 (três) meses. 

Determinou-se a expedição de alvará imediato para a aquisição do 

alimento para o primeiro mês e a liberação dos meses subsequentes 

mediante apresentação de nota fiscal. (13/01/2020 – Id 27936369) 

Expedido o alvará para a aquisição de Neocate para o primeiro mês em 

23/01/2020, a nota fiscal aportou somente em 06/04/2020, ocasião em que 

a exequente informou que a prescrição do leite aumentou de 14 latas ao 

mês (Id 26454332) para 24 latas ao mês, requerendo que o valor 

constante em conta judicial seja liberado para aquisição mensal da nova 

quantia prescrita (Id 31054200). Denota-se que o aumento no consumo do 

alimento ensejará na majoração dos gastos mensais de R$ 3.078,46 para 

R$ 6.477,60, de modo que o valor anteriormente existente na conta judicial 

suficiente para a aquisição de Neocate por dois meses, sequer servirá 

para assegurar a quantia do alimento prescrito para um mês, havendo em 

conta judicial um saldo de R$ 6.156,92. Nesse contexto, procedo ao 

bloqueio online por meio do Bacenjud no valor de R$ 32.708,68, para 

complementar o valor já existente em conta para um mês (R$ 320,68) e 

garantir o alimento por pelo menos mais cinco meses (R$ 32.388,00), 

tomando por base a necessidade da criança ao alimento Neocate na 

quantia de 24 latas ao mês, como prescrito no Id 31053669, e o valor de 

cada lata, constante na nota fiscal de Id 31054200. Intime-se o Estado 

acerca da penhora. Não havendo impugnação, expeça-se alvará em favor 

da Farmácia Ultra Popular para a aquisição de alimento suficiente para três 

meses (R$ 19.432,80), intimando-se a exequente para retirar o alimento e 

juntar a nota fiscal, no prazo de dez dias. Consigno que o segundo 

levantamento trimestral deverá ser igualmente realizado mediante juntada 

de nota fiscal pela exequente, em dez dias. Sem prejuízo, intime-se o 

Município a fim de que realize uma visita in loco pela equipe do CRAS à 

criança Jhennifer, providenciando o alimento Neocate dentro das 

possibilidades do próprio Município, mediante relatório acerca das 

ocorrências e providências adotadas, no prazo de 20 dias. Intimem-se. 

Cumpra-se. Primavera do Leste, 23/04/2020. Lidiane de Almeida Anastácio 

Pampado Juíza de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003092-11.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ELK DIAS DE OLIVEIRA PERREIRA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

DIEGO WESLEY DE OLIVEIRA PEREIRA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

CREA MARCIA FERREIRA DE SOUZA OAB - MT19291-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)
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Magistrado(s):

LIDIANE DE ALMEIDA ANASTACIO PAMPADO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1003092-11.2019.8.11.0037.s 

ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: DIEGO WESLEY DE OLIVEIRA PEREIRA, 

ELK DIAS DE OLIVEIRA PERREIRA ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: 

ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE 

Vistos. Verifico que decorreu o prazo para a apresentação de recurso (Id 

27987173), razão pela qual passa a presente ação a tramitar como 

cumprimento de sentença definitiva. Retifique-se o cadastro. Ao que 

consta, foi realizado o bloqueio de R$ 9.235,38 (nove mil duzentos e trinta 

e cinco reais e trinta e oito centavos), importância esta suficiente para a 

aquisição do alimento Neocate pelo período de 03 (três) meses. 

Determinou-se a expedição de alvará imediato para a aquisição do 

alimento para o primeiro mês e a liberação dos meses subsequentes 

mediante apresentação de nota fiscal. (13/01/2020 – Id 27936369) 

Expedido o alvará para a aquisição de Neocate para o primeiro mês em 

23/01/2020, a nota fiscal aportou somente em 06/04/2020, ocasião em que 

a exequente informou que a prescrição do leite aumentou de 14 latas ao 

mês (Id 26454332) para 24 latas ao mês, requerendo que o valor 

constante em conta judicial seja liberado para aquisição mensal da nova 

quantia prescrita (Id 31054200). Denota-se que o aumento no consumo do 

alimento ensejará na majoração dos gastos mensais de R$ 3.078,46 para 

R$ 6.477,60, de modo que o valor anteriormente existente na conta judicial 

suficiente para a aquisição de Neocate por dois meses, sequer servirá 

para assegurar a quantia do alimento prescrito para um mês, havendo em 

conta judicial um saldo de R$ 6.156,92. Nesse contexto, procedo ao 

bloqueio online por meio do Bacenjud no valor de R$ 32.708,68, para 

complementar o valor já existente em conta para um mês (R$ 320,68) e 

garantir o alimento por pelo menos mais cinco meses (R$ 32.388,00), 

tomando por base a necessidade da criança ao alimento Neocate na 

quantia de 24 latas ao mês, como prescrito no Id 31053669, e o valor de 

cada lata, constante na nota fiscal de Id 31054200. Intime-se o Estado 

acerca da penhora. Não havendo impugnação, expeça-se alvará em favor 

da Farmácia Ultra Popular para a aquisição de alimento suficiente para três 

meses (R$ 19.432,80), intimando-se a exequente para retirar o alimento e 

juntar a nota fiscal, no prazo de dez dias. Consigno que o segundo 

levantamento trimestral deverá ser igualmente realizado mediante juntada 

de nota fiscal pela exequente, em dez dias. Sem prejuízo, intime-se o 

Município a fim de que realize uma visita in loco pela equipe do CRAS à 

criança Jhennifer, providenciando o alimento Neocate dentro das 

possibilidades do próprio Município, mediante relatório acerca das 

ocorrências e providências adotadas, no prazo de 20 dias. Intimem-se. 

Cumpra-se. Primavera do Leste, 23/04/2020. Lidiane de Almeida Anastácio 

Pampado Juíza de Direito

2ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1000782-37.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO RIVA MEERT (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS EMIDIO CEZAR OAB - MT0016426A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED FEDERACAO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA PAES OAB - MT1887-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Numero do Processo: 

1000782-37.2016.8.11.0037 AUTOR: LEANDRO RIVA MEERT RÉU: UNIMED 

FEDERAÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO Vistos em correição. O 

Novo Código de Processo Civil erigiu a autocomposição como método 

principal para resolução dos conflitos. Nesse passo, o procedimento 

comum desenvolve-se, como primeiro ato, com a designação da sessão 

de conciliação ou de mediação, conforme artigo 334 do Código de 

Processo Civil. A par da obrigatoriedade da realização da sessão de 

medicação/conciliação, o artigo 139, V, do Código de Processo Civil, 

dispõe que incumbe ao juiz promover, a qualquer tempo, a 

autocomposição, preferencialmente com auxílio de conciliadores e 

mediadores judiciais. Considerando que o procedimento legal não foi 

observado, chamo o feito à ordem e determino a realização da sessão de 

conciliação. Todavia, eventual composição será sobremaneira facilitada 

se, por ocasião da realização da sessão de conciliação, já existir nos 

autos o laudo pericial, motivo pelo qual, em analogia à determinação do 

CNJ quanto as ações previdenciárias, determino, desde já, a realização de 

prova pericial médica. Caso frustrada a tentativa de composição, as 

preliminares serão apreciadas e será designada audiência de instrução, 

acaso necessária, com subsequente prolação de sentença. Nomeio como 

perito judicial o Dr. Reinaldo Prestes Neto, especialista em ortopedia e 

traumatologia, CRM 5329/MT, com endereço profissional na Rua Alameda 

Aripuanã, nº 88, Bairro Alphaville, Cuiabá-MT. Incumbe às partes, dentro 

de 15 (quinze) dias contados da intimação do despacho de nomeação do 

perito: I - arguir o impedimento ou a suspeição do perito, se for o caso; II - 

indicar assistente técnico; III - apresentar quesitos. Nos moldes da 

Resolução 232, de 13 de julho de 2016, fixo o valor dos honorários 

periciais devidos ao médico em R$700,00 (setecentos reais), em face do 

grau de especialidade do profissional e a peculiaridade da ausência de 

aceitação de nomeação dos médicos locais (Agravo de Instrumento nº 

171121/2015 – Classe CNJ - 202 – Comarca de Primavera do Leste). 

Apresentado o laudo pericial, em sendo o beneficiário da justiça gratuita 

vencedor na demanda, a parte contrária deverá arcar com o pagamento 

integral dos honorários periciais arbitrados, conforme artigo 2º, §3º, da 

Resolução 232, de 13 de julho de 2016, do Conselho Nacional de Justiça. 

Para tal finalidade, intime-se a parte contrária para depositar em juízo, em 5 

(cinco) dias, o valor correspondente aos honorários periciais, na forma do 

artigo 95, §1º, do Código de Processo Civil, valor que lhe será restituído 

caso o beneficiário da Justiça Gratuita seja sucumbente, hipótese em que 

o Juiz determinará a expedição de certidão em favor do médico perito, com 

o valor total dos honorários que lhe são devidos, para cobrança junto ao 

Estado de Mato Grosso. De posse da certidão, o profissional perito deverá 

executar o Estado, por meio da justiça, para o recebimento dos honorários 

fixados pelo magistrado. O pagamento dos honorários periciais será 

efetuado após o término do prazo para manifestação das partes sobre o 

laudo e eventual prestação de esclarecimentos, acaso solicitados. O 

perito nomeado deverá formalizar o requerimento de cadastro, devendo 

constar: a) a sua qualificação e o número da inscrição no Conselho 

Regional de Medicina; b) o endereço profissional; c) certidão do CRM/MT 

atestando não haver impedimentos à sua atuação profissional; d) a área 

de atuação, destacando sua especialidade. Constituem-se obrigações 

fundamentais para a percepção da remuneração instituída: I – realizar a 

perícia com zelo e diligência, usando de todos os recursos 

técnico-profissionais, até decisão final, inclusive de instâncias superiores, 

se for o caso; II – não receber do beneficiário qualquer remuneração a 

título de honorários profissionais. O descumprimento das obrigações 

elencadas importará na substituição do perito e na perda do direito à 

remuneração, com devolução de eventual valor recebido, devidamente 

corrigido, sem prejuízo das sanções administrativas, penais e 

disciplinares. O laudo pericial deverá conter: I - a exposição do objeto da 

perícia; II - a análise técnica ou científica realizada pelo perito; III - a 

indicação do método utilizado, esclarecendo-o e demonstrando ser 

predominantemente aceito pelos especialistas da área do conhecimento da 

qual se originou; IV - resposta conclusiva a todos os quesitos 

apresentados pelo juiz, pelas partes e pelo órgão do Ministério Público, se 

sua intervenção for obrigatória. No laudo, o perito deve apresentar sua 

fundamentação em linguagem simples e com coerência lógica, indicando 

como alcançou suas conclusões. É vedado ao perito ultrapassar os limites 

de sua designação, bem como emitir opiniões pessoais que excedam o 

exame técnico ou científico do objeto da perícia. Para o desempenho de 

sua função, o perito e os assistentes técnicos podem valer-se de todos 

os meios necessários, ouvindo testemunhas, obtendo informações, 

solicitando documentos que estejam em poder da parte, de terceiros ou em 

repartições públicas, bem como instruir o laudo com planilhas, mapas, 

plantas, desenhos, fotografias ou outros elementos necessários ao 

esclarecimento do objeto da perícia. Fixo o prazo de 20 (vinte) dias para a 

entrega do laudo, nos termos do artigo 477 do Código de Processo Civil. 

As partes terão ciência da data e do local indicados pelo perito para ter 

início a produção da prova. Intimem-se as partes para comparecerem na 

data e local designado. Aportando o laudo pericial, intimem-se as partes 

para manifestação em 15 (quinze) dias (CPC, art.477, § 1º). Encaminhe-se 
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ao perito nomeado os quesitos apresentados pelas partes. Concluída a 

prova pericial, remetam-se os autos ao Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos e Cidadania para designação de audiência de conciliação ou 

mediação, conforme a hipótese, com antecedência mínima de 30 (trinta) 

dias. Nos moldes do artigo 334, §4º, I, do Código de Processo Civil, a 

audiência de conciliação ou mediação não será realizada se ambas as 

partes manifestarem, expressamente, desinteresse na composição 

consensual. No ato da intimação as partes devem ser advertidas que o 

não comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de 

conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será 

sancionado com multa de até dois por cento da vantagem econômica 

pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União ou do 

Estado (CPC, art.334, §8º). As partes devem estar acompanhadas por 

seus advogados ou defensores públicos (CPC, art.334, §9º). Intime-se. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Primavera do Leste (MT), 20 de 

setembro de 2017. Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1006241-15.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS ANTONIO WITT (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ZILAUDIO LUIZ PEREIRA OAB - MT4427-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIMOFEI OVCHINNIKOV (REQUERIDO)

 

C E R T I D Ã O Tendo em vista a impossibilidade da distribuição do 

mandado de citação e intimação, contido no Id. N. 30249166, devido as 

determinações contidas na Portaria-Conjunta n. 249, de 18 de março de 

2020, a qual decretou o fechamento das portas do Tribunal de Justiça, dos 

Fóruns das Comarcas do Estado de Mato Grosso e de quaisquer 

dependências do serviço judicial, em decorrências das medidas 

temporárias de prevenção ao contágio pelo COVID-19 (novo 

coronavírus),CANCELO a audiência de conciliação designada 

anteriormente. Outrossim, diante da necessidade de readequação das 

pautas de audiências do CEJUSC da Comarca de Primavera do Leste, 

dado as Portarias supramencionadas, em momento oportuno, com o 

retorno das atividades forenses, o ato será reagendado. Primavera do 

Leste-MT, 17 de abril de 2020. Elizandra Broch de Campos Silva Gestora 

Judiciária Matrícula 7474

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006068-88.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

AGROTORTA INDUSTRIA E COMERCIO DE RACOES LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL BOQUE DA SILVA OAB - MT0013386A (ADVOGADO(A))

PHILIPE CASARIN PEIXOTO OAB - MT22273/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO CARLOS SERAFIM EIRELI (REU)

A R EMPREENDIMENTOS MT LTDA (REU)

 

C E R T I D Ã O Tendo em vista a impossibilidade da distribuição do 

mandado de citação e intimação, contido no Id. N. 30249166, devido as 

determinações contidas na Portaria-Conjunta n. 249, de 18 de março de 

2020, a qual decretou o fechamento das portas do Tribunal de Justiça, dos 

Fóruns das Comarcas do Estado de Mato Grosso e de quaisquer 

dependências do serviço judicial, em decorrências das medidas 

temporárias de prevenção ao contágio pelo COVID-19 (novo 

coronavírus),CANCELO a audiência de conciliação designada 

anteriormente. Outrossim, diante da necessidade de readequação das 

pautas de audiências do CEJUSC da Comarca de Primavera do Leste, 

dado as Portarias supramencionadas, em momento oportuno, com o 

retorno das atividades forenses, o ato será reagendado. Primavera do 

Leste-MT, 17 de abril de 2020. Elizandra Broch de Campos Silva Gestora 

Judiciária Matrícula 7474

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002705-64.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ADILSON FERREIRA DE JESUS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT8506-A (ADVOGADO(A))

 

Intimo a parte requerente para no prazo de 15(quinze) dias apresentar as 

contrarrazões ao recurso de Apelação.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004771-80.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO KLEBER BEZERRA DO NASCIMENTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT20957-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

Intimo a parte requerente para no prazo de 15(quinze) dias para se 

manifestar sobre os Embargos de Declaração.

Intimação Classe: CNJ-121 LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA PELO 

PROCEDIMENTO COMUM

Processo Número: 1003112-70.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ROSALINA ARRUDA DOS SANTOS SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISABETE FIGUEIREDO MAMUS OAB - MT13905/B (ADVOGADO(A))

BRUNO CESAR FIGUEIREDO MAMUS OAB - MT0015321A 

(ADVOGADO(A))

CARLOS CESAR MAMUS OAB - MT11555/O (ADVOGADO(A))

ANDRE LUIZ BOMFIM OAB - MT0014533A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

JAMES MATTEW MERRIL (REQUERIDO)

CARLOS NATANIEL WANZELER (REQUERIDO)

CARLOS ROBERTO COSTA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HORST VILMAR FUCHS OAB - ES12529-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Numero do Processo: 

1003112-70.2017.8.11.0037 REQUERENTE: ROSALINA ARRUDA DOS 

SANTOS SILVA REQUERIDO: YMPACTUS COMERCIAL S/A Vistos etc. 

Trata-se de Liquidação de Sentença proposta por Rosalina Arruda dos 

Santos Silva em face de Ympactus Comercial Ltda ME, objetivando a 

declaração judicial da existência da relação jurídica contratual e a fixação 

do valor da condenação, com os acréscimos decorrentes da mora. Nos 

termos do artigo 511 do Código de Processo Civil, o requerido foi intimado, 

na pessoa de seu advogado, porém não apresentou contestação no 

prazo legal. Formalizados os autos, vieram conclusos para deliberação. É 

a síntese. Fundamento. Decido. O deslinde da controvérsia não carece de 

dilação probatória. Assim, atenta aos princípios da brevidade e economia 

processual, conheço diretamente do pedido e julgo antecipadamente a 

liquidação. A existência do negócio jurídico, a inadimplência contratual e a 

quantia liquidada pela parte autora não foram questionadas, reputando-se 

ausente qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da 

parte autora. Outrossim, configurada a revelia voluntária da parte 

requerida, reputam-se verdadeiros os fatos articulados pela parte autora, 

máxime quando não infirmados pelo material probatório incluso, nos termos 

do artigo 344 do Código de Processo Civil. Portanto, a procedência do 

pedido é conclusão inarredável. Dispositivo Isto posto, julgo procedente o 

pedido de liquidação de sentença e declaro a existência da relação jurídica 

contratual e fixo o valor da condenação em R$57.078,37 (cinquenta e sete 

mil e setenta e oito reais e trinta e sete centavos), os quais já foram 

atualizados até a declinação do valor, devendo ser o valor atualizado por 

ocasião do cumprimento de sentença.. Sem honorários advocatícios por 

ausência de litigiosidade efetiva, conforme posicionamento jurisprudencial. 

Os honorários do cumprimento de sentença serão fixados por ocasião do 

despacho inicial. Efetuadas as intimações pertinentes e havendo 

requerimento expresso de cumprimento de sentença (CPC, art.523, caput, 

do Código de Processo Civil), imediata conclusão. P.R.I.C. Primavera do 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1072024/4/2020 Página 97 de 870



Leste (MT), 22 de setembro de 2017. Patrícia Cristiane Moreira Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-121 LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA PELO 

PROCEDIMENTO COMUM

Processo Número: 1004291-39.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

DIVALDO RESENDE BATISTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDIVILSON JOSE GUIMARAES OAB - MT0006534A (ADVOGADO(A))

IDELVANDA RODRIGUES DE MORAES OAB - MT23583/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS NATANIEL WANZELER (REQUERIDO)

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

CARLOS ROBERTO COSTA (REQUERIDO)

JAMES MATTEW MERRIL (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HORST VILMAR FUCHS OAB - ES12529-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Numero do Processo: 

1004291-39.2017.8.11.0037 REQUERENTE: DIVALDO RESENDE BATISTA 

REQUERIDO: YMPACTUS COMERCIAL S/A Vistos etc. intime-se a parte 

liquidante para retificar o memorial descritivo, apontando os valores a 

serem deduzidos na forma estabelecida pela sentença exequenda (itens 

B.4; B.5), em 15 (quinze) dias. Expirado o prazo, imediata conclusão. 

Cumpra-se. Primavera do Leste (MT), 09 de outubro de 2017. Patrícia 

Cristiane Moreira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000470-61.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

SINAGRO PRODUTOS AGROPECUARIOS S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TIAGO BUENO DA SILVA OAB - MT0018226A (ADVOGADO(A))

STEFANI PAULA VIMERCATI ZENI OAB - MT18547/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WILMAR WELZ SOARES (EXECUTADO)

 

Intimar a parte autora para providenciar a distribuição da carta precatória 

expedida sob a id 9479876 e diligenciar seu cumprimento, no prazo de 10 

dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006530-79.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

EDILSON HORACIO BARBOSA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VALDIR ARIONES PIMPINATI JUNIOR OAB - MT0006145A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

Intimo a pare requerida para se manifestar no prazo de 15 dias sobre os 

Embargos de Declaração.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005632-03.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

HAILTON ALVES DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

Intimo a parte requerente para no prazo de 15(quinze) dias apresentar as 

contrarrazões ao recurso de Apelação.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006293-11.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

CLEUZA DANIEL DA COSTA MOURA (AUTOR(A))

J. F. C. M. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Intimo a parte requerida para se manifestar no prazo de 15(quinze) dias 

sobre o interesse na realização de audiência de conciliação ante a 

manifestação do desinteresse da parte requerente.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006266-28.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

CORNELIO SANTOS ALMEIDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Intimo a parte requerida para se manifestar no prazo de 15(quinze) dias 

sobre o interesse na realização de audiência de conciliação ante a 

manifestação do desinteresse da parte requerente.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006451-66.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

DOUGLAS FERREIRA DE ALMEIDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

Intimo a parte requerida para se manifestar no prazo de 15(quinze) dias 

sobre o interesse na realização de audiência de conciliação ante a 

manifestação do desinteresse da parte requerente.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006264-58.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

IOLANDA APARECIDA DALSOTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Intimo a parte requerida para se manifestar no prazo de 15(quinze) dias 

sobre o interesse na realização de audiência de conciliação ante a 

manifestação do desinteresse da parte requerente.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000855-04.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LURDES TRINDADE DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT20957-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Intimo a parte requerida para se manifestar no prazo de 15(quinze) dias 

sobre o interesse na realização de audiência de conciliação ante a 

manifestação do desinteresse da parte requerente.
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Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001693-44.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARCILIO FERREIRA RIBOLI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT20957-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Intimo a parte requerida para se manifestar no prazo de 15(quinze) dias 

sobre o interesse na realização de audiência de conciliação ante a 

manifestação do desinteresse da parte requerente.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001287-23.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

SOZENI BARBOSA DA SILVA DE ALMEIDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT20957-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Intimo a parte requerida para se manifestar no prazo de 15(quinze) dias 

sobre o interesse na realização de audiência de conciliação ante a 

manifestação do desinteresse da parte requerente.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002558-67.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

EDIMAS FERREIRA DE CARVALHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT20957-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

 

Intimo a parte requerida para se manifestar no prazo de 15(quinze) dias 

sobre o interesse na realização de audiência de conciliação ante a 

manifestação do desinteresse da parte requerente.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000473-11.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO TORRES BARBOSA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT20957-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

Intimo a parte requerida para se manifestar no prazo de 15(quinze) dias 

sobre o interesse na realização de audiência de conciliação ante a 

manifestação do desinteresse da parte requerente.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006251-59.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE DEUCLECIO TISATTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Intimo a parte requerente para no prazo de 15(quinze) dias querendo 

impugnar a contestação.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006814-53.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ALINE DE SOUZA AMORIM (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

Intimo a parte requerente para no prazo de 15(quinze) dias querendo 

impugnar a contestação.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006975-63.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE AUGUSTO HECKLER MORONI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Intimo a parte requerente para no prazo de 15(quinze) dias querendo 

impugnar a contestação.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006528-75.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO ALVES SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

Intimo a parte requerente para no prazo de 15(quinze) dias querendo 

impugnar a contestação.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006531-30.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO XIMENES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

Intimo a parte requerente para no prazo de 15(quinze) dias querendo 

impugnar a contestação.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006316-54.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

CLEIDE APARECIDA PEREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Intimo a parte requerente para no prazo de 15(quinze) dias querendo 

impugnar a contestação.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001278-61.2019.8.11.0037
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Parte(s) Polo Ativo:

CLEUZA INEZ DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT20957-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

Intimo a parte requerente para no prazo de 15(quinze) dias querendo 

impugnar a contestação.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006820-60.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

EDER DE SOUZA RODRIGUES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Intimo a parte requerente para no prazo de 15(quinze) dias querendo 

impugnar a contestação.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007473-96.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ORANILDA VALADAO CORREIA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT20957-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

Processo nº 1007473-96.2018.8.11.0037 Ação de Cobrança de Seguro 

Obrigatório (DPVAT) c/c Indenização por Danos Morais Requerente: 

Oranilda Valadão Correia Requerido: Porto Seguro Cia de Seguros Vistos 

etc. Preenchidos os requisitos legais (CPC, art.319), recebo a petição 

inicial para processamento pelo rito comum. Defiro os benefícios da 

Assistência Judiciária, nos termos do artigo 98 do Código de Processo 

Civil. Remetam-se os autos ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e 

Cidadania para designação de audiência de conciliação ou mediação, 

conforme a hipótese, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, 

devendo ser citada a ré com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência. 

Cite-se a parte ré para comparecer à audiência designada, com a 

advertência expressa de que o prazo para contestar será contado nos 

moldes do artigo 335 do Código de Processo Civil, bem como que, se não 

contestar a ação, caso não haja composição, será considerada revel e 

presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte 

autora (CPC, art.344). Nos moldes do artigo 334, §4º, I, do Código de 

Processo Civil, a audiência de conciliação ou mediação não será realizada 

se ambas as partes manifestarem, expressamente, desinteresse na 

composição consensual. No ato da intimação as partes devem ser 

advertidas que o não comparecimento injustificado do autor ou do réu à 

audiência de conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça e será sancionado com multa de até dois por cento da vantagem 

econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União 

ou do Estado (CPC, art.334, §8º). As partes devem estar acompanhadas 

por seus advogados ou defensores públicos (CPC, art.334, §9º). Todavia, 

eventual composição será sobremaneira facilitada se, por ocasião da 

realização da sessão de conciliação, já existir nos autos o laudo pericial, 

motivo pelo qual, em analogia à Recomendação Conjunta nº 01, de 15 de 

dezembro de 2015, do Conselho Nacional de Justiça, determino, desde 

logo, a realização de prova pericial médica. Nomeio como perito judicial o 

Dr. Reinaldo Prestes Neto, especialista em ortopedia e traumatologia, CRM 

5329/MT, com endereço profissional na Rua Alameda Aripuanã, nº 88, 

Bairro Alphaville, Cuiabá-MT. Incumbe às partes, dentro de 15 (quinze) 

dias contados da intimação do despacho de nomeação do perito: I - arguir 

o impedimento ou a suspeição do perito, se for o caso; II - indicar 

assistente técnico; III - apresentar quesitos. Nos moldes da Resolução 

232, de 13 de julho de 2016, fixo o valor dos honorários periciais devidos 

ao médico em R$1.000,00 (um mil reais), em face do grau de especialidade 

do profissional e a peculiaridade da ausência de aceitação de nomeação 

dos médicos locais (Agravo de Instrumento nº 171121/2015 – Classe CNJ 

- 202 – Comarca de Primavera do Leste). Apresentado o laudo pericial, em 

sendo o beneficiário da justiça gratuita vencedor na demanda, a parte 

contrária deverá arcar com o pagamento integral dos honorários periciais 

arbitrados, conforme artigo 2º, §3º, da Resolução 232, de 13 de julho de 

2016, do Conselho Nacional de Justiça. Para tal finalidade, intime-se a 

parte contrária para depositar em juízo, em 5 (cinco) dias, o valor 

correspondente aos honorários periciais, na forma do artigo 95, §1º, do 

Código de Processo Civil, valor que lhe será restituído caso o beneficiário 

da Justiça Gratuita seja sucumbente, hipótese em que o Juiz determinará a 

expedição de certidão em favor do médico perito, com o valor total dos 

honorários que lhe são devidos, para cobrança junto ao Estado de Mato 

Grosso. De posse da certidão, o profissional perito deverá executar o 

Estado, por meio da justiça, para o recebimento dos honorários fixados 

pelo magistrado. O pagamento dos honorários periciais será efetuado 

após o término do prazo para manifestação das partes sobre o laudo e 

eventual prestação de esclarecimentos, acaso solicitados. O perito 

nomeado deverá formalizar o requerimento de cadastro, devendo constar: 

a) a sua qualificação e o número da inscrição no Conselho Regional de 

Medicina; b) o endereço profissional; c) certidão do CRM/MT atestando 

não haver impedimentos à sua atuação profissional; d) a área de atuação, 

destacando sua especialidade. Constituem-se obrigações fundamentais 

para a percepção da remuneração instituída: I – realizar a perícia com zelo 

e diligência, usando de todos os recursos técnico-profissionais, até 

decisão final, inclusive de instâncias superiores, se for o caso; II – não 

receber do beneficiário qualquer remuneração a título de honorários 

profissionais. O descumprimento das obrigações elencadas importará na 

substituição do perito e na perda do direito à remuneração, com devolução 

de eventual valor recebido, devidamente corrigido, sem prejuízo das 

sanções administrativas, penais e disciplinares. O laudo pericial deverá 

conter: I - a exposição do objeto da perícia; II - a análise técnica ou 

científica realizada pelo perito; III - a indicação do método utilizado, 

esclarecendo-o e demonstrando ser predominantemente aceito pelos 

especialistas da área do conhecimento da qual se originou; IV - resposta 

conclusiva a todos os quesitos apresentados pelo juiz, pelas partes e pelo 

órgão do Ministério Público. No laudo, o perito deve apresentar sua 

fundamentação em linguagem simples e com coerência lógica, indicando 

como alcançou suas conclusões. É vedado ao perito ultrapassar os limites 

de sua designação, bem como emitir opiniões pessoais que excedam o 

exame técnico ou científico do objeto da perícia. Para o desempenho de 

sua função, o perito e os assistentes técnicos podem valer-se de todos 

os meios necessários, ouvindo testemunhas, obtendo informações, 

solicitando documentos que estejam em poder da parte, de terceiros ou em 

repartições públicas, bem como instruir o laudo com planilhas, mapas, 

plantas, desenhos, fotografias ou outros elementos necessários ao 

esclarecimento do objeto da perícia. Fixo o prazo de 20 (vinte) dias para a 

entrega do laudo, nos termos do artigo 477 do Código de Processo Civil. 

As partes terão ciência da data e do local indicados pelo perito para ter 

início a produção da prova. Intimem-se as partes para comparecerem na 

data e local designado. Aportando o laudo pericial, intimem-se as partes 

para manifestação em 15 (quinze) dias (CPC, art.477, § 1º). Expirado o 

prazo, designe-se audiência no CEJUSC. Encaminhe-se ao perito nomeado 

os quesitos apresentados pelas partes. Intime-se. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Primavera do Leste (MT), 13 de novembro de 

2018. Lidiane de Almeida Anastácio Pampado Juíza de Direito em Subst. 

Legal

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002646-76.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

GERMANO AUGUSTO BUSANELLO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANO MARQUES OAB - SP358250 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REU)

 

Certifico que decorreu o prazo sem qualquer manifestação da parte 

requerida, razão pela qual INTIMO a parte autora a dar prosseguimento ao 

feito, requerendo o que entender de direito no prazo de 5 (cinco) dias.
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Intimação Classe: CNJ-121 LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA PELO 

PROCEDIMENTO COMUM

Processo Número: 1003112-70.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ROSALINA ARRUDA DOS SANTOS SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISABETE FIGUEIREDO MAMUS OAB - MT13905/B (ADVOGADO(A))

BRUNO CESAR FIGUEIREDO MAMUS OAB - MT0015321A 

(ADVOGADO(A))

CARLOS CESAR MAMUS OAB - MT11555/O (ADVOGADO(A))

ANDRE LUIZ BOMFIM OAB - MT0014533A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

JAMES MATTEW MERRIL (REQUERIDO)

CARLOS NATANIEL WANZELER (REQUERIDO)

CARLOS ROBERTO COSTA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HORST VILMAR FUCHS OAB - ES12529-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Numero do Processo: 

1003112-70.2017.8.11.0037 REQUERENTE: ROSALINA ARRUDA DOS 

SANTOS SILVA REQUERIDO: YMPACTUS COMERCIAL S/A Vistos etc. 

Trata-se de Liquidação de Sentença proposta por Rosalina Arruda dos 

Santos Silva em face de Ympactus Comercial Ltda ME, objetivando a 

declaração judicial da existência da relação jurídica contratual e a fixação 

do valor da condenação, com os acréscimos decorrentes da mora. Nos 

termos do artigo 511 do Código de Processo Civil, o requerido foi intimado, 

na pessoa de seu advogado, porém não apresentou contestação no 

prazo legal. Formalizados os autos, vieram conclusos para deliberação. É 

a síntese. Fundamento. Decido. O deslinde da controvérsia não carece de 

dilação probatória. Assim, atenta aos princípios da brevidade e economia 

processual, conheço diretamente do pedido e julgo antecipadamente a 

liquidação. A existência do negócio jurídico, a inadimplência contratual e a 

quantia liquidada pela parte autora não foram questionadas, reputando-se 

ausente qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da 

parte autora. Outrossim, configurada a revelia voluntária da parte 

requerida, reputam-se verdadeiros os fatos articulados pela parte autora, 

máxime quando não infirmados pelo material probatório incluso, nos termos 

do artigo 344 do Código de Processo Civil. Portanto, a procedência do 

pedido é conclusão inarredável. Dispositivo Isto posto, julgo procedente o 

pedido de liquidação de sentença e declaro a existência da relação jurídica 

contratual e fixo o valor da condenação em R$57.078,37 (cinquenta e sete 

mil e setenta e oito reais e trinta e sete centavos), os quais já foram 

atualizados até a declinação do valor, devendo ser o valor atualizado por 

ocasião do cumprimento de sentença.. Sem honorários advocatícios por 

ausência de litigiosidade efetiva, conforme posicionamento jurisprudencial. 

Os honorários do cumprimento de sentença serão fixados por ocasião do 

despacho inicial. Efetuadas as intimações pertinentes e havendo 

requerimento expresso de cumprimento de sentença (CPC, art.523, caput, 

do Código de Processo Civil), imediata conclusão. P.R.I.C. Primavera do 

Leste (MT), 22 de setembro de 2017. Patrícia Cristiane Moreira Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-121 LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA PELO 

PROCEDIMENTO COMUM

Processo Número: 1004291-39.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

DIVALDO RESENDE BATISTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDIVILSON JOSE GUIMARAES OAB - MT0006534A (ADVOGADO(A))

IDELVANDA RODRIGUES DE MORAES OAB - MT23583/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS NATANIEL WANZELER (REQUERIDO)

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

CARLOS ROBERTO COSTA (REQUERIDO)

JAMES MATTEW MERRIL (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HORST VILMAR FUCHS OAB - ES12529-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Numero do Processo: 

1004291-39.2017.8.11.0037 REQUERENTE: DIVALDO RESENDE BATISTA 

REQUERIDO: YMPACTUS COMERCIAL S/A Vistos etc. intime-se a parte 

liquidante para retificar o memorial descritivo, apontando os valores a 

serem deduzidos na forma estabelecida pela sentença exequenda (itens 

B.4; B.5), em 15 (quinze) dias. Expirado o prazo, imediata conclusão. 

Cumpra-se. Primavera do Leste (MT), 09 de outubro de 2017. Patrícia 

Cristiane Moreira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000470-61.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

SINAGRO PRODUTOS AGROPECUARIOS S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TIAGO BUENO DA SILVA OAB - MT0018226A (ADVOGADO(A))

STEFANI PAULA VIMERCATI ZENI OAB - MT18547/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WILMAR WELZ SOARES (EXECUTADO)

 

Intimar a parte autora para providenciar a distribuição da carta precatória 

expedida sob a id 9479876 e diligenciar seu cumprimento, no prazo de 10 

dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002646-76.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

GERMANO AUGUSTO BUSANELLO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANO MARQUES OAB - SP358250 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REU)

 

Certifico que decorreu o prazo sem qualquer manifestação da parte 

requerida, razão pela qual INTIMO a parte autora a dar prosseguimento ao 

feito, requerendo o que entender de direito no prazo de 5 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007473-96.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ORANILDA VALADAO CORREIA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT20957-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

Processo nº 1007473-96.2018.8.11.0037 Ação de Cobrança de Seguro 

Obrigatório (DPVAT) c/c Indenização por Danos Morais Requerente: 

Oranilda Valadão Correia Requerido: Porto Seguro Cia de Seguros Vistos 

etc. Preenchidos os requisitos legais (CPC, art.319), recebo a petição 

inicial para processamento pelo rito comum. Defiro os benefícios da 

Assistência Judiciária, nos termos do artigo 98 do Código de Processo 

Civil. Remetam-se os autos ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e 

Cidadania para designação de audiência de conciliação ou mediação, 

conforme a hipótese, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, 

devendo ser citada a ré com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência. 

Cite-se a parte ré para comparecer à audiência designada, com a 

advertência expressa de que o prazo para contestar será contado nos 

moldes do artigo 335 do Código de Processo Civil, bem como que, se não 

contestar a ação, caso não haja composição, será considerada revel e 

presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte 

autora (CPC, art.344). Nos moldes do artigo 334, §4º, I, do Código de 

Processo Civil, a audiência de conciliação ou mediação não será realizada 

se ambas as partes manifestarem, expressamente, desinteresse na 

composição consensual. No ato da intimação as partes devem ser 

advertidas que o não comparecimento injustificado do autor ou do réu à 

audiência de conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça e será sancionado com multa de até dois por cento da vantagem 

econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União 

ou do Estado (CPC, art.334, §8º). As partes devem estar acompanhadas 

por seus advogados ou defensores públicos (CPC, art.334, §9º). Todavia, 

eventual composição será sobremaneira facilitada se, por ocasião da 

realização da sessão de conciliação, já existir nos autos o laudo pericial, 

motivo pelo qual, em analogia à Recomendação Conjunta nº 01, de 15 de 
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dezembro de 2015, do Conselho Nacional de Justiça, determino, desde 

logo, a realização de prova pericial médica. Nomeio como perito judicial o 

Dr. Reinaldo Prestes Neto, especialista em ortopedia e traumatologia, CRM 

5329/MT, com endereço profissional na Rua Alameda Aripuanã, nº 88, 

Bairro Alphaville, Cuiabá-MT. Incumbe às partes, dentro de 15 (quinze) 

dias contados da intimação do despacho de nomeação do perito: I - arguir 

o impedimento ou a suspeição do perito, se for o caso; II - indicar 

assistente técnico; III - apresentar quesitos. Nos moldes da Resolução 

232, de 13 de julho de 2016, fixo o valor dos honorários periciais devidos 

ao médico em R$1.000,00 (um mil reais), em face do grau de especialidade 

do profissional e a peculiaridade da ausência de aceitação de nomeação 

dos médicos locais (Agravo de Instrumento nº 171121/2015 – Classe CNJ 

- 202 – Comarca de Primavera do Leste). Apresentado o laudo pericial, em 

sendo o beneficiário da justiça gratuita vencedor na demanda, a parte 

contrária deverá arcar com o pagamento integral dos honorários periciais 

arbitrados, conforme artigo 2º, §3º, da Resolução 232, de 13 de julho de 

2016, do Conselho Nacional de Justiça. Para tal finalidade, intime-se a 

parte contrária para depositar em juízo, em 5 (cinco) dias, o valor 

correspondente aos honorários periciais, na forma do artigo 95, §1º, do 

Código de Processo Civil, valor que lhe será restituído caso o beneficiário 

da Justiça Gratuita seja sucumbente, hipótese em que o Juiz determinará a 

expedição de certidão em favor do médico perito, com o valor total dos 

honorários que lhe são devidos, para cobrança junto ao Estado de Mato 

Grosso. De posse da certidão, o profissional perito deverá executar o 

Estado, por meio da justiça, para o recebimento dos honorários fixados 

pelo magistrado. O pagamento dos honorários periciais será efetuado 

após o término do prazo para manifestação das partes sobre o laudo e 

eventual prestação de esclarecimentos, acaso solicitados. O perito 

nomeado deverá formalizar o requerimento de cadastro, devendo constar: 

a) a sua qualificação e o número da inscrição no Conselho Regional de 

Medicina; b) o endereço profissional; c) certidão do CRM/MT atestando 

não haver impedimentos à sua atuação profissional; d) a área de atuação, 

destacando sua especialidade. Constituem-se obrigações fundamentais 

para a percepção da remuneração instituída: I – realizar a perícia com zelo 

e diligência, usando de todos os recursos técnico-profissionais, até 

decisão final, inclusive de instâncias superiores, se for o caso; II – não 

receber do beneficiário qualquer remuneração a título de honorários 

profissionais. O descumprimento das obrigações elencadas importará na 

substituição do perito e na perda do direito à remuneração, com devolução 

de eventual valor recebido, devidamente corrigido, sem prejuízo das 

sanções administrativas, penais e disciplinares. O laudo pericial deverá 

conter: I - a exposição do objeto da perícia; II - a análise técnica ou 

científica realizada pelo perito; III - a indicação do método utilizado, 

esclarecendo-o e demonstrando ser predominantemente aceito pelos 

especialistas da área do conhecimento da qual se originou; IV - resposta 

conclusiva a todos os quesitos apresentados pelo juiz, pelas partes e pelo 

órgão do Ministério Público. No laudo, o perito deve apresentar sua 

fundamentação em linguagem simples e com coerência lógica, indicando 

como alcançou suas conclusões. É vedado ao perito ultrapassar os limites 

de sua designação, bem como emitir opiniões pessoais que excedam o 

exame técnico ou científico do objeto da perícia. Para o desempenho de 

sua função, o perito e os assistentes técnicos podem valer-se de todos 

os meios necessários, ouvindo testemunhas, obtendo informações, 

solicitando documentos que estejam em poder da parte, de terceiros ou em 

repartições públicas, bem como instruir o laudo com planilhas, mapas, 

plantas, desenhos, fotografias ou outros elementos necessários ao 

esclarecimento do objeto da perícia. Fixo o prazo de 20 (vinte) dias para a 

entrega do laudo, nos termos do artigo 477 do Código de Processo Civil. 

As partes terão ciência da data e do local indicados pelo perito para ter 

início a produção da prova. Intimem-se as partes para comparecerem na 

data e local designado. Aportando o laudo pericial, intimem-se as partes 

para manifestação em 15 (quinze) dias (CPC, art.477, § 1º). Expirado o 

prazo, designe-se audiência no CEJUSC. Encaminhe-se ao perito nomeado 

os quesitos apresentados pelas partes. Intime-se. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Primavera do Leste (MT), 13 de novembro de 

2018. Lidiane de Almeida Anastácio Pampado Juíza de Direito em Subst. 

Legal

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007473-96.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ORANILDA VALADAO CORREIA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT20957-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE SEN T E N Ç A  P r o c e s s o  n º 

1007473-96.2018.8.11.0037 Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório 

(DPVAT) c/c Indenização por Danos Morais Requerente: Oranilda Valadao 

Correia Requerida: Porto Seguro CIA. de Seguro e CIA. Vistos etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório (DPVAT) c/c 

Indenização por Danos Morais, proposta por Oranilda Valadao Correia em 

face de Porto Seguro CIA. de Seguros e CIA., objetivando o recebimento 

de seguro por invalidez permanente decorrente de acidente de veículo. 

Aduz a requerente ter sido vítima de acidente de trânsito na data de 28 de 

setembro de 2018, quando trafegava com uma motocicleta pela Rua 

Cargueiro. Afirma, outrossim, que em razão da gravidade do acidente e 

das lesões sofridas, foi acometida por invalidez permanente. A petição 

inicial foi instruída com documentos. Formada a angularidade da relação 

jurídica processual, o requerido contestou a ação, arguindo, em preliminar, 

a necessidade de alteração do polo passivo para a Seguradora Líder. No 

mérito, aponta a ausência provas quanto a invalidez permanente da parte 

autora, bem como aponta a ausência de nexo causal em razão da 

inexistência de prova do dano decorrente de acidente de trânsito (Num. 

18293513). Perícia médica inclusa (Num. 20629225). As partes 

manifestaram quanto ao laudo pericial (Num. 20916806 e Num. 21264764). 

A parte autora impugnou à contestação e postulou pela condenação da 

parte requerida em litigância de má-fé (Num. 25465541). Formalizados os 

autos, vieram conclusos para sentença. das preliminares da alteração do 

polo passivo da ação Não há que se falar em alteração do polo passivo 

pela Seguradora Líder, tendo em vista a viabilidade jurídica do acionamento 

judicial de qualquer das seguradoras regularmente estabelecidas no país, 

sem vinculação específica a determinada seguradora, consoante 

jurisprudência pacífica. Destarte, rejeito a preliminar arguida. do mérito A 

questão controvertida cinge-se ao preenchimento das exigências legais 

para a concessão da indenização vindicada. Considerando a sentença 

como exercício indutivo, mister a fixação das premissas para posterior 

conclusão do silogismo. Assim, temos que faz jus à indenização por 

invalidez permanente decorrente de acidente de veículo quem preencher 

as exigências cumulativas para o recebimento deste tipo de benefício: I – 

comprovar o acidente automotor em via terrestre (art.5º, caput, da Lei nº 

6.194/1974); II – comprovar o dano decorrente, consistente na invalidez 

permanente, isto é, a lesão de caráter permanente (art.3º, caput, c/c 

art.5º, caput, da Lei nº 6.194/1974); III – o grau da invalidez para efeito de 

graduação: permanente em total ou parcial - esta última subdividida em 

parcial completa e incompleta, a ser verificada conforme a extensão das 

perdas anatômicas ou funcionais da pessoa vítima de acidente de trânsito. 

Fixadas as premissas, a análise do material probatório denota a 

pertinência do direito material. Com efeito, há nos autos Relatório de 

Ocorrência do SAMU nº 011674, bem como Registro n° 159849 de Ficha 

de Pronto Atendimento Municipal, ambos confeccionado em data 

contemporânea ao acidente noticiado na inicial. Outrossim, o dano 

decorrente foi efetivamente comprovado mediante laudo pericial subscrito 

pelo perito judicial, Dr. Reinaldo Prestes Neto, informando estabelecer nexo 

causal entre a lesão apresentada e o acidente narrado, bem como a 

existência de incapacidade como média (50%) em membro inferior 

esquerdo (70%), conforme tabela emitida pelo Conselho Nacional de 

Seguros Privados – CNSP. Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial 

do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso: APELAÇÃO 

CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA (DPVAT). ACIDENTE DE TRABALHO COM 

TRATOR. ACIDENTE DE TRÂNSITO CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO 

SECURITÁRIA DEVIDA. O fato de a vítima ter se acidentado durante o 

expediente de trabalho não descaracteriza o fato como acidente de 

trânsito, haja vista ter envolvido veículo automotor de via terrestre (trator). 

APELAÇÃO DESPROVIDA. (TJ-GO - Apelação (CPC): 

03318892320178090119, Relator: CARLOS HIPOLITO ESCHER, Data de 

Julgamento: 17/06/2019, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 

17/06/2019) EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DE DANOS PESSOAIS 

CAUSADOS POR VEÍCULOS DE VIA TERRESTRE (DPVAT). ACIDENTE DE 

TRABALHO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. SENTENÇA MANTIDA. - Nas ações 

de indenização de seguro DPVAT devem estar presentes os requisitos 
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indispensáveis dispostos no art. 5º da Lei nº. 6.194/74 - Em que pese a 

Lei nº. 6.194/74 não fazer qualquer restrição sobre o acidente ter ocorrido 

no exercício do trabalho ou não, impondo apenas a simples prova do 

acidente e do dano decorrente, a referida legislação impõe que o veículo 

automotor seja causa determinante do dano - Acidentes automobilísticos 

envolvendo trator, veículo automotor terrestre são passíveis de 

indenização pelo seguro DPVAT, inexistindo exclusão de cobertura - Na 

ação de cobrança de indenização do seguro DPVAT o termo inicial da 

correção monetária é a data do evento danoso. (TJ-MG - AC: 

10431150046115001 MG, Relator: Luiz Artur Hilário, Data de Julgamento: 

12/02/2019, Data de Publicação: 26/02/2019) “APELAÇÃO – DPVAT – 

NEXO CAUSAL ENTRE O ACIDENTE E O DANO – COMPROVAÇÃO – 

INVALIDEZ PERMANENTE ATESTADA EM LAUDO PERICIAL – RECURSO 

DESPROVIDO. Evidenciando-se a ocorrência do acidente, o nexo causal 

entre este e o dano, bem como a incapacidade permanente do apelado por 

decorrência do sinistro, demonstrado o direito ao percebimento do seguro 

DPVAT. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, Julgado em 05/02/2019, Publicado no DJE 08/02/2019)” 

“PODER JUDICIÁRIO DE MATO GROSSOTRIBUNAL DE JUSTIÇA 

1007016-52.2018.8.11.0041APELANTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS APELADO: LUCENIRA JOSE DOS SANTOS DES. 

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHOAPELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE 

COBRANÇA - DPVAT - INDENIZAÇÃO FIXADA DE ACORDO COM A 

INVALIDEZ PERMANENTE DO SEGURADO - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA 

NÃO CONFIGURADA - HONORÁRIOS – PAGAMENTO INTEGRAL DEVIDO 

PELA SEGURADORA - VALOR MANTIDO - HONORÁRIOS RECURSAIS – 

CABIMENTO - APLICAÇÃO DO ART. 85, §11 DO CPC - RECURSO NÃO 

PROVIDO. Ainda que o valor arbitrado para o seguro obrigatório por 

invalidez permanente seja inferior ao pretendido na inicial, a seguradora 

deve arcar integralmente com as custas processuais e os honorários 

advocatícios em virtude do princípio da causalidade. A quantia definida na 

sentença para a verba honorária de forma razoável e proporcional não 

comporta alteração. Nos termos do art. 85, §11, do CPC/2015, ao julgar o 

Recurso, o Tribunal deverá majorar os honorários anteriormente fixados, 

levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase. RUBENS DE 

OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 30/01/2019, Publicado no DJE 01/02/2019)” “PODER 

JUDICIÁRIO DE MATO GROSSOTRIBUNAL DE JUSTIÇA 

1014107-96.2018.8.11.0041APELANTE: HELDER NUNES SIQUEIRA 

APELADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS DES. 

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO EMENTAAPELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO 

DE COBRANÇA - SEGURO DPVAT - TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA 

– MATÉRIA JÁ CONSOLIDADA PELA SISTEMÁTICA DOS REPETITIVOS E 

EM SÚMULAS – INCIDÊNCIA A PARTIR DA CITAÇÃO – SENTENÇA 

MANTIDA NESSE PONTO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - VALOR 

INADEQUADO - MAJORAÇÃO DEVIDA – RECURSO PARCIALMENTE 

PROVIDO .Nas indenizações do seguro DPVAT, a correção monetária 

incide desde a data do evento danoso (REsp repetitivo nº. 1.483.620/SC e 

Súmula nº. 580 do STJ), e os juros de mora são devidos a partir da citação 

(REsp Repetitivo nº. 1.098.365/PR e Súmula nº. 426 do STJ). Se o valor 

fixado na sentença para os honorários advocatícios mostrar-se irrisório, 

deve ser majorado de modo a remunerar de forma digna o desempenho do 

profissional. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA 

DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/01/2019, Publicado no DJE 

01/02/2019)” “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA - 

SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT E DAMS – CONDENAÇÃO ÍNFIMA – 

HONORÁRIOS ARBITRADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA 

CONDENAÇÃO – MAJORAÇÃO - NECESSIDADE – PRECEDENTES - 

RECURSO PROVIDO. Os honorários advocatícios devem ser elevados 

quando fixados em valor irrisório. SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 20/02/2019, Publicado no DJE 

20/02/2019)” Logo, a requerente comprovou a sequela de caráter 

permanente decorrente de acidente de veículo automotor. Portanto, reputo 

satisfeitos os requisitos legais para a concessão da indenização, 

mediante prova documental, em observância ao disposto na Lei nº 

6.194/74. Destarte, o valor da indenização deve ser arbitrado com 

observância da redução da capacidade funcional do membro, conforme 

perícia médica inclusa. Por outro lado, com relação ao dano moral, a 

caracterização pressupõe abalo acentuado no patrimônio imaterial do 

indivíduo, com violação significativa aos direitos da personalidade, sob 

pena de conversão de simples situações incômodas em atos ilícitos 

passíveis de reparação pecuniária, com a instalação efetiva da indústria 

do dano moral. Como dito, a caracterização da mácula moral deve ser 

apreciada com parcimônia, com o reconhecimento do dano em casos que 

demonstrem inegável eficácia lesiva. Em verdade, o dano moral demanda a 

gravidade da violação ao patrimônio imaterial. O caso dos autos não 

reflete qualquer dano relevante advindo da conduta, em especial porque 

não demonstrado o dano acentuado capaz de ensejar reparação dessa 

natureza. DISPOSITIVO Isso posto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE 

o pedido formulado por Oranilda Valadao Correia em face de Porto Seguro 

CIA. de Seguros, na Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório (DPVAT)e 

condeno a respectiva seguradora ao pagamento de indenização por 

invalidez no valor de R$ 4.725,00 (quatro mil, setecentos e vinte e cinco 

reais), acrescidos de correção monetária (INPC) a contar da data do 

evento danoso e juros moratórios legais (CC, art.406) a partir da citação, 

conforme Súmula 426 do STJ. JULGO IMPROCEDENTE o pedido de 

indenização por danos morais. JULGO EXTINTO O PROCESSO COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no artigo 487, I, do Código de 

Processo Civil. Deixo de condenar em litigância de má-fé, haja vista não 

restar comprovada a intenção emulativa. Em face da sucumbência 

recíproca, condeno ambas as partes ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios. Fixo a verba honorária em 15% 

(dez por cento) sobre o valor da condenação, nos moldes do artigo 85, 

§2º, do Código de Processo Civil. Vencido parcialmente o beneficiário, as 

obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição 

suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 

(cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as 

certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de 

insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, 

extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário, nos 

moldes do artigo 98, §3º, do Código de Processo Civil. Transitada em 

julgado e inexistindo pleito executório, arquivem-se os autos com as 

baixas e anotações pertinentes. Todavia, havendo requerimento expresso 

do credor, antes do decurso do prazo de remessa dos autos ao arquivo, 

intime-se o executado para pagar o débito, no prazo de 15 (quinze) dias, 

acrescido de custas, se houver, advertindo-lhe que, não ocorrendo 

pagamento voluntário no prazo legal, o débito será acrescido de multa de 

dez por cento e, também, de honorários de dez por cento (CPC, art.523, 

§1º), bem como que, transcorrido o prazo para pagamento voluntário, 

inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para oferecimento de impugnação, 

independentemente de penhora ou nova intimação (CPC, art.525). 

Havendo o pagamento voluntário, antes de iniciada a execução, 

expeça-se alvará em favor do credor ou causídico constituído, com 

poderes especiais para o ato, com subsequente baixa e arquivamento dos 

autos. P.R.I.C. Primavera do Leste (MT), 23 de abril de 2020. Patrícia 

Cristiane Moreira Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE SEN T E N Ç A  P r o c e s s o  n º 

1000891-80.2018.8.11.0037 Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório 

(DPVAT) c/c Indenização por Danos Morais Requerente: Sidinei Luis 

Saueressig Requerida: Porto Seguro CIA. de Seguro e CIA. Vistos etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório (DPVAT) c/c 

Indenização por Danos Morais, proposta por Sidinei Luis Saueressig em 

face de Porto Seguro CIA. de Seguros e CIA., objetivando o recebimento 

de seguro por invalidez permanente decorrente de acidente de veículo. 

Aduz o requerente ter sido vítima de acidente de trânsito na data de 11 de 

novembro de 2017, quando trafegava com uma motocicleta pela Rua Rio 

de Janeiro. Afirma, outrossim, que em razão da gravidade do acidente e 

das lesões sofridas, foi acometido por invalidez permanente. A petição 

inicial foi instruída com documentos. Formada a angularidade da relação 

jurídica processual, o requerido contestou a ação, arguindo, em preliminar, 
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a necessidade de alteração do polo passivo para a Seguradora Líder, bem 

como a ausência da realização de pedido administrativo de forma regular. 

No mérito, aponta a ausência provas quanto a invalidez permanente da 

parte autora, bem como aponta a ausência de nexo causal em razão da 

inexistência de prova do dano decorrente de acidente de trânsito (Num. 

16684501). Perícia médica inclusa (Num. 20394869). As partes 

manifestaram quanto ao laudo pericial (Num. 20806017 e Num. 21043375). 

A parte autora impugnou à contestação e postulou pela condenação da 

parte requerida em litigância de má-fé (Num. 25531035). Formalizados os 

autos, vieram conclusos para sentença. das preliminares Do requerimento 

administrativo A parte autora comprovou nos autos o regular requerimento 

administrativo, cujo protocolo está datado de 20/12/17 (Num. 11841304), 

sendo desnecessária a conclusão do respectivo indeferimento. Diante 

disso, insta consignar que a contestação ofertada denota, 

indubitavelmente, uma pretensão resistida. Portanto, acolher a preliminar, 

extinguindo o processo sem julgamento de mérito, implica em retardar a 

análise da lide que, evidentemente, retornará ao Poder Judiciário. Destarte, 

rejeito a preliminar arguida. da alteração do polo passivo da ação Não há 

que se falar em alteração do polo passivo pela Seguradora Líder, tendo 

em vista a viabilidade jurídica do acionamento judicial de qualquer das 

seguradoras regularmente estabelecidas no país, sem vinculação 

específica a determinada seguradora, consoante jurisprudência pacífica. 

Destarte, rejeito a preliminar arguida. do mérito A questão controvertida 

cinge-se ao preenchimento das exigências legais para a concessão da 

indenização vindicada. Considerando a sentença como exercício indutivo, 

mister a fixação das premissas para posterior conclusão do silogismo. 

Assim, temos que faz jus à indenização por invalidez permanente 

decorrente de acidente de veículo quem preencher as exigências 

cumulativas para o recebimento deste tipo de benefício: I – comprovar o 

acidente automotor em via terrestre (art.5º, caput, da Lei nº 6.194/1974); II 

– comprovar o dano decorrente, consistente na invalidez permanente, isto 

é, a lesão de caráter permanente (art.3º, caput, c/c art.5º, caput, da Lei nº 

6.194/1974); III – o grau da invalidez para efeito de graduação: permanente 

em total ou parcial - esta última subdividida em parcial completa e 

incompleta, a ser verificada conforme a extensão das perdas anatômicas 

ou funcionais da pessoa vítima de acidente de trânsito. Fixadas as 

premissas, a análise do material probatório denota a pertinência do direito 

material. Com efeito, há nos autos Registro n° 77280 de Ficha de Pronto 

Atendimento Municipal, confeccionado em data contemporânea ao 

acidente noticiado na inicial. Outrossim, o dano decorrente foi efetivamente 

comprovado mediante laudo pericial subscrito pelo perito judicial, Dr. 

Reinaldo Prestes Neto, informando estabelecer nexo causal entre a lesão 

apresentada e o acidente narrado, bem como a existência de 

incapacidade como média (50%) em membro superior direito (70%), 

conforme tabela emitida pelo Conselho Nacional de Seguros Privados – 

CNSP. Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial do Egrégio Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE 

COBRANÇA (DPVAT). ACIDENTE DE TRABALHO COM TRATOR. 

ACIDENTE DE TRÂNSITO CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA 

DEVIDA. O fato de a vítima ter se acidentado durante o expediente de 

trabalho não descaracteriza o fato como acidente de trânsito, haja vista 

ter envolvido veículo automotor de via terrestre (trator). APELAÇÃO 

DESPROVIDA. (TJ-GO - Apelação (CPC): 03318892320178090119, 

Relator: CARLOS HIPOLITO ESCHER, Data de Julgamento: 17/06/2019, 4ª 

Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 17/06/2019) EMENTA: 

APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DE DANOS PESSOAIS CAUSADOS POR 

VEÍCULOS DE VIA TERRESTRE (DPVAT). ACIDENTE DE TRABALHO. 

INDENIZAÇÃO DEVIDA. SENTENÇA MANTIDA. - Nas ações de indenização 

de seguro DPVAT devem estar presentes os requisitos indispensáveis 

dispostos no art. 5º da Lei nº. 6.194/74 - Em que pese a Lei nº. 6.194/74 

não fazer qualquer restrição sobre o acidente ter ocorrido no exercício do 

trabalho ou não, impondo apenas a simples prova do acidente e do dano 

decorrente, a referida legislação impõe que o veículo automotor seja 

causa determinante do dano - Acidentes automobilísticos envolvendo 

trator, veículo automotor terrestre são passíveis de indenização pelo 

seguro DPVAT, inexistindo exclusão de cobertura - Na ação de cobrança 

de indenização do seguro DPVAT o termo inicial da correção monetária é a 

data do evento danoso. (TJ-MG - AC: 10431150046115001 MG, Relator: 

Luiz Artur Hilário, Data de Julgamento: 12/02/2019, Data de Publicação: 

26/02/2019) “APELAÇÃO – DPVAT – NEXO CAUSAL ENTRE O ACIDENTE 

E O DANO – COMPROVAÇÃO – INVALIDEZ PERMANENTE ATESTADA EM 

LAUDO PERICIAL – RECURSO DESPROVIDO. Evidenciando-se a 

ocorrência do acidente, o nexo causal entre este e o dano, bem como a 

incapacidade permanente do apelado por decorrência do sinistro, 

demonstrado o direito ao percebimento do seguro DPVAT. NILZA MARIA 

PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 05/02/2019, Publicado no DJE 08/02/2019)” “PODER 

JUDICIÁRIO DE MATO GROSSOTRIBUNAL DE JUSTIÇA 

1007016-52.2018.8.11.0041APELANTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS APELADO: LUCENIRA JOSE DOS SANTOS DES. 

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHOAPELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE 

COBRANÇA - DPVAT - INDENIZAÇÃO FIXADA DE ACORDO COM A 

INVALIDEZ PERMANENTE DO SEGURADO - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA 

NÃO CONFIGURADA - HONORÁRIOS – PAGAMENTO INTEGRAL DEVIDO 

PELA SEGURADORA - VALOR MANTIDO - HONORÁRIOS RECURSAIS – 

CABIMENTO - APLICAÇÃO DO ART. 85, §11 DO CPC - RECURSO NÃO 

PROVIDO. Ainda que o valor arbitrado para o seguro obrigatório por 

invalidez permanente seja inferior ao pretendido na inicial, a seguradora 

deve arcar integralmente com as custas processuais e os honorários 

advocatícios em virtude do princípio da causalidade. A quantia definida na 

sentença para a verba honorária de forma razoável e proporcional não 

comporta alteração. Nos termos do art. 85, §11, do CPC/2015, ao julgar o 

Recurso, o Tribunal deverá majorar os honorários anteriormente fixados, 

levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase. RUBENS DE 

OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 30/01/2019, Publicado no DJE 01/02/2019)” “PODER 

JUDICIÁRIO DE MATO GROSSOTRIBUNAL DE JUSTIÇA 

1014107-96.2018.8.11.0041APELANTE: HELDER NUNES SIQUEIRA 

APELADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS DES. 

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO EMENTAAPELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO 

DE COBRANÇA - SEGURO DPVAT - TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA 

– MATÉRIA JÁ CONSOLIDADA PELA SISTEMÁTICA DOS REPETITIVOS E 

EM SÚMULAS – INCIDÊNCIA A PARTIR DA CITAÇÃO – SENTENÇA 

MANTIDA NESSE PONTO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - VALOR 

INADEQUADO - MAJORAÇÃO DEVIDA – RECURSO PARCIALMENTE 

PROVIDO .Nas indenizações do seguro DPVAT, a correção monetária 

incide desde a data do evento danoso (REsp repetitivo nº. 1.483.620/SC e 

Súmula nº. 580 do STJ), e os juros de mora são devidos a partir da citação 

(REsp Repetitivo nº. 1.098.365/PR e Súmula nº. 426 do STJ). Se o valor 

fixado na sentença para os honorários advocatícios mostrar-se irrisório, 

deve ser majorado de modo a remunerar de forma digna o desempenho do 

profissional. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA 

DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/01/2019, Publicado no DJE 

01/02/2019)” “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA - 

SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT E DAMS – CONDENAÇÃO ÍNFIMA – 

HONORÁRIOS ARBITRADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA 

CONDENAÇÃO – MAJORAÇÃO - NECESSIDADE – PRECEDENTES - 

RECURSO PROVIDO. Os honorários advocatícios devem ser elevados 

quando fixados em valor irrisório. SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 20/02/2019, Publicado no DJE 

20/02/2019)” Logo, o requerente comprovou a sequela de caráter 

permanente decorrente de acidente de veículo automotor. Portanto, reputo 

satisfeitos os requisitos legais para a concessão da indenização, 

mediante prova documental, em observância ao disposto na Lei nº 

6.194/74. Destarte, o valor da indenização deve ser arbitrado com 

observância da redução da capacidade funcional do membro, conforme 

perícia médica inclusa. Por outro lado, com relação ao dano moral, a 

caracterização pressupõe abalo acentuado no patrimônio imaterial do 

indivíduo, com violação significativa aos direitos da personalidade, sob 

pena de conversão de simples situações incômodas em atos ilícitos 

passíveis de reparação pecuniária, com a instalação efetiva da indústria 

do dano moral. Como dito, a caracterização da mácula moral deve ser 

apreciada com parcimônia, com o reconhecimento do dano em casos que 

demonstrem inegável eficácia lesiva. Em verdade, o dano moral demanda a 

gravidade da violação ao patrimônio imaterial. O caso dos autos não 

reflete qualquer dano relevante advindo da conduta, em especial porque 

não demonstrado o dano acentuado capaz de ensejar reparação dessa 

natureza. DISPOSITIVO Isto posto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o 

pedido formulado por Sidinei Luis Saueressig em face de Porto Seguro 

CIA. de Seguros, na Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório (DPVAT)e 

condeno a respectiva seguradora ao pagamento de indenização por 

invalidez no valor de R$ 4.725,00 (quatro mil, setecentos e vinte e cinco 

reais), acrescidos de correção monetária (INPC) a contar da data do 

evento danoso e juros moratórios legais (CC, art.406) a partir da citação, 
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conforme Súmula 426 do STJ. JULGO IMPROCEDENTE o pedido de 

indenização por danos morais. JULGO EXTINTO O PROCESSO COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no artigo 487, I, do Código de 

Processo Civil. Deixo de condenar em litigância de má-fé, haja vista não 

restar comprovada a intenção emulativa. Em face da sucumbência 

recíproca, condeno ambas as partes ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios. Fixo a verba honorária em 15% 

(dez por cento) sobre o valor da condenação, nos moldes do artigo 85, 

§2º, do Código de Processo Civil. Vencido parcialmente o beneficiário, as 

obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição 

suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 

(cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as 

certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de 

insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, 

extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário, nos 

moldes do artigo 98, §3º, do Código de Processo Civil. Transitada em 

julgado e inexistindo pleito executório, arquivem-se os autos com as 

baixas e anotações pertinentes. Todavia, havendo requerimento expresso 

do credor, antes do decurso do prazo de remessa dos autos ao arquivo, 

intime-se o executado para pagar o débito, no prazo de 15 (quinze) dias, 

acrescido de custas, se houver, advertindo-lhe que, não ocorrendo 

pagamento voluntário no prazo legal, o débito será acrescido de multa de 

dez por cento e, também, de honorários de dez por cento (CPC, art.523, 

§1º), bem como que, transcorrido o prazo para pagamento voluntário, 

inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para oferecimento de impugnação, 

independentemente de penhora ou nova intimação (CPC, art.525). 

Havendo o pagamento voluntário, antes de iniciada a execução, 

expeça-se alvará em favor do credor ou causídico constituído, com 

poderes especiais para o ato, com subsequente baixa e arquivamento dos 

autos. P.R.I.C. Primavera do Leste (MT), 23 de abril de 2020. Patrícia 

Cristiane Moreira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006461-47.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO VICTOR DA COSTA SALES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT20957-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE SEN T E N Ç A  P r o c e s s o  n º 

1006461-47.2018.8.11.0037 Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório 

(DPVAT) c/c Indenização por Danos Morais Requerente: João Victor da 

Costa Sales Requerida: Porto Seguro CIA. de Seguro e CIA. Vistos etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório (DPVAT) c/c 

Indenização por Danos Morais, proposta por João Victor da Costa Sales 

em face de Porto Seguro CIA. de Seguros e CIA., objetivando o 

recebimento de seguro por invalidez permanente decorrente de acidente 

de veículo. Aduz o requerente ter sido vítima de acidente de trânsito na 

data de 18 de maio de 2018, quando trafegava com uma motocicleta pela 

Rua Rio de Janeiro. Afirma, outrossim, que em razão da gravidade do 

acidente e das lesões sofridas, foi acometido por invalidez permanente. A 

petição inicial foi instruída com documentos. Formada a angularidade da 

relação jurídica processual, o requerido contestou a ação, arguindo, em 

preliminar, a necessidade de alteração do polo passivo para a Seguradora 

Líder, bem como a ausência da realização de pedido administrativo de 

forma regular. No mérito, aponta a ausência provas quanto a invalidez 

permanente da parte autora, bem como aponta a ausência de nexo causal 

em razão da inexistência de prova do dano decorrente de acidente de 

trânsito (Num. 16869481). Perícia médica inclusa (Num. 20394838). As 

partes manifestaram quanto ao laudo pericial (Num. 20882954 e Num. 

21173854). A parte autora impugnou à contestação e postulou pela 

condenação da parte requerida em litigância de má-fé (Num. 22304040). 

Formalizados os autos, vieram conclusos para sentença. das preliminares 

Do requerimento administrativo A parte autora comprovou nos autos o 

regular requerimento administrativo, cujo protocolo está datado de 

04/09/18 (Num. 15389601), sendo desnecessária a conclusão do 

respectivo indeferimento. Diante disso, insta consignar que a contestação 

ofertada denota, indubitavelmente, uma pretensão resistida. Portanto, 

acolher a preliminar, extinguindo o processo sem julgamento de mérito, 

implica em retardar a análise da lide que, evidentemente, retornará ao 

Poder Judiciário. Destarte, rejeito a preliminar arguida. da alteração do polo 

passivo da ação Não há que se falar em alteração do polo passivo pela 

Seguradora Líder, tendo em vista a viabilidade jurídica do acionamento 

judicial de qualquer das seguradoras regularmente estabelecidas no país, 

sem vinculação específica a determinada seguradora, consoante 

jurisprudência pacífica. Destarte, rejeito a preliminar arguida. do mérito A 

questão controvertida cinge-se ao preenchimento das exigências legais 

para a concessão da indenização vindicada. Considerando a sentença 

como exercício indutivo, mister a fixação das premissas para posterior 

conclusão do silogismo. Assim, temos que faz jus à indenização por 

invalidez permanente decorrente de acidente de veículo quem preencher 

as exigências cumulativas para o recebimento deste tipo de benefício: I – 

comprovar o acidente automotor em via terrestre (art.5º, caput, da Lei nº 

6.194/1974); II – comprovar o dano decorrente, consistente na invalidez 

permanente, isto é, a lesão de caráter permanente (art.3º, caput, c/c 

art.5º, caput, da Lei nº 6.194/1974); III – o grau da invalidez para efeito de 

graduação: permanente em total ou parcial - esta última subdividida em 

parcial completa e incompleta, a ser verificada conforme a extensão das 

perdas anatômicas ou funcionais da pessoa vítima de acidente de trânsito. 

Fixadas as premissas, a análise do material probatório denota a 

pertinência do direito material. Com efeito, há nos autos Registro n° 127318 

de Ficha de Pronto Atendimento Municipal, confeccionado em data 

contemporânea ao acidente noticiado na inicial. Outrossim, o dano 

decorrente foi efetivamente comprovado mediante laudo pericial subscrito 

pelo perito judicial, Dr. Reinaldo Prestes Neto, informando estabelecer nexo 

causal entre a lesão apresentada e o acidente narrado, bem como a 

existência de incapacidade como média (50%) em membro superior direito 

(70%), conforme tabela emitida pelo Conselho Nacional de Seguros 

Privados – CNSP. Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial do 

Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso: APELAÇÃO CÍVEL. 

AÇÃO DE COBRANÇA (DPVAT). ACIDENTE DE TRABALHO COM TRATOR. 

ACIDENTE DE TRÂNSITO CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA 

DEVIDA. O fato de a vítima ter se acidentado durante o expediente de 

trabalho não descaracteriza o fato como acidente de trânsito, haja vista 

ter envolvido veículo automotor de via terrestre (trator). APELAÇÃO 

DESPROVIDA. (TJ-GO - Apelação (CPC): 03318892320178090119, 

Relator: CARLOS HIPOLITO ESCHER, Data de Julgamento: 17/06/2019, 4ª 

Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 17/06/2019) EMENTA: 

APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DE DANOS PESSOAIS CAUSADOS POR 

VEÍCULOS DE VIA TERRESTRE (DPVAT). ACIDENTE DE TRABALHO. 

INDENIZAÇÃO DEVIDA. SENTENÇA MANTIDA. - Nas ações de indenização 

de seguro DPVAT devem estar presentes os requisitos indispensáveis 

dispostos no art. 5º da Lei nº. 6.194/74 - Em que pese a Lei nº. 6.194/74 

não fazer qualquer restrição sobre o acidente ter ocorrido no exercício do 

trabalho ou não, impondo apenas a simples prova do acidente e do dano 

decorrente, a referida legislação impõe que o veículo automotor seja 

causa determinante do dano - Acidentes automobilísticos envolvendo 

trator, veículo automotor terrestre são passíveis de indenização pelo 

seguro DPVAT, inexistindo exclusão de cobertura - Na ação de cobrança 

de indenização do seguro DPVAT o termo inicial da correção monetária é a 

data do evento danoso. (TJ-MG - AC: 10431150046115001 MG, Relator: 

Luiz Artur Hilário, Data de Julgamento: 12/02/2019, Data de Publicação: 

26/02/2019) “APELAÇÃO – DPVAT – NEXO CAUSAL ENTRE O ACIDENTE 

E O DANO – COMPROVAÇÃO – INVALIDEZ PERMANENTE ATESTADA EM 

LAUDO PERICIAL – RECURSO DESPROVIDO. Evidenciando-se a 

ocorrência do acidente, o nexo causal entre este e o dano, bem como a 

incapacidade permanente do apelado por decorrência do sinistro, 

demonstrado o direito ao percebimento do seguro DPVAT. NILZA MARIA 

PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 05/02/2019, Publicado no DJE 08/02/2019)” “PODER 

JUDICIÁRIO DE MATO GROSSOTRIBUNAL DE JUSTIÇA 

1007016-52.2018.8.11.0041APELANTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS APELADO: LUCENIRA JOSE DOS SANTOS DES. 

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHOAPELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE 

COBRANÇA - DPVAT - INDENIZAÇÃO FIXADA DE ACORDO COM A 

INVALIDEZ PERMANENTE DO SEGURADO - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA 

NÃO CONFIGURADA - HONORÁRIOS – PAGAMENTO INTEGRAL DEVIDO 

PELA SEGURADORA - VALOR MANTIDO - HONORÁRIOS RECURSAIS – 
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CABIMENTO - APLICAÇÃO DO ART. 85, §11 DO CPC - RECURSO NÃO 

PROVIDO. Ainda que o valor arbitrado para o seguro obrigatório por 

invalidez permanente seja inferior ao pretendido na inicial, a seguradora 

deve arcar integralmente com as custas processuais e os honorários 

advocatícios em virtude do princípio da causalidade. A quantia definida na 

sentença para a verba honorária de forma razoável e proporcional não 

comporta alteração. Nos termos do art. 85, §11, do CPC/2015, ao julgar o 

Recurso, o Tribunal deverá majorar os honorários anteriormente fixados, 

levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase. RUBENS DE 

OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 30/01/2019, Publicado no DJE 01/02/2019)” “PODER 

JUDICIÁRIO DE MATO GROSSOTRIBUNAL DE JUSTIÇA 

1014107-96.2018.8.11.0041APELANTE: HELDER NUNES SIQUEIRA 

APELADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS DES. 

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO EMENTAAPELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO 

DE COBRANÇA - SEGURO DPVAT - TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA 

– MATÉRIA JÁ CONSOLIDADA PELA SISTEMÁTICA DOS REPETITIVOS E 

EM SÚMULAS – INCIDÊNCIA A PARTIR DA CITAÇÃO – SENTENÇA 

MANTIDA NESSE PONTO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - VALOR 

INADEQUADO - MAJORAÇÃO DEVIDA – RECURSO PARCIALMENTE 

PROVIDO .Nas indenizações do seguro DPVAT, a correção monetária 

incide desde a data do evento danoso (REsp repetitivo nº. 1.483.620/SC e 

Súmula nº. 580 do STJ), e os juros de mora são devidos a partir da citação 

(REsp Repetitivo nº. 1.098.365/PR e Súmula nº. 426 do STJ). Se o valor 

fixado na sentença para os honorários advocatícios mostrar-se irrisório, 

deve ser majorado de modo a remunerar de forma digna o desempenho do 

profissional. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA 

DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/01/2019, Publicado no DJE 

01/02/2019)” “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA - 

SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT E DAMS – CONDENAÇÃO ÍNFIMA – 

HONORÁRIOS ARBITRADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA 

CONDENAÇÃO – MAJORAÇÃO - NECESSIDADE – PRECEDENTES - 

RECURSO PROVIDO. Os honorários advocatícios devem ser elevados 

quando fixados em valor irrisório. SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 20/02/2019, Publicado no DJE 

20/02/2019)” Logo, o requerente comprovou a sequela de caráter 

permanente decorrente de acidente de veículo automotor. Portanto, reputo 

satisfeitos os requisitos legais para a concessão da indenização, 

mediante prova documental, em observância ao disposto na Lei nº 

6.194/74. Destarte, o valor da indenização deve ser arbitrado com 

observância da redução da capacidade funcional do membro, conforme 

perícia médica inclusa. Por outro lado, com relação ao dano moral, a 

caracterização pressupõe abalo acentuado no patrimônio imaterial do 

indivíduo, com violação significativa aos direitos da personalidade, sob 

pena de conversão de simples situações incômodas em atos ilícitos 

passíveis de reparação pecuniária, com a instalação efetiva da indústria 

do dano moral. Como dito, a caracterização da mácula moral deve ser 

apreciada com parcimônia, com o reconhecimento do dano em casos que 

demonstrem inegável eficácia lesiva. Em verdade, o dano moral demanda a 

gravidade da violação ao patrimônio imaterial. O caso dos autos não 

reflete qualquer dano relevante advindo da conduta, em especial porque 

não demonstrado o dano acentuado capaz de ensejar reparação dessa 

natureza. DISPOSITIVO Isto posto, JULGO PARCIALMEnTE PROCEDENTE o 

pedido formulado por João Victor da Costa Sales em face de Porto Seguro 

CIA. de Seguros, na Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório (DPVAT)e 

condeno a respectiva seguradora ao pagamento de indenização por 

invalidez no valor de R$ 4.725,00 (quatro mil, setecentos e vinte e cinco 

reais), acrescidos de correção monetária (INPC) a contar da data do 

evento danoso e juros moratórios legais (CC, art.406) a partir da citação, 

conforme Súmula 426 do STJ. JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO de 

indenização por danos morais. JULGO EXTINTO O PROCESSO COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no artigo 487, I, do Código de 

Processo Civil. Deixo de condenar em litigância de má-fé, haja vista não 

restar comprovada a intenção emulativa. Em face da sucumbência 

recíproca, condeno ambas as partes ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios. Fixo a verba honorária em 15% 

(dez por cento) sobre o valor da condenação, nos moldes do artigo 85, 

§2º, do Código de Processo Civil. Vencido parcialmente o beneficiário, as 

obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição 

suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 

(cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as 

certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de 

insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, 

extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário, nos 

moldes do artigo 98, §3º, do Código de Processo Civil. Transitada em 

julgado e inexistindo pleito executório, arquivem-se os autos com as 

baixas e anotações pertinentes. Todavia, havendo requerimento expresso 

do credor, antes do decurso do prazo de remessa dos autos ao arquivo, 

intime-se o executado para pagar o débito, no prazo de 15 (quinze) dias, 

acrescido de custas, se houver, advertindo-lhe que, não ocorrendo 

pagamento voluntário no prazo legal, o débito será acrescido de multa de 

dez por cento e, também, de honorários de dez por cento (CPC, art.523, 

§1º), bem como que, transcorrido o prazo para pagamento voluntário, 

inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para oferecimento de impugnação, 

independentemente de penhora ou nova intimação (CPC, art.525). 

Havendo o pagamento voluntário, antes de iniciada a execução, 

expeça-se alvará em favor do credor ou causídico constituído, com 

poderes especiais para o ato, com subsequente baixa e arquivamento dos 

autos. P.R.I.C. Primavera do Leste (MT), 23 de abril de 2020. Patrícia 

Cristiane Moreira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002088-02.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BRA DEFENSIVOS AGRICOLAS LTDA. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA PAULA ROSSETTI BORGES OAB - SP289850 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BR COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA (EXECUTADO)

ANTONIO CARLOS IENERICH (EXECUTADO)

IURI FRANCO ROCHA (EXECUTADO)

GILBERTO BELINATO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO PJe nº 1002088-02.2020.8.11.0037 

Ação de Execução de Título Extrajudicial Exequente: BRA Defensivos 

Agrícolas Ltda. Executados: BR Comércio de Produtos Agrícolas Ltda. e 

Outros Vistos etc. Intime-se a parte autora para promover o efetivo 

recolhimento das custas e taxas de ingresso, em 15 (quinze) dias, sob 

pena de cancelamento da distribuição (CPC, art. 290). Transcorrido o 

prazo, imediata conclusão Cumpra-se. Primavera do Leste (MT), 22 de 

abril de 2020. Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002104-53.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ESTELA DE VEIGA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NAYARA SANTOS DE MORAES NERES DA SILVA OAB - MT20215/O-O 

(ADVOGADO(A))

LUDMYLLA SOARES DIAS OAB - MT27105/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LINDOMAR SILVANIO DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

MARIA DE LOURDES SOARES ROCHA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO PJe nº 1002104-53.2020.8.11.0037 

Ação de Declaração de Ausência c/c Pedido de Escrituração de Imóvel 

Requerente: Maria Estela de Veiga Requeridos: Lindomar Silvano de 

Oliveira e Maria de Lourdes Soares Rocha Vistos etc. A leitura da petição 

inicial indica que a pretensão material é a outorga de escritura pública 

como título translativo da propriedade imobiliária. A satisfação do direito 

poderia ser viabilizada por singela ação de obrigação de fazer, mediante 

citação por edital. Com efeito. Nos termos do artigo 501 do Código de 

Processo Civil, a ação que tenha por objeto a emissão de declaração de 

vontade, a sentença que julgar procedente o pedido, uma vez transitada 

em julgado, produzirá todos os efeitos da declaração não emitida. Não 

obstante, a parte autora optou por ação declaratória de ausência, apesar 

da evidente inadequação às hipóteses legais e da inocuidade para a 

satisfação da pretensão. Destarte, em cumprimento ao disposto no artigo 

10 do Código de Processo Civil, intime-se a parte autora para 

manifestar-se sobre a ausência de interesse processual ante a 

inadequação da via eleita, em 15 (quinze) dias. Expirado o prazo, imediata 

conclusão. Cumpra-se. Primavera do Leste (MT), 22 de abril de 2020. 

Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito
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Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005290-55.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR DE OLIVEIRA JUNIOR (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT20957-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ HENRIQUE VIEIRA OAB - MT26417-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE SEN T E N Ç A  P r o c e s s o  n º 

1005290-55.2018.8.11.0037 Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório 

(DPVAT) c/c Indenização por Danos Morais Requerente: Júlio Cesar de 

Oliveira Junior Requerida: Porto Seguro Companhia de Seguros Vistos etc. 

Trata-se de ação de cobrança de seguro obrigatório (DPVAT) c/c 

indenização por danos morais proposta por Júlio Cesar de Oliveira Junior 

em face de Porto Seguro Companhia de Seguros, ambos qualificados nos 

autos em epígrafe. A parte autora desistiu da ação (Num. 31248116). 

Instada a manifestar-se, a parte requerida não concordou com o pedido de 

desistência da ação. Formalizados os autos, vieram conclusos para 

deliberação. É o relatório. Fundamento. Decido. Como é cediço, oferecida a 

contestação, o autor não poderá, sem o consentimento do réu, desistir da 

ação (CPC, art.485, §4º). A teleologia da norma visa assegurar ao réu o 

direito ao julgamento do mérito, permitindo a formação da coisa julgada 

material. Logo, a recusa deve ser motivada, sob pena de não ser admitida. 

O Superior Tribunal de Justiça já pontuou: CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO. DESISTÊNCIA DA 

AÇÃO. NECESSIDADE DE CONCORDÂNCIA DO RÉU. RECUSA, TODAVIA, 

CONDICIONADA A APRESENTAÇÃO DE FUNDAMENTAÇÃO RAZOÁVEL. 

PEDIDO DE DESISTÊNCIA FORMULADO PARA MODIFICAR REGRA DE 

COMPETÊNCIA E VIOLAR O PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. 

IMPOSSIBILIDADE. 1- Ação distribuída em 26/01/2009. Recurso especial 

interposto em 20/10/2014 e atribuído à Relatora em 02/09/2016. 2- O 

propósito recursal é definir se a justificativa apresentada pelos 

recorrentes para impedir a desistência da ação formulada pelos recorridos 

foi suficientemente fundamentada e se deve ser reputada como válida. 3- 

Após o escoamento do prazo para resposta, somente é admissível a 

desistência da ação com a aquiescência do réu, pois ele também tem 

direito ao julgamento de mérito da controvérsia, bem como a eventual 

formação de coisa julgada material a seu favor. 4- A recusa do réu, 

todavia, deve ser fundamentada em motivo razoável, sendo insuficiente a 

simples alegação de discordância sem a indicação de qualquer motivo 

plausível. Precedentes. 5- Na hipótese, verifica-se que os autores 

pretendem desistir da ação para deduzir pretensão assentada em questão 

conexa em juízo distinto daquele em que tramita a ação em 1º grau de 

jurisdição, de modo que a justificativa apresentada pelos réus, ainda que 

sucinta, é relevante e busca, em última análise, evitar a artificial 

modificação de regra de competência e a violação ao princípio 

constitucional do juiz natural. 6- Recurso especial conhecido e provido. 

(REsp 1519589/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, 

julgado em 10/04/2018, DJe 13/04/2018) Nesse sentido, reputo não 

justificada a recusa eis que o prosseguimento da ação, sem a 

comprovação do prévio requerimento administrativo, levaria à inevitável 

extinção do processo sem resolução de mérito por ausência de interesse 

processual. Portanto, em qualquer uma das hipóteses – desistência ou 

carência de ação – a consequência processual será a extinção do 

processo sem resolução de mérito e, por conseguinte, sem coisa julgada 

material. Assim, não há razão processual plausível para a recusa da 

homologação do pedido de desistência da ação, já que há óbice ao 

julgamento do mérito, consistente na ausência de prévio requerimento 

administrativo. Isso posto, inexistindo óbice legal, homologo a desistência 

da ação, nos termos do artigo 200, parágrafo único, do Código de 

Processo Civil e julgo extinto o processo sem resolução de mérito, na 

forma do artigo 485, VIII, do Código de Processo Civil. Custas processuais 

e honorários advocatícios pela parte autora, a teor do disposto no artigo 

90, caput, do Código de Processo Civil. Fixo a verba honorária em 15% 

(quinze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85 do 

Código de Processo Civil. A concessão de gratuidade não afasta a 

responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos 

honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência (CPC, art.98, 

§2º). Vencido parcialmente o beneficiário, as obrigações decorrentes de 

sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e 

somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes 

ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar 

que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou 

a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais 

obrigações do beneficiário, nos moldes do artigo 98, §3º, do Código de 

Processo Civil. Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as 

baixas e anotações pertinentes. P.R.I.C. Primavera do Leste (MT), 22 de 

abril de 2020. Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003693-17.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

CAMPILAR DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO RODRIGUES OAB - RO2902 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PIZZOLATTO & FALK LTDA - EPP (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E C I S Ã O  P r o c e s s o  n º 

1003693-17.2019.8.11.0037 Ação de Execução de Título Extrajudicial 

contra Devedor Solvente Exequente: Campilar Distribuidora de Alimentos 

Ltda. EPP Executada: Pizzolatto & Falk Ltda. Vistos etc. Tendo em vista a 

convolação do pedido de recuperação judicial em falência da empresa 

executada, intime-se a parte exequente para manifestar-se sobre a 

impossibilidade de prosseguimento da execução, em 5 (cinco) dias, nos 

moldes do artigo 10 do Código de Processo Civil. Transcorrido o prazo, 

imediata conclusão. Cumpra-se. Primavera do Leste (MT), 22 de abril de 

2020. Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005617-97.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

RURAL PRIMAVERA LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO MEDEIROS TELES OAB - GO28781 (ADVOGADO(A))

CASSIO BRUNO BARROSO OAB - MT21342-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOLMIR JOSE ZYS (EXECUTADO)

CHARLINE PRISCILA PROENCA (EXECUTADO)

JEFERSON LUIS MIEZERSKI (EXECUTADO)

ELIZANDRA MARIA ZYS (EXECUTADO)

 

Certifico que nesta data o advogado da parte Autora fica INTIMADO para 

manifestar-se acerca da carta precatória devolvida, dentro do prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-285 FALÊNCIA DE EMPRESÁRIOS, SOCIEDADES 

EMPRESÁRIAIS, MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE

Processo Número: 1002891-19.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

PNEULANDIA COMERCIAL LTDA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

JATABAIRU FRANCISCO NUNES OAB - MT4903-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TRANSPORTADORA NORTE MIL LTDA - EPP (REU)

 

Intimar a parte autora a efetivar o pagamento da diligência do oficial de 

justiça através de guia de arrecadação, nos termos do art. 4º do 

Provimento 07/2017-CGJ (publicado no DJE 10041), a qual deverá ser 

apresentada nos autos, no prazo de 10 dias.

Intimação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1005465-15.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

UNISAGRO COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - EM 

RECUPERACAO JUDICIAL (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO DIAS BRENTINI OAB - SP376390 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IHARABRAS SA INDUSTRIAS QUIMICAS (EMBARGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 
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P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E C I S Ã O  P r o c e s s o  n º 

1005465-15.2019.8.11.0037 Embargos à Execução Embargante: Costa & 

Vieira Ltda. (Unisagro) Embargado: Iharabras S/A Indústrias Químicas 

Vistos etc. O valor da causa deve corresponder ao conteúdo patrimonial 

em discussão. Portanto, tratando-se de ação que tem por objeto a 

existência, a validade, o cumprimento, a modificação, a resolução, a 

resilição ou a rescisão de ato jurídico formalizado no valor de R$ 

5.523.821,23 (cinco milhões, quinhentos e vinte e três mil, oitocentos e 

vinte e um reais e vinte e três centavos), o valor da causa deve 

corresponder ao valor do ato ou o de sua parte controvertida, a teor do 

disposto no artigo 292, II, do Código de Processo Civil. Assim, valendo-me 

do permissivo legal constante do §3º do artigo 292 do Código de Processo 

Civil, corrijo, de ofício, o valor da causa, e determino a intimação da parte 

autora para complementar o recolhimento das custas processuais 

correspondentes, sob pena de cancelamento da distribuição. Cumpra-se. 

Primavera do Leste (MT), 22 de abril de 2020. Patrícia Cristiane Moreira 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-287 IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1004573-09.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ELOI BRUNETTA (IMPUGNANTE)

AGROPECUARIA ITAQUERE DO ARAGUAIA LTDA - ME (IMPUGNANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS OAB - MT7680-O (ADVOGADO(A))

LIZA KEYKO UEMURA OAB - MT21557/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARION & BANDEIRA LTDA - ME (IMPUGNADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1004573-09.2019.8.11.0037. 

IMPUGNANTE: AGROPECUARIA ITAQUERE DO ARAGUAIA LTDA - ME, 

ELOI BRUNETTA IMPUGNADO: MARION & BANDEIRA LTDA - ME Vistos 

etc. Trata-se de embargos de declaração opostos por Agropecuária 

Itaquerê do Araguaia Ltda., Agropecuária Rancho Fundo do Itaquerê Ltda., 

Participações e Empreendimentos EBHB Ltda., Participações e 

Empreendimentos Jucarama Ltda., Participações e Empreendimentos 

Piraguassu Ltda., Participação e Empreendimentos Rio Suia Ltda., Rio Suia 

Enterprises LLC, Enercoop Ltda., Independência Armazéns Gerais e Silos 

Ltda., Itaquerê Agro Industrial Ltda. e Eloi Brunetta em face do despacho 

judicial que determinou o recolhimento de custas, sem analisar, todavia, o 

pedido de concessão da assistência judiciária. A pretensão recursal 

fundamenta-se na ausência de deliberação quanto ao pedido de 

gratuidade da justiça, nos moldes do artigo 98 do Código de Processo Civil. 

Formalizados os autos, vieram conclusos para deliberação. É a síntese. 

Fundamento. Decido. Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo 

Civil, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial 

para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão 

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

requerimento; III - corrigir erro material. Sob tal conjuntura jurídica, embora 

tecnicamente não seja admissível recurso contra despachos, há efetiva 

omissão judicial quanto à análise do requerimento de assistência judiciária, 

motivo pelo qual me penitencio com a parte e passo a deliberar. A 

pretensão à gratuidade da justiça fundamenta-se na necessidade do 

ajuizamento de mais de 230 incidentes, com custo individual no valor de R$ 

92,04 (noventa e dois reais e quatro centavos). Primeiramente, 

observando o caso sob a ótica do direito ao benefício, tem-se que o 

acesso à justiça é garantia individual e fundamental do cidadão e da 

pessoa jurídica. O legislador constituinte para viabilizar o acesso à justiça 

disponibilizou meios para o alcance da prestação jurisdicional, entre eles 

está o benefício da assistência judiciária, garantia esculpida no inciso 

LXXIV da Constituição da República e vigente no ordenamento jurídico 

brasileiro desde a publicação da Lei n.º 1.060/50. No caso dos autos, o 

pedido de gratuidade não comporta deferimento diante da situação de 

capacidade econômica apurada, com passivo recuperável superior a 

R$600.000.000,00 (seiscentos milhões de reais), o qual revela o perfil 

macroeconômico da postulante, incompatível com a figura da pessoa 

economicamente necessitada. Embora seja crível a dificuldade financeira 

da recuperanda, o valor das custas processuais relativas aos incidentes, 

acaso ajuizados, não superaria a importância de R$22.000,00 (vinte e dois 

mil reais), valor manifestamente irrisório diante da estrutura 

econômico-financeira do grupo em recuperação. Outrossim, o deferimento 

da recuperação judicial não gera, automaticamente, o deferimento da 

assistência judiciária, a qual está condicionada à efetiva comprovação da 

hipossuficiência, conforme já pontuado no âmbito da Justiça do Trabalho, 

sendo o benefício indeferido acaso não comprovados os pressupostos 

normativos. Veja: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRESAS EM 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PREP ARO. DE SERÇÃO. CONTRARIEDADE 

ÀSUMULA Nº86, DO TST. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, XXXV E LV,DA 

CONSTITUIÇÃO FEDERAL E À LEI Nº 11.101/2005. 1. O v. Acórdão 

Regional concluiu que o benefício de isenção do pagamento de custas e 

depósito recursal não se aplica às empresas em recuperação judicial, mas 

apenas as com falência decretada, não conhecendo do recurso da ré, por 

deserto. 1.2. A decisão regional mostra-se em consonância com a Súmula 

nº 86,do TST, logo, o processamento do recurso de revista encontra óbice 

no art. 896, § 4º(atual 7º), da CLT, e da Súmula nº 333, do TST, não 

havendo falar em ofensa aos dispositivos constitucionais e legais 

apontados. Agravo de instrumento a que se nega provimento. (AIRR - 

1582-20.2012.5.02.0071, Relator Desembargador Convocado: Alexandre 

Teixeira de Freitas Bastos Cunha, Data de Julgamento: 12/08/2015 , 1ª 

Turma, Data de Publicação: DEJT 18/08/2015). AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. EMPRESA EM RECUPERAÇÃOJUDICIAL. BENEFÍCIOS DA 

JUSTIÇA GRATUITA. REQUISITOSNÃO PREENCHIDOS. DESERÇÃO. A 

concessão da gratuidade da justiça no âmbito desta Justiça Especializada 

sempre esteve relacionada à condição de hipossuficiente do trabalhador, 

que, impossibilitado de arcar com as despesas do processo, acabava por 

ver restringido o seu direito de acesso à justiça. A jurisprudência pátria 

vem declarando a possibilidade de concessão desse benefício também ao 

empregador, ainda que pessoa jurídica, de maneira excepcional e apenas 

se demonstrada a insuficiência econômica para o custeio do processo. 

Nesse sentido, inclusive, o artigo 98, do CPC/15. No caso, a dita 

insuficiência não restou comprovada. Agravo de Instrumento que não se 

c o n h e c e  p o r  d e s e r ç ã o .  ( P r o c e s s o :  A g  - 

0000043-48.2016.5.06.0271,Redator: Eduardo Pugliesi, Data de 

julgamento: 21/07/2016,Primeira Turma, Data da assinatura: 01/08/2016). 

Infere-se, portanto, que a presunção de hipossuficiência é inerente à 

falência, e não necessariamente da recuperação judicial. Logo, a singela 

arguição de necessidade de protocolo de inúmeros incidentes não se 

afigura justificativa idônea. A arguição é incompatível, ademais, com o 

pedido de perícia contábil, a qual certamente despenderá recursos 

superiores ao questionado para efetiva realização, ônus que, até então, 

recai sobre a parte (CPC, art.95). Por fim, o pagamento do perito nomeado 

para realização da avaliação preliminar, em valor expressivo, afasta, 

peremptoriamente, a presunção de incapacidade. Isso posto, acolho os 

embargos de declaração, sano a omissão e indefiro os benefícios da 

gratuidade da justiça, bem como o recolhimento de custas ao final. Por 

conseguinte, intime-se a parte autora para promover o recolhimento das 

custas processuais, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

cancelamento da distribuição (CPC, art.290). Transcorrido o prazo sem 

recolhimento, conclusos. Acaso recolhidas as custas, intime-se a parte 

impugnada e o Administrador Judicial para manifestação, em 5 (cinco) 

dias. Em seguida, vista ao Ministério Público. Após, conclusos para 

deliberação. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Primavera do Leste 

(MT), 19 de abril de 2020. Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-287 IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1004570-54.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

AGROPECUARIA ITAQUERE DO ARAGUAIA LTDA - ME (IMPUGNANTE)

ELOI BRUNETTA (IMPUGNANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS OAB - MT7680-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (IMPUGNADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1004570-54.2019.8.11.0037. 

IMPUGNANTE: AGROPECUARIA ITAQUERE DO ARAGUAIA LTDA - ME, 

ELOI BRUNETTA IMPUGNADO: BANCO BRADESCO Vistos etc. Trata-se de 

embargos de declaração opostos por Agropecuária Itaquerê do Araguaia 

Ltda., Agropecuária Rancho Fundo do Itaquerê Ltda., Participações e 

Empreendimentos EBHB Ltda., Participações e Empreendimentos Jucarama 

Ltda., Participações e Empreendimentos Piraguassu Ltda., Participação e 

Empreendimentos Rio Suia Ltda., Rio Suia Enterprises LLC, Enercoop Ltda., 

Independência Armazéns Gerais e Silos Ltda., Itaquerê Agro Industrial 

Ltda. e Eloi Brunetta em face do despacho judicial que determinou o 
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recolhimento de custas, sem analisar, todavia, o pedido de concessão da 

assistência judiciária. A pretensão recursal fundamenta-se na ausência 

de deliberação quanto ao pedido de gratuidade da justiça, nos moldes do 

artigo 98 do Código de Processo Civil. Formalizados os autos, vieram 

conclusos para deliberação. É a síntese. Fundamento. Decido. Nos termos 

do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, cabem embargos de 

declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer 

obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou 

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

requerimento; III - corrigir erro material. Sob tal conjuntura jurídica, embora 

tecnicamente não seja admissível recurso contra despachos, há efetiva 

omissão judicial quanto à análise do requerimento de assistência judiciária, 

motivo pelo qual me penitencio com a parte e passo a deliberar. A 

pretensão à gratuidade da justiça fundamenta-se na necessidade do 

ajuizamento de mais de 230 incidentes, com custo individual no valor de R$ 

92,04 (noventa e dois reais e quatro centavos). Primeiramente, 

observando o caso sob a ótica do direito ao benefício, tem-se que o 

acesso à justiça é garantia individual e fundamental do cidadão e da 

pessoa jurídica. O legislador constituinte para viabilizar o acesso à justiça 

disponibilizou meios para o alcance da prestação jurisdicional, entre eles 

está o benefício da assistência judiciária, garantia esculpida no inciso 

LXXIV da Constituição da República e vigente no ordenamento jurídico 

brasileiro desde a publicação da Lei n.º 1.060/50. No caso dos autos, o 

pedido de gratuidade não comporta deferimento diante da situação de 

capacidade econômica apurada, com passivo recuperável superior a 

R$600.000.000,00 (seiscentos milhões de reais), o qual revela o perfil 

macroeconômico da postulante, incompatível com a figura da pessoa 

economicamente necessitada. Embora seja crível a dificuldade financeira 

da recuperanda, o valor das custas processuais relativas aos incidentes, 

acaso ajuizados, não superaria a importância de R$22.000,00 (vinte e dois 

mil reais), valor manifestamente irrisório diante da estrutura 

econômico-financeira do grupo em recuperação. Outrossim, o deferimento 

da recuperação judicial não gera, automaticamente, o deferimento da 

assistência judiciária, a qual está condicionada à efetiva comprovação da 

hipossuficiência, conforme já pontuado no âmbito da Justiça do Trabalho, 

sendo o benefício indeferido acaso não comprovados os pressupostos 

normativos. Veja: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRESAS EM 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PREP ARO. DE SERÇÃO. CONTRARIEDADE 

ÀSUMULA Nº86, DO TST. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, XXXV E LV,DA 

CONSTITUIÇÃO FEDERAL E À LEI Nº 11.101/2005. 1. O v. Acórdão 

Regional concluiu que o benefício de isenção do pagamento de custas e 

depósito recursal não se aplica às empresas em recuperação judicial, mas 

apenas as com falência decretada, não conhecendo do recurso da ré, por 

deserto. 1.2. A decisão regional mostra-se em consonância com a Súmula 

nº 86,do TST, logo, o processamento do recurso de revista encontra óbice 

no art. 896, § 4º(atual 7º), da CLT, e da Súmula nº 333, do TST, não 

havendo falar em ofensa aos dispositivos constitucionais e legais 

apontados. Agravo de instrumento a que se nega provimento. (AIRR - 

1582-20.2012.5.02.0071, Relator Desembargador Convocado: Alexandre 

Teixeira de Freitas Bastos Cunha, Data de Julgamento: 12/08/2015 , 1ª 

Turma, Data de Publicação: DEJT 18/08/2015). AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. EMPRESA EM RECUPERAÇÃOJUDICIAL. BENEFÍCIOS DA 

JUSTIÇA GRATUITA. REQUISITOSNÃO PREENCHIDOS. DESERÇÃO. A 

concessão da gratuidade da justiça no âmbito desta Justiça Especializada 

sempre esteve relacionada à condição de hipossuficiente do trabalhador, 

que, impossibilitado de arcar com as despesas do processo, acabava por 

ver restringido o seu direito de acesso à justiça. A jurisprudência pátria 

vem declarando a possibilidade de concessão desse benefício também ao 

empregador, ainda que pessoa jurídica, de maneira excepcional e apenas 

se demonstrada a insuficiência econômica para o custeio do processo. 

Nesse sentido, inclusive, o artigo 98, do CPC/15. No caso, a dita 

insuficiência não restou comprovada. Agravo de Instrumento que não se 

c o n h e c e  p o r  d e s e r ç ã o .  ( P r o c e s s o :  A g  - 

0000043-48.2016.5.06.0271,Redator: Eduardo Pugliesi, Data de 

julgamento: 21/07/2016,Primeira Turma, Data da assinatura: 01/08/2016). 

Infere-se, portanto, que a presunção de hipossuficiência é inerente à 

falência, e não necessariamente da recuperação judicial. Logo, a singela 

arguição de necessidade de protocolo de inúmeros incidentes não se 

afigura justificativa idônea. A arguição é incompatível, ademais, com o 

pedido de perícia contábil, a qual certamente despenderá recursos 

superiores ao questionado para efetiva realização, ônus que, até então, 

recai sobre a parte (CPC, art.95). Por fim, o pagamento do perito nomeado 

para realização da avaliação preliminar, em valor expressivo, afasta, 

peremptoriamente, a presunção de incapacidade. Isso posto, acolho os 

embargos de declaração, sano a omissão e indefiro os benefícios da 

gratuidade da justiça, bem como o recolhimento de custas ao final. Por 

conseguinte, intime-se a parte autora para promover o recolhimento das 

custas processuais, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

cancelamento da distribuição (CPC, art.290). Transcorrido o prazo sem 

recolhimento, conclusos. Acaso recolhidas as custas, intime-se a parte 

impugnada e o Administrador Judicial para manifestação, em 5 (cinco) 

dias. Em seguida, vista ao Ministério Público. Após, conclusos para 

deliberação. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Primavera do Leste 

(MT), 19 de abril de 2020. Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-287 IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1004565-32.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ELOI BRUNETTA (IMPUGNANTE)

AGROPECUARIA ITAQUERE DO ARAGUAIA LTDA - ME (IMPUGNANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS OAB - MT7680-O (ADVOGADO(A))

RUBEM MAURO VANDONI DE MOURA OAB - MT12627/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NUFARM INDUSTRIA QUIMICA E FARMACEUTICA S.A. (IMPUGNADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1004565-32.2019.8.11.0037. 

IMPUGNANTE: AGROPECUARIA ITAQUERE DO ARAGUAIA LTDA - ME, 

ELOI BRUNETTA IMPUGNADO: NUFARM INDUSTRIA QUIMICA E 

FARMACEUTICA S.A. Vistos etc. Trata-se de embargos de declaração 

opostos por Agropecuária Itaquerê do Araguaia Ltda., Agropecuária 

Rancho Fundo do Itaquerê Ltda., Participações e Empreendimentos EBHB 

Ltda., Participações e Empreendimentos Jucarama Ltda., Participações e 

Empreendimentos Piraguassu Ltda., Participação e Empreendimentos Rio 

Suia Ltda., Rio Suia Enterprises LLC, Enercoop Ltda., Independência 

Armazéns Gerais e Silos Ltda., Itaquerê Agro Industrial Ltda. e Eloi 

Brunetta em face do despacho judicial que determinou o recolhimento de 

custas, sem analisar, todavia, o pedido de concessão da assistência 

judiciária. A pretensão recursal fundamenta-se na ausência de 

deliberação quanto ao pedido de gratuidade da justiça, nos moldes do 

artigo 98 do Código de Processo Civil. Formalizados os autos, vieram 

conclusos para deliberação. É a síntese. Fundamento. Decido. Nos termos 

do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, cabem embargos de 

declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer 

obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou 

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

requerimento; III - corrigir erro material. Sob tal conjuntura jurídica, embora 

tecnicamente não seja admissível recurso contra despachos, há efetiva 

omissão judicial quanto à análise do requerimento de assistência judiciária, 

motivo pelo qual me penitencio com a parte e passo a deliberar. A 

pretensão à gratuidade da justiça fundamenta-se na necessidade do 

ajuizamento de mais de 230 incidentes, com custo individual no valor de R$ 

92,04 (noventa e dois reais e quatro centavos). Primeiramente, 

observando o caso sob a ótica do direito ao benefício, tem-se que o 

acesso à justiça é garantia individual e fundamental do cidadão e da 

pessoa jurídica. O legislador constituinte para viabilizar o acesso à justiça 

disponibilizou meios para o alcance da prestação jurisdicional, entre eles 

está o benefício da assistência judiciária, garantia esculpida no inciso 

LXXIV da Constituição da República e vigente no ordenamento jurídico 

brasileiro desde a publicação da Lei n.º 1.060/50. No caso dos autos, o 

pedido de gratuidade não comporta deferimento diante da situação de 

capacidade econômica apurada, com passivo recuperável superior a 

R$600.000.000,00 (seiscentos milhões de reais), o qual revela o perfil 

macroeconômico da postulante, incompatível com a figura da pessoa 

economicamente necessitada. Embora seja crível a dificuldade financeira 

da recuperanda, o valor das custas processuais relativas aos incidentes, 

acaso ajuizados, não superaria a importância de R$22.000,00 (vinte e dois 

mil reais), valor manifestamente irrisório diante da estrutura 

econômico-financeira do grupo em recuperação. Outrossim, o deferimento 

da recuperação judicial não gera, automaticamente, o deferimento da 

assistência judiciária, a qual está condicionada à efetiva comprovação da 

hipossuficiência, conforme já pontuado no âmbito da Justiça do Trabalho, 

sendo o benefício indeferido acaso não comprovados os pressupostos 
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normativos. Veja: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRESAS EM 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PREP ARO. DE SERÇÃO. CONTRARIEDADE 

ÀSUMULA Nº86, DO TST. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, XXXV E LV,DA 

CONSTITUIÇÃO FEDERAL E À LEI Nº 11.101/2005. 1. O v. Acórdão 

Regional concluiu que o benefício de isenção do pagamento de custas e 

depósito recursal não se aplica às empresas em recuperação judicial, mas 

apenas as com falência decretada, não conhecendo do recurso da ré, por 

deserto. 1.2. A decisão regional mostra-se em consonância com a Súmula 

nº 86,do TST, logo, o processamento do recurso de revista encontra óbice 

no art. 896, § 4º(atual 7º), da CLT, e da Súmula nº 333, do TST, não 

havendo falar em ofensa aos dispositivos constitucionais e legais 

apontados. Agravo de instrumento a que se nega provimento. (AIRR - 

1582-20.2012.5.02.0071, Relator Desembargador Convocado: Alexandre 

Teixeira de Freitas Bastos Cunha, Data de Julgamento: 12/08/2015 , 1ª 

Turma, Data de Publicação: DEJT 18/08/2015). AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. EMPRESA EM RECUPERAÇÃOJUDICIAL. BENEFÍCIOS DA 

JUSTIÇA GRATUITA. REQUISITOSNÃO PREENCHIDOS. DESERÇÃO. A 

concessão da gratuidade da justiça no âmbito desta Justiça Especializada 

sempre esteve relacionada à condição de hipossuficiente do trabalhador, 

que, impossibilitado de arcar com as despesas do processo, acabava por 

ver restringido o seu direito de acesso à justiça. A jurisprudência pátria 

vem declarando a possibilidade de concessão desse benefício também ao 

empregador, ainda que pessoa jurídica, de maneira excepcional e apenas 

se demonstrada a insuficiência econômica para o custeio do processo. 

Nesse sentido, inclusive, o artigo 98, do CPC/15. No caso, a dita 

insuficiência não restou comprovada. Agravo de Instrumento que não se 

c o n h e c e  p o r  d e s e r ç ã o .  ( P r o c e s s o :  A g  - 

0000043-48.2016.5.06.0271,Redator: Eduardo Pugliesi, Data de 

julgamento: 21/07/2016,Primeira Turma, Data da assinatura: 01/08/2016). 

Infere-se, portanto, que a presunção de hipossuficiência é inerente à 

falência, e não necessariamente da recuperação judicial. Logo, a singela 

arguição de necessidade de protocolo de inúmeros incidentes não se 

afigura justificativa idônea. A arguição é incompatível, ademais, com o 

pedido de perícia contábil, a qual certamente despenderá recursos 

superiores ao questionado para efetiva realização, ônus que, até então, 

recai sobre a parte (CPC, art.95). Por fim, o pagamento do perito nomeado 

para realização da avaliação preliminar, em valor expressivo, afasta, 

peremptoriamente, a presunção de incapacidade. Isso posto, acolho os 

embargos de declaração, sano a omissão e indefiro os benefícios da 

gratuidade da justiça, bem como o recolhimento de custas ao final. Por 

conseguinte, intime-se a parte autora para promover o recolhimento das 

custas processuais, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

cancelamento da distribuição (CPC, art.290). Transcorrido o prazo sem 

recolhimento, conclusos. Acaso recolhidas as custas, intime-se a parte 

impugnada e o Administrador Judicial para manifestação, em 5 (cinco) 

dias. Em seguida, vista ao Ministério Público. Após, conclusos para 

deliberação. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Primavera do Leste 

(MT), 19 de abril de 2020. Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-287 IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1004567-02.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ELOI BRUNETTA (IMPUGNANTE)

AGROPECUARIA ITAQUERE DO ARAGUAIA LTDA - ME (IMPUGNANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS OAB - MT7680-O (ADVOGADO(A))

ALLISON GIULIANO FRANCO E SOUSA OAB - MT15836 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

XINGU MAQUINAS AGRICOLAS LTDA (IMPUGNADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1004567-02.2019.8.11.0037. 

IMPUGNANTE: AGROPECUARIA ITAQUERE DO ARAGUAIA LTDA - ME, 

ELOI BRUNETTA IMPUGNADO: XINGU MAQUINAS AGRICOLAS LTDA 

Vistos etc. Trata-se de embargos de declaração opostos por 

Agropecuária Itaquerê do Araguaia Ltda., Agropecuária Rancho Fundo do 

Itaquerê Ltda., Participações e Empreendimentos EBHB Ltda., 

Participações e Empreendimentos Jucarama Ltda., Participações e 

Empreendimentos Piraguassu Ltda., Participação e Empreendimentos Rio 

Suia Ltda., Rio Suia Enterprises LLC, Enercoop Ltda., Independência 

Armazéns Gerais e Silos Ltda., Itaquerê Agro Industrial Ltda. e Eloi 

Brunetta em face do despacho judicial que determinou o recolhimento de 

custas, sem analisar, todavia, o pedido de concessão da assistência 

judiciária. A pretensão recursal fundamenta-se na ausência de 

deliberação quanto ao pedido de gratuidade da justiça, nos moldes do 

artigo 98 do Código de Processo Civil. Formalizados os autos, vieram 

conclusos para deliberação. É a síntese. Fundamento. Decido. Nos termos 

do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, cabem embargos de 

declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer 

obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou 

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

requerimento; III - corrigir erro material. Sob tal conjuntura jurídica, embora 

tecnicamente não seja admissível recurso contra despachos, há efetiva 

omissão judicial quanto à análise do requerimento de assistência judiciária, 

motivo pelo qual me penitencio com a parte e passo a deliberar. A 

pretensão à gratuidade da justiça fundamenta-se na necessidade do 

ajuizamento de mais de 230 incidentes, com custo individual no valor de R$ 

92,04 (noventa e dois reais e quatro centavos). Primeiramente, 

observando o caso sob a ótica do direito ao benefício, tem-se que o 

acesso à justiça é garantia individual e fundamental do cidadão e da 

pessoa jurídica. O legislador constituinte para viabilizar o acesso à justiça 

disponibilizou meios para o alcance da prestação jurisdicional, entre eles 

está o benefício da assistência judiciária, garantia esculpida no inciso 

LXXIV da Constituição da República e vigente no ordenamento jurídico 

brasileiro desde a publicação da Lei n.º 1.060/50. No caso dos autos, o 

pedido de gratuidade não comporta deferimento diante da situação de 

capacidade econômica apurada, com passivo recuperável superior a 

R$600.000.000,00 (seiscentos milhões de reais), o qual revela o perfil 

macroeconômico da postulante, incompatível com a figura da pessoa 

economicamente necessitada. Embora seja crível a dificuldade financeira 

da recuperanda, o valor das custas processuais relativas aos incidentes, 

acaso ajuizados, não superaria a importância de R$22.000,00 (vinte e dois 

mil reais), valor manifestamente irrisório diante da estrutura 

econômico-financeira do grupo em recuperação. Outrossim, o deferimento 

da recuperação judicial não gera, automaticamente, o deferimento da 

assistência judiciária, a qual está condicionada à efetiva comprovação da 

hipossuficiência, conforme já pontuado no âmbito da Justiça do Trabalho, 

sendo o benefício indeferido acaso não comprovados os pressupostos 

normativos. Veja: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRESAS EM 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PREP ARO. DE SERÇÃO. CONTRARIEDADE 

ÀSUMULA Nº86, DO TST. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, XXXV E LV,DA 

CONSTITUIÇÃO FEDERAL E À LEI Nº 11.101/2005. 1. O v. Acórdão 

Regional concluiu que o benefício de isenção do pagamento de custas e 

depósito recursal não se aplica às empresas em recuperação judicial, mas 

apenas as com falência decretada, não conhecendo do recurso da ré, por 

deserto. 1.2. A decisão regional mostra-se em consonância com a Súmula 

nº 86,do TST, logo, o processamento do recurso de revista encontra óbice 

no art. 896, § 4º(atual 7º), da CLT, e da Súmula nº 333, do TST, não 

havendo falar em ofensa aos dispositivos constitucionais e legais 

apontados. Agravo de instrumento a que se nega provimento. (AIRR - 

1582-20.2012.5.02.0071, Relator Desembargador Convocado: Alexandre 

Teixeira de Freitas Bastos Cunha, Data de Julgamento: 12/08/2015 , 1ª 

Turma, Data de Publicação: DEJT 18/08/2015). AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. EMPRESA EM RECUPERAÇÃOJUDICIAL. BENEFÍCIOS DA 

JUSTIÇA GRATUITA. REQUISITOSNÃO PREENCHIDOS. DESERÇÃO. A 

concessão da gratuidade da justiça no âmbito desta Justiça Especializada 

sempre esteve relacionada à condição de hipossuficiente do trabalhador, 

que, impossibilitado de arcar com as despesas do processo, acabava por 

ver restringido o seu direito de acesso à justiça. A jurisprudência pátria 

vem declarando a possibilidade de concessão desse benefício também ao 

empregador, ainda que pessoa jurídica, de maneira excepcional e apenas 

se demonstrada a insuficiência econômica para o custeio do processo. 

Nesse sentido, inclusive, o artigo 98, do CPC/15. No caso, a dita 

insuficiência não restou comprovada. Agravo de Instrumento que não se 

c o n h e c e  p o r  d e s e r ç ã o .  ( P r o c e s s o :  A g  - 

0000043-48.2016.5.06.0271,Redator: Eduardo Pugliesi, Data de 

julgamento: 21/07/2016,Primeira Turma, Data da assinatura: 01/08/2016). 

Infere-se, portanto, que a presunção de hipossuficiência é inerente à 

falência, e não necessariamente da recuperação judicial. Logo, a singela 

arguição de necessidade de protocolo de inúmeros incidentes não se 

afigura justificativa idônea. A arguição é incompatível, ademais, com o 

pedido de perícia contábil, a qual certamente despenderá recursos 

superiores ao questionado para efetiva realização, ônus que, até então, 

recai sobre a parte (CPC, art.95). Por fim, o pagamento do perito nomeado 

para realização da avaliação preliminar, em valor expressivo, afasta, 
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peremptoriamente, a presunção de incapacidade. Isso posto, acolho os 

embargos de declaração, sano a omissão e indefiro os benefícios da 

gratuidade da justiça, bem como o recolhimento de custas ao final. Por 

conseguinte, intime-se a parte autora para promover o recolhimento das 

custas processuais, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

cancelamento da distribuição (CPC, art.290). Transcorrido o prazo sem 

recolhimento, conclusos. Acaso recolhidas as custas, intime-se a parte 

impugnada e o Administrador Judicial para manifestação, em 5 (cinco) 

dias. Em seguida, vista ao Ministério Público. Após, conclusos para 

deliberação. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Primavera do Leste 

(MT), 19 de abril de 2020. Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-287 IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1004551-48.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

AGROPECUARIA ITAQUERE DO ARAGUAIA LTDA - ME 

(ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

ELOI BRUNETTA (IMPUGNANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS OAB - MT7680-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BORGATO MAQUINAS S/A (IMPUGNADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1004551-48.2019.8.11.0037. 

ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: AGROPECUARIA ITAQUERE DO 

ARAGUAIA LTDA - ME IMPUGNANTE: ELOI BRUNETTA IMPUGNADO: 

BORGATO MAQUINAS S/A Vistos etc. Trata-se de embargos de 

declaração opostos por Agropecuária Itaquerê do Araguaia Ltda., 

Agropecuária Rancho Fundo do Itaquerê Ltda., Participações e 

Empreendimentos EBHB Ltda., Participações e Empreendimentos Jucarama 

Ltda., Participações e Empreendimentos Piraguassu Ltda., Participação e 

Empreendimentos Rio Suia Ltda., Rio Suia Enterprises LLC, Enercoop Ltda., 

Independência Armazéns Gerais e Silos Ltda., Itaquerê Agro Industrial 

Ltda. e Eloi Brunetta em face do despacho judicial que determinou o 

recolhimento de custas, sem analisar, todavia, o pedido de concessão da 

assistência judiciária. A pretensão recursal fundamenta-se na ausência 

de deliberação quanto ao pedido de gratuidade da justiça, nos moldes do 

artigo 98 do Código de Processo Civil. Formalizados os autos, vieram 

conclusos para deliberação. É a síntese. Fundamento. Decido. Nos termos 

do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, cabem embargos de 

declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer 

obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou 

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

requerimento; III - corrigir erro material. Sob tal conjuntura jurídica, embora 

tecnicamente não seja admissível recurso contra despachos, há efetiva 

omissão judicial quanto à análise do requerimento de assistência judiciária, 

motivo pelo qual me penitencio com a parte e passo a deliberar. A 

pretensão à gratuidade da justiça fundamenta-se na necessidade do 

ajuizamento de mais de 230 incidentes, com custo individual no valor de R$ 

92,04 (noventa e dois reais e quatro centavos). Primeiramente, 

observando o caso sob a ótica do direito ao benefício, tem-se que o 

acesso à justiça é garantia individual e fundamental do cidadão e da 

pessoa jurídica. O legislador constituinte para viabilizar o acesso à justiça 

disponibilizou meios para o alcance da prestação jurisdicional, entre eles 

está o benefício da assistência judiciária, garantia esculpida no inciso 

LXXIV da Constituição da República e vigente no ordenamento jurídico 

brasileiro desde a publicação da Lei n.º 1.060/50. No caso dos autos, o 

pedido de gratuidade não comporta deferimento diante da situação de 

capacidade econômica apurada, com passivo recuperável superior a 

R$600.000.000,00 (seiscentos milhões de reais), o qual revela o perfil 

macroeconômico da postulante, incompatível com a figura da pessoa 

economicamente necessitada. Embora seja crível a dificuldade financeira 

da recuperanda, o valor das custas processuais relativas aos incidentes, 

acaso ajuizados, não superaria a importância de R$22.000,00 (vinte e dois 

mil reais), valor manifestamente irrisório diante da estrutura 

econômico-financeira do grupo em recuperação. Outrossim, o deferimento 

da recuperação judicial não gera, automaticamente, o deferimento da 

assistência judiciária, a qual está condicionada à efetiva comprovação da 

hipossuficiência, conforme já pontuado no âmbito da Justiça do Trabalho, 

sendo o benefício indeferido acaso não comprovados os pressupostos 

normativos. Veja: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRESAS EM 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PREP ARO. DE SERÇÃO. CONTRARIEDADE 

ÀSUMULA Nº86, DO TST. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, XXXV E LV,DA 

CONSTITUIÇÃO FEDERAL E À LEI Nº 11.101/2005. 1. O v. Acórdão 

Regional concluiu que o benefício de isenção do pagamento de custas e 

depósito recursal não se aplica às empresas em recuperação judicial, mas 

apenas as com falência decretada, não conhecendo do recurso da ré, por 

deserto. 1.2. A decisão regional mostra-se em consonância com a Súmula 

nº 86,do TST, logo, o processamento do recurso de revista encontra óbice 

no art. 896, § 4º(atual 7º), da CLT, e da Súmula nº 333, do TST, não 

havendo falar em ofensa aos dispositivos constitucionais e legais 

apontados. Agravo de instrumento a que se nega provimento. (AIRR - 

1582-20.2012.5.02.0071, Relator Desembargador Convocado: Alexandre 

Teixeira de Freitas Bastos Cunha, Data de Julgamento: 12/08/2015 , 1ª 

Turma, Data de Publicação: DEJT 18/08/2015). AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. EMPRESA EM RECUPERAÇÃOJUDICIAL. BENEFÍCIOS DA 

JUSTIÇA GRATUITA. REQUISITOSNÃO PREENCHIDOS. DESERÇÃO. A 

concessão da gratuidade da justiça no âmbito desta Justiça Especializada 

sempre esteve relacionada à condição de hipossuficiente do trabalhador, 

que, impossibilitado de arcar com as despesas do processo, acabava por 

ver restringido o seu direito de acesso à justiça. A jurisprudência pátria 

vem declarando a possibilidade de concessão desse benefício também ao 

empregador, ainda que pessoa jurídica, de maneira excepcional e apenas 

se demonstrada a insuficiência econômica para o custeio do processo. 

Nesse sentido, inclusive, o artigo 98, do CPC/15. No caso, a dita 

insuficiência não restou comprovada. Agravo de Instrumento que não se 

c o n h e c e  p o r  d e s e r ç ã o .  ( P r o c e s s o :  A g  - 

0000043-48.2016.5.06.0271,Redator: Eduardo Pugliesi, Data de 

julgamento: 21/07/2016,Primeira Turma, Data da assinatura: 01/08/2016). 

Infere-se, portanto, que a presunção de hipossuficiência é inerente à 

falência, e não necessariamente da recuperação judicial. Logo, a singela 

arguição de necessidade de protocolo de inúmeros incidentes não se 

afigura justificativa idônea. A arguição é incompatível, ademais, com o 

pedido de perícia contábil, a qual certamente despenderá recursos 

superiores ao questionado para efetiva realização, ônus que, até então, 

recai sobre a parte (CPC, art.95). Por fim, o pagamento do perito nomeado 

para realização da avaliação preliminar, em valor expressivo, afasta, 

peremptoriamente, a presunção de incapacidade. Isso posto, acolho os 

embargos de declaração, sano a omissão e indefiro os benefícios da 

gratuidade da justiça, bem como o recolhimento de custas ao final. Por 

conseguinte, intime-se a parte autora para promover o recolhimento das 

custas processuais, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

cancelamento da distribuição (CPC, art.290). Transcorrido o prazo sem 

recolhimento, conclusos. Acaso recolhidas as custas, intime-se a parte 

impugnada e o Administrador Judicial para manifestação, em 5 (cinco) 

dias. Em seguida, vista ao Ministério Público. Após, conclusos para 

deliberação. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Primavera do Leste 

(MT), 19 de abril de 2020. Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-287 IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1004563-62.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

AGROPECUARIA ITAQUERE DO ARAGUAIA LTDA - ME (IMPUGNANTE)

ELOI BRUNETTA (IMPUGNANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALLISON GIULIANO FRANCO E SOUSA OAB - MT15836 (ADVOGADO(A))

EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS OAB - MT7680-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PARANA PECAS AGRICOLAS LTDA - ME (IMPUGNADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1004563-62.2019.8.11.0037. 

IMPUGNANTE: AGROPECUARIA ITAQUERE DO ARAGUAIA LTDA - ME, 

ELOI BRUNETTA IMPUGNADO: PARANA PECAS AGRICOLAS LTDA - ME 

Vistos etc. Trata-se de embargos de declaração opostos por 

Agropecuária Itaquerê do Araguaia Ltda., Agropecuária Rancho Fundo do 

Itaquerê Ltda., Participações e Empreendimentos EBHB Ltda., 

Participações e Empreendimentos Jucarama Ltda., Participações e 

Empreendimentos Piraguassu Ltda., Participação e Empreendimentos Rio 

Suia Ltda., Rio Suia Enterprises LLC, Enercoop Ltda., Independência 

Armazéns Gerais e Silos Ltda., Itaquerê Agro Industrial Ltda. e Eloi 

Brunetta em face do despacho judicial que determinou o recolhimento de 

custas, sem analisar, todavia, o pedido de concessão da assistência 

judiciária. A pretensão recursal fundamenta-se na ausência de 

deliberação quanto ao pedido de gratuidade da justiça, nos moldes do 
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artigo 98 do Código de Processo Civil. Formalizados os autos, vieram 

conclusos para deliberação. É a síntese. Fundamento. Decido. Nos termos 

do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, cabem embargos de 

declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer 

obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou 

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

requerimento; III - corrigir erro material. Sob tal conjuntura jurídica, embora 

tecnicamente não seja admissível recurso contra despachos, há efetiva 

omissão judicial quanto à análise do requerimento de assistência judiciária, 

motivo pelo qual me penitencio com a parte e passo a deliberar. A 

pretensão à gratuidade da justiça fundamenta-se na necessidade do 

ajuizamento de mais de 230 incidentes, com custo individual no valor de R$ 

92,04 (noventa e dois reais e quatro centavos). Primeiramente, 

observando o caso sob a ótica do direito ao benefício, tem-se que o 

acesso à justiça é garantia individual e fundamental do cidadão e da 

pessoa jurídica. O legislador constituinte para viabilizar o acesso à justiça 

disponibilizou meios para o alcance da prestação jurisdicional, entre eles 

está o benefício da assistência judiciária, garantia esculpida no inciso 

LXXIV da Constituição da República e vigente no ordenamento jurídico 

brasileiro desde a publicação da Lei n.º 1.060/50. No caso dos autos, o 

pedido de gratuidade não comporta deferimento diante da situação de 

capacidade econômica apurada, com passivo recuperável superior a 

R$600.000.000,00 (seiscentos milhões de reais), o qual revela o perfil 

macroeconômico da postulante, incompatível com a figura da pessoa 

economicamente necessitada. Embora seja crível a dificuldade financeira 

da recuperanda, o valor das custas processuais relativas aos incidentes, 

acaso ajuizados, não superaria a importância de R$22.000,00 (vinte e dois 

mil reais), valor manifestamente irrisório diante da estrutura 

econômico-financeira do grupo em recuperação. Outrossim, o deferimento 

da recuperação judicial não gera, automaticamente, o deferimento da 

assistência judiciária, a qual está condicionada à efetiva comprovação da 

hipossuficiência, conforme já pontuado no âmbito da Justiça do Trabalho, 

sendo o benefício indeferido acaso não comprovados os pressupostos 

normativos. Veja: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRESAS EM 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PREP ARO. DE SERÇÃO. CONTRARIEDADE 

ÀSUMULA Nº86, DO TST. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, XXXV E LV,DA 

CONSTITUIÇÃO FEDERAL E À LEI Nº 11.101/2005. 1. O v. Acórdão 

Regional concluiu que o benefício de isenção do pagamento de custas e 

depósito recursal não se aplica às empresas em recuperação judicial, mas 

apenas as com falência decretada, não conhecendo do recurso da ré, por 

deserto. 1.2. A decisão regional mostra-se em consonância com a Súmula 

nº 86,do TST, logo, o processamento do recurso de revista encontra óbice 

no art. 896, § 4º(atual 7º), da CLT, e da Súmula nº 333, do TST, não 

havendo falar em ofensa aos dispositivos constitucionais e legais 

apontados. Agravo de instrumento a que se nega provimento. (AIRR - 

1582-20.2012.5.02.0071, Relator Desembargador Convocado: Alexandre 

Teixeira de Freitas Bastos Cunha, Data de Julgamento: 12/08/2015 , 1ª 

Turma, Data de Publicação: DEJT 18/08/2015). AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. EMPRESA EM RECUPERAÇÃOJUDICIAL. BENEFÍCIOS DA 

JUSTIÇA GRATUITA. REQUISITOSNÃO PREENCHIDOS. DESERÇÃO. A 

concessão da gratuidade da justiça no âmbito desta Justiça Especializada 

sempre esteve relacionada à condição de hipossuficiente do trabalhador, 

que, impossibilitado de arcar com as despesas do processo, acabava por 

ver restringido o seu direito de acesso à justiça. A jurisprudência pátria 

vem declarando a possibilidade de concessão desse benefício também ao 

empregador, ainda que pessoa jurídica, de maneira excepcional e apenas 

se demonstrada a insuficiência econômica para o custeio do processo. 

Nesse sentido, inclusive, o artigo 98, do CPC/15. No caso, a dita 

insuficiência não restou comprovada. Agravo de Instrumento que não se 

c o n h e c e  p o r  d e s e r ç ã o .  ( P r o c e s s o :  A g  - 

0000043-48.2016.5.06.0271,Redator: Eduardo Pugliesi, Data de 

julgamento: 21/07/2016,Primeira Turma, Data da assinatura: 01/08/2016). 

Infere-se, portanto, que a presunção de hipossuficiência é inerente à 

falência, e não necessariamente da recuperação judicial. Logo, a singela 

arguição de necessidade de protocolo de inúmeros incidentes não se 

afigura justificativa idônea. A arguição é incompatível, ademais, com o 

pedido de perícia contábil, a qual certamente despenderá recursos 

superiores ao questionado para efetiva realização, ônus que, até então, 

recai sobre a parte (CPC, art.95). Por fim, o pagamento do perito nomeado 

para realização da avaliação preliminar, em valor expressivo, afasta, 

peremptoriamente, a presunção de incapacidade. Isso posto, acolho os 

embargos de declaração, sano a omissão e indefiro os benefícios da 

gratuidade da justiça, bem como o recolhimento de custas ao final. Por 

conseguinte, intime-se a parte autora para promover o recolhimento das 

custas processuais, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

cancelamento da distribuição (CPC, art.290). Transcorrido o prazo sem 

recolhimento, conclusos. Acaso recolhidas as custas, intime-se a parte 

impugnada e o Administrador Judicial para manifestação, em 5 (cinco) 

dias. Em seguida, vista ao Ministério Público. Após, conclusos para 

deliberação. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Primavera do Leste 

(MT), 19 de abril de 2020. Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-287 IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1004557-55.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ELOI BRUNETTA (IMPUGNANTE)

AGROPECUARIA ITAQUERE DO ARAGUAIA LTDA - ME (IMPUGNANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS OAB - MT7680-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO PEREIRA DA SILVA LIVRARIA E PAPELARIA - EPP (IMPUGNADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1004557-55.2019.8.11.0037. 

IMPUGNANTE: AGROPECUARIA ITAQUERE DO ARAGUAIA LTDA - ME, 

ELOI BRUNETTA IMPUGNADO: JOAO PEREIRA DA SILVA LIVRARIA E 

PAPELARIA - EPP Vistos etc. Trata-se de embargos de declaração 

opostos por Agropecuária Itaquerê do Araguaia Ltda., Agropecuária 

Rancho Fundo do Itaquerê Ltda., Participações e Empreendimentos EBHB 

Ltda., Participações e Empreendimentos Jucarama Ltda., Participações e 

Empreendimentos Piraguassu Ltda., Participação e Empreendimentos Rio 

Suia Ltda., Rio Suia Enterprises LLC, Enercoop Ltda., Independência 

Armazéns Gerais e Silos Ltda., Itaquerê Agro Industrial Ltda. e Eloi 

Brunetta em face do despacho judicial que determinou o recolhimento de 

custas, sem analisar, todavia, o pedido de concessão da assistência 

judiciária. A pretensão recursal fundamenta-se na ausência de 

deliberação quanto ao pedido de gratuidade da justiça, nos moldes do 

artigo 98 do Código de Processo Civil. Formalizados os autos, vieram 

conclusos para deliberação. É a síntese. Fundamento. Decido. Nos termos 

do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, cabem embargos de 

declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer 

obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou 

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

requerimento; III - corrigir erro material. Sob tal conjuntura jurídica, embora 

tecnicamente não seja admissível recurso contra despachos, há efetiva 

omissão judicial quanto à análise do requerimento de assistência judiciária, 

motivo pelo qual me penitencio com a parte e passo a deliberar. A 

pretensão à gratuidade da justiça fundamenta-se na necessidade do 

ajuizamento de mais de 230 incidentes, com custo individual no valor de R$ 

92,04 (noventa e dois reais e quatro centavos). Primeiramente, 

observando o caso sob a ótica do direito ao benefício, tem-se que o 

acesso à justiça é garantia individual e fundamental do cidadão e da 

pessoa jurídica. O legislador constituinte para viabilizar o acesso à justiça 

disponibilizou meios para o alcance da prestação jurisdicional, entre eles 

está o benefício da assistência judiciária, garantia esculpida no inciso 

LXXIV da Constituição da República e vigente no ordenamento jurídico 

brasileiro desde a publicação da Lei n.º 1.060/50. No caso dos autos, o 

pedido de gratuidade não comporta deferimento diante da situação de 

capacidade econômica apurada, com passivo recuperável superior a 

R$600.000.000,00 (seiscentos milhões de reais), o qual revela o perfil 

macroeconômico da postulante, incompatível com a figura da pessoa 

economicamente necessitada. Embora seja crível a dificuldade financeira 

da recuperanda, o valor das custas processuais relativas aos incidentes, 

acaso ajuizados, não superaria a importância de R$22.000,00 (vinte e dois 

mil reais), valor manifestamente irrisório diante da estrutura 

econômico-financeira do grupo em recuperação. Outrossim, o deferimento 

da recuperação judicial não gera, automaticamente, o deferimento da 

assistência judiciária, a qual está condicionada à efetiva comprovação da 

hipossuficiência, conforme já pontuado no âmbito da Justiça do Trabalho, 

sendo o benefício indeferido acaso não comprovados os pressupostos 

normativos. Veja: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRESAS EM 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PREP ARO. DE SERÇÃO. CONTRARIEDADE 

ÀSUMULA Nº86, DO TST. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, XXXV E LV,DA 

CONSTITUIÇÃO FEDERAL E À LEI Nº 11.101/2005. 1. O v. Acórdão 

Regional concluiu que o benefício de isenção do pagamento de custas e 
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depósito recursal não se aplica às empresas em recuperação judicial, mas 

apenas as com falência decretada, não conhecendo do recurso da ré, por 

deserto. 1.2. A decisão regional mostra-se em consonância com a Súmula 

nº 86,do TST, logo, o processamento do recurso de revista encontra óbice 

no art. 896, § 4º(atual 7º), da CLT, e da Súmula nº 333, do TST, não 

havendo falar em ofensa aos dispositivos constitucionais e legais 

apontados. Agravo de instrumento a que se nega provimento. (AIRR - 

1582-20.2012.5.02.0071, Relator Desembargador Convocado: Alexandre 

Teixeira de Freitas Bastos Cunha, Data de Julgamento: 12/08/2015 , 1ª 

Turma, Data de Publicação: DEJT 18/08/2015). AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. EMPRESA EM RECUPERAÇÃOJUDICIAL. BENEFÍCIOS DA 

JUSTIÇA GRATUITA. REQUISITOSNÃO PREENCHIDOS. DESERÇÃO. A 

concessão da gratuidade da justiça no âmbito desta Justiça Especializada 

sempre esteve relacionada à condição de hipossuficiente do trabalhador, 

que, impossibilitado de arcar com as despesas do processo, acabava por 

ver restringido o seu direito de acesso à justiça. A jurisprudência pátria 

vem declarando a possibilidade de concessão desse benefício também ao 

empregador, ainda que pessoa jurídica, de maneira excepcional e apenas 

se demonstrada a insuficiência econômica para o custeio do processo. 

Nesse sentido, inclusive, o artigo 98, do CPC/15. No caso, a dita 

insuficiência não restou comprovada. Agravo de Instrumento que não se 

c o n h e c e  p o r  d e s e r ç ã o .  ( P r o c e s s o :  A g  - 

0000043-48.2016.5.06.0271,Redator: Eduardo Pugliesi, Data de 

julgamento: 21/07/2016,Primeira Turma, Data da assinatura: 01/08/2016). 

Infere-se, portanto, que a presunção de hipossuficiência é inerente à 

falência, e não necessariamente da recuperação judicial. Logo, a singela 

arguição de necessidade de protocolo de inúmeros incidentes não se 

afigura justificativa idônea. A arguição é incompatível, ademais, com o 

pedido de perícia contábil, a qual certamente despenderá recursos 

superiores ao questionado para efetiva realização, ônus que, até então, 

recai sobre a parte (CPC, art.95). Por fim, o pagamento do perito nomeado 

para realização da avaliação preliminar, em valor expressivo, afasta, 

peremptoriamente, a presunção de incapacidade. Isso posto, acolho os 

embargos de declaração, sano a omissão e indefiro os benefícios da 

gratuidade da justiça, bem como o recolhimento de custas ao final. Por 

conseguinte, intime-se a parte autora para promover o recolhimento das 

custas processuais, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

cancelamento da distribuição (CPC, art.290). Transcorrido o prazo sem 

recolhimento, conclusos. Acaso recolhidas as custas, intime-se a parte 

impugnada e o Administrador Judicial para manifestação, em 5 (cinco) 

dias. Em seguida, vista ao Ministério Público. Após, conclusos para 

deliberação. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Primavera do Leste 

(MT), 19 de abril de 2020. Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-287 IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1004418-06.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ELOI BRUNETTA (IMPUGNANTE)

AGROPECUARIA ITAQUERE DO ARAGUAIA LTDA - ME (IMPUGNANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS OAB - MT7680-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SIPCAM NICHINO BRASIL S.A. (IMPUGNADO)

 

Vistos etc. Trata-se de embargos de declaração opostos por 

Agropecuária Itaquerê do Araguaia Ltda., Agropecuária Rancho Fundo do 

Itaquerê Ltda., Participações e Empreendimentos EBHB Ltda., 

Participações e Empreendimentos Jucarama Ltda., Participações e 

Empreendimentos Piraguassu Ltda., Participação e Empreendimentos Rio 

Suia Ltda., Rio Suia Enterprises LLC, Enercoop Ltda., Independência 

Armazéns Gerais e Silos Ltda., Itaquerê Agro Industrial Ltda. e Eloi 

Brunetta em face do despacho judicial que determinou o recolhimento de 

custas, sem analisar, todavia, o pedido de concessão da assistência 

judiciária. A pretensão recursal fundamenta-se na ausência de 

deliberação quanto ao pedido de gratuidade da justiça, nos moldes do 

artigo 98 do Código de Processo Civil. Formalizados os autos, vieram 

conclusos para deliberação. É a síntese. Fundamento. Decido. Nos termos 

do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, cabem embargos de 

declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer 

obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou 

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

requerimento; III - corrigir erro material. Sob tal conjuntura jurídica, embora 

tecnicamente não seja admissível recurso contra despachos, há efetiva 

omissão judicial quanto à análise do requerimento de assistência judiciária, 

motivo pelo qual me penitencio com a parte e passo a deliberar. A 

pretensão à gratuidade da justiça fundamenta-se na necessidade do 

ajuizamento de mais de 230 incidentes, com custo individual no valor de R$ 

92,04 (noventa e dois reais e quatro centavos). Primeiramente, 

observando o caso sob a ótica do direito ao benefício, tem-se que o 

acesso à justiça é garantia individual e fundamental do cidadão e da 

pessoa jurídica. O legislador constituinte para viabilizar o acesso à justiça 

disponibilizou meios para o alcance da prestação jurisdicional, entre eles 

está o benefício da assistência judiciária, garantia esculpida no inciso 

LXXIV da Constituição da República e vigente no ordenamento jurídico 

brasileiro desde a publicação da Lei n.º 1.060/50. No caso dos autos, o 

pedido de gratuidade não comporta deferimento diante da situação de 

capacidade econômica apurada, com passivo recuperável superior a 

R$600.000.000,00 (seiscentos milhões de reais), o qual revela o perfil 

macroeconômico da postulante, incompatível com a figura da pessoa 

economicamente necessitada. Embora seja crível a dificuldade financeira 

da recuperanda, o valor das custas processuais relativas aos incidentes, 

acaso ajuizados, não superaria a importância de R$22.000,00 (vinte e dois 

mil reais), valor manifestamente irrisório diante da estrutura 

econômico-financeira do grupo em recuperação. Outrossim, o deferimento 

da recuperação judicial não gera, automaticamente, o deferimento da 

assistência judiciária, a qual está condicionada à efetiva comprovação da 

hipossuficiência, conforme já pontuado no âmbito da Justiça do Trabalho, 

sendo o benefício indeferido acaso não comprovados os pressupostos 

normativos. Veja: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRESAS EM 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PREP ARO. DE SERÇÃO. CONTRARIEDADE 

ÀSUMULA Nº86, DO TST. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, XXXV E LV,DA 

CONSTITUIÇÃO FEDERAL E À LEI Nº 11.101/2005. 1. O v. Acórdão 

Regional concluiu que o benefício de isenção do pagamento de custas e 

depósito recursal não se aplica às empresas em recuperação judicial, mas 

apenas as com falência decretada, não conhecendo do recurso da ré, por 

deserto. 1.2. A decisão regional mostra-se em consonância com a Súmula 

nº 86,do TST, logo, o processamento do recurso de revista encontra óbice 

no art. 896, § 4º(atual 7º), da CLT, e da Súmula nº 333, do TST, não 

havendo falar em ofensa aos dispositivos constitucionais e legais 

apontados. Agravo de instrumento a que se nega provimento. (AIRR - 

1582-20.2012.5.02.0071, Relator Desembargador Convocado: Alexandre 

Teixeira de Freitas Bastos Cunha, Data de Julgamento: 12/08/2015 , 1ª 

Turma, Data de Publicação: DEJT 18/08/2015). AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. EMPRESA EM RECUPERAÇÃOJUDICIAL. BENEFÍCIOS DA 

JUSTIÇA GRATUITA. REQUISITOSNÃO PREENCHIDOS. DESERÇÃO. A 

concessão da gratuidade da justiça no âmbito desta Justiça Especializada 

sempre esteve relacionada à condição de hipossuficiente do trabalhador, 

que, impossibilitado de arcar com as despesas do processo, acabava por 

ver restringido o seu direito de acesso à justiça. A jurisprudência pátria 

vem declarando a possibilidade de concessão desse benefício também ao 

empregador, ainda que pessoa jurídica, de maneira excepcional e apenas 

se demonstrada a insuficiência econômica para o custeio do processo. 

Nesse sentido, inclusive, o artigo 98, do CPC/15. No caso, a dita 

insuficiência não restou comprovada. Agravo de Instrumento que não se 

c o n h e c e  p o r  d e s e r ç ã o .  ( P r o c e s s o :  A g  - 

0000043-48.2016.5.06.0271,Redator: Eduardo Pugliesi, Data de 

julgamento: 21/07/2016,Primeira Turma, Data da assinatura: 01/08/2016). 

Infere-se, portanto, que a presunção de hipossuficiência é inerente à 

falência, e não necessariamente da recuperação judicial. Logo, a singela 

arguição de necessidade de protocolo de inúmeros incidentes não se 

afigura justificativa idônea. A arguição é incompatível, ademais, com o 

pedido de perícia contábil, a qual certamente despenderá recursos 

superiores ao questionado para efetiva realização, ônus que, até então, 

recai sobre a parte (CPC, art.95). Por fim, o pagamento do perito nomeado 

para realização da avaliação preliminar, em valor expressivo, afasta, 

peremptoriamente, a presunção de incapacidade. Isso posto, acolho os 

embargos de declaração, sano a omissão e indefiro os benefícios da 

gratuidade da justiça, bem como o recolhimento de custas ao final. Por 

conseguinte, intime-se a parte autora para promover o recolhimento das 

custas processuais, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

cancelamento da distribuição (CPC, art.290). Transcorrido o prazo sem 

recolhimento, conclusos. Acaso recolhidas as custas, intime-se a parte 

impugnada e o Administrador Judicial para manifestação, em 5 (cinco) 

dias. Em seguida, vista ao Ministério Público. Após, conclusos para 

deliberação. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Primavera do Leste 

(MT), 19 de abril de 2020. Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito
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Intimação Classe: CNJ-287 IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1004404-22.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

AGROPECUARIA ITAQUERE DO ARAGUAIA LTDA - ME (IMPUGNANTE)

ELOI BRUNETTA (IMPUGNANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS OAB - MT7680-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA S/A (IMPUGNADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1004404-22.2019.8.11.0037. 

IMPUGNANTE: AGROPECUARIA ITAQUERE DO ARAGUAIA LTDA - ME, 

ELOI BRUNETTA IMPUGNADO: ENERGISA S/A Vistos etc. Trata-se de 

embargos de declaração opostos por Agropecuária Itaquerê do Araguaia 

Ltda., Agropecuária Rancho Fundo do Itaquerê Ltda., Participações e 

Empreendimentos EBHB Ltda., Participações e Empreendimentos Jucarama 

Ltda., Participações e Empreendimentos Piraguassu Ltda., Participação e 

Empreendimentos Rio Suia Ltda., Rio Suia Enterprises LLC, Enercoop Ltda., 

Independência Armazéns Gerais e Silos Ltda., Itaquerê Agro Industrial 

Ltda. e Eloi Brunetta em face do despacho judicial que determinou o 

recolhimento de custas, sem analisar, todavia, o pedido de concessão da 

assistência judiciária. A pretensão recursal fundamenta-se na ausência 

de deliberação quanto ao pedido de gratuidade da justiça, nos moldes do 

artigo 98 do Código de Processo Civil. Formalizados os autos, vieram 

conclusos para deliberação. É a síntese. Fundamento. Decido. Nos termos 

do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, cabem embargos de 

declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer 

obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou 

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

requerimento; III - corrigir erro material. Sob tal conjuntura jurídica, embora 

tecnicamente não seja admissível recurso contra despachos, há efetiva 

omissão judicial quanto à análise do requerimento de assistência judiciária, 

motivo pelo qual me penitencio com a parte e passo a deliberar. A 

pretensão à gratuidade da justiça fundamenta-se na necessidade do 

ajuizamento de mais de 230 incidentes, com custo individual no valor de R$ 

92,04 (noventa e dois reais e quatro centavos). Primeiramente, 

observando o caso sob a ótica do direito ao benefício, tem-se que o 

acesso à justiça é garantia individual e fundamental do cidadão e da 

pessoa jurídica. O legislador constituinte para viabilizar o acesso à justiça 

disponibilizou meios para o alcance da prestação jurisdicional, entre eles 

está o benefício da assistência judiciária, garantia esculpida no inciso 

LXXIV da Constituição da República e vigente no ordenamento jurídico 

brasileiro desde a publicação da Lei n.º 1.060/50. No caso dos autos, o 

pedido de gratuidade não comporta deferimento diante da situação de 

capacidade econômica apurada, com passivo recuperável superior a 

R$600.000.000,00 (seiscentos milhões de reais), o qual revela o perfil 

macroeconômico da postulante, incompatível com a figura da pessoa 

economicamente necessitada. Embora seja crível a dificuldade financeira 

da recuperanda, o valor das custas processuais relativas aos incidentes, 

acaso ajuizados, não superaria a importância de R$22.000,00 (vinte e dois 

mil reais), valor manifestamente irrisório diante da estrutura 

econômico-financeira do grupo em recuperação. Outrossim, o deferimento 

da recuperação judicial não gera, automaticamente, o deferimento da 

assistência judiciária, a qual está condicionada à efetiva comprovação da 

hipossuficiência, conforme já pontuado no âmbito da Justiça do Trabalho, 

sendo o benefício indeferido acaso não comprovados os pressupostos 

normativos. Veja: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRESAS EM 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PREP ARO. DE SERÇÃO. CONTRARIEDADE 

ÀSUMULA Nº86, DO TST. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, XXXV E LV,DA 

CONSTITUIÇÃO FEDERAL E À LEI Nº 11.101/2005. 1. O v. Acórdão 

Regional concluiu que o benefício de isenção do pagamento de custas e 

depósito recursal não se aplica às empresas em recuperação judicial, mas 

apenas as com falência decretada, não conhecendo do recurso da ré, por 

deserto. 1.2. A decisão regional mostra-se em consonância com a Súmula 

nº 86,do TST, logo, o processamento do recurso de revista encontra óbice 

no art. 896, § 4º(atual 7º), da CLT, e da Súmula nº 333, do TST, não 

havendo falar em ofensa aos dispositivos constitucionais e legais 

apontados. Agravo de instrumento a que se nega provimento. (AIRR - 

1582-20.2012.5.02.0071, Relator Desembargador Convocado: Alexandre 

Teixeira de Freitas Bastos Cunha, Data de Julgamento: 12/08/2015 , 1ª 

Turma, Data de Publicação: DEJT 18/08/2015). AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. EMPRESA EM RECUPERAÇÃOJUDICIAL. BENEFÍCIOS DA 

JUSTIÇA GRATUITA. REQUISITOSNÃO PREENCHIDOS. DESERÇÃO. A 

concessão da gratuidade da justiça no âmbito desta Justiça Especializada 

sempre esteve relacionada à condição de hipossuficiente do trabalhador, 

que, impossibilitado de arcar com as despesas do processo, acabava por 

ver restringido o seu direito de acesso à justiça. A jurisprudência pátria 

vem declarando a possibilidade de concessão desse benefício também ao 

empregador, ainda que pessoa jurídica, de maneira excepcional e apenas 

se demonstrada a insuficiência econômica para o custeio do processo. 

Nesse sentido, inclusive, o artigo 98, do CPC/15. No caso, a dita 

insuficiência não restou comprovada. Agravo de Instrumento que não se 

c o n h e c e  p o r  d e s e r ç ã o .  ( P r o c e s s o :  A g  - 

0000043-48.2016.5.06.0271,Redator: Eduardo Pugliesi, Data de 

julgamento: 21/07/2016,Primeira Turma, Data da assinatura: 01/08/2016). 

Infere-se, portanto, que a presunção de hipossuficiência é inerente à 

falência, e não necessariamente da recuperação judicial. Logo, a singela 

arguição de necessidade de protocolo de inúmeros incidentes não se 

afigura justificativa idônea. A arguição é incompatível, ademais, com o 

pedido de perícia contábil, a qual certamente despenderá recursos 

superiores ao questionado para efetiva realização, ônus que, até então, 

recai sobre a parte (CPC, art.95). Por fim, o pagamento do perito nomeado 

para realização da avaliação preliminar, em valor expressivo, afasta, 

peremptoriamente, a presunção de incapacidade. Isso posto, acolho os 

embargos de declaração, sano a omissão e indefiro os benefícios da 

gratuidade da justiça, bem como o recolhimento de custas ao final. Por 

conseguinte, intime-se a parte autora para promover o recolhimento das 

custas processuais, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

cancelamento da distribuição (CPC, art.290). Transcorrido o prazo sem 

recolhimento, conclusos. Acaso recolhidas as custas, intime-se a parte 

impugnada e o Administrador Judicial para manifestação, em 5 (cinco) 

dias. Em seguida, vista ao Ministério Público. Após, conclusos para 

deliberação. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Primavera do Leste 

(MT), 19 de abril de 2020. Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-287 IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1004406-89.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ELOI BRUNETTA (IMPUGNANTE)

AGROPECUARIA ITAQUERE DO ARAGUAIA LTDA - ME (IMPUGNANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS OAB - MT7680-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FABIANO FERRAMENTAS LTDA - EPP (IMPUGNADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1004406-89.2019.8.11.0037. 

IMPUGNANTE: AGROPECUARIA ITAQUERE DO ARAGUAIA LTDA - ME, 

ELOI BRUNETTA IMPUGNADO: FABIANO FERRAMENTAS LTDA - EPP 

Vistos etc. Trata-se de embargos de declaração opostos por 

Agropecuária Itaquerê do Araguaia Ltda., Agropecuária Rancho Fundo do 

Itaquerê Ltda., Participações e Empreendimentos EBHB Ltda., 

Participações e Empreendimentos Jucarama Ltda., Participações e 

Empreendimentos Piraguassu Ltda., Participação e Empreendimentos Rio 

Suia Ltda., Rio Suia Enterprises LLC, Enercoop Ltda., Independência 

Armazéns Gerais e Silos Ltda., Itaquerê Agro Industrial Ltda. e Eloi 

Brunetta em face do despacho judicial que determinou o recolhimento de 

custas, sem analisar, todavia, o pedido de concessão da assistência 

judiciária. A pretensão recursal fundamenta-se na ausência de 

deliberação quanto ao pedido de gratuidade da justiça, nos moldes do 

artigo 98 do Código de Processo Civil. Formalizados os autos, vieram 

conclusos para deliberação. É a síntese. Fundamento. Decido. Nos termos 

do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, cabem embargos de 

declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer 

obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou 

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

requerimento; III - corrigir erro material. Sob tal conjuntura jurídica, embora 

tecnicamente não seja admissível recurso contra despachos, há efetiva 

omissão judicial quanto à análise do requerimento de assistência judiciária, 

motivo pelo qual me penitencio com a parte e passo a deliberar. A 

pretensão à gratuidade da justiça fundamenta-se na necessidade do 

ajuizamento de mais de 230 incidentes, com custo individual no valor de R$ 

92,04 (noventa e dois reais e quatro centavos). Primeiramente, 

observando o caso sob a ótica do direito ao benefício, tem-se que o 
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acesso à justiça é garantia individual e fundamental do cidadão e da 

pessoa jurídica. O legislador constituinte para viabilizar o acesso à justiça 

disponibilizou meios para o alcance da prestação jurisdicional, entre eles 

está o benefício da assistência judiciária, garantia esculpida no inciso 

LXXIV da Constituição da República e vigente no ordenamento jurídico 

brasileiro desde a publicação da Lei n.º 1.060/50. No caso dos autos, o 

pedido de gratuidade não comporta deferimento diante da situação de 

capacidade econômica apurada, com passivo recuperável superior a 

R$600.000.000,00 (seiscentos milhões de reais), o qual revela o perfil 

macroeconômico da postulante, incompatível com a figura da pessoa 

economicamente necessitada. Embora seja crível a dificuldade financeira 

da recuperanda, o valor das custas processuais relativas aos incidentes, 

acaso ajuizados, não superaria a importância de R$22.000,00 (vinte e dois 

mil reais), valor manifestamente irrisório diante da estrutura 

econômico-financeira do grupo em recuperação. Outrossim, o deferimento 

da recuperação judicial não gera, automaticamente, o deferimento da 

assistência judiciária, a qual está condicionada à efetiva comprovação da 

hipossuficiência, conforme já pontuado no âmbito da Justiça do Trabalho, 

sendo o benefício indeferido acaso não comprovados os pressupostos 

normativos. Veja: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRESAS EM 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PREP ARO. DE SERÇÃO. CONTRARIEDADE 

ÀSUMULA Nº86, DO TST. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, XXXV E LV,DA 

CONSTITUIÇÃO FEDERAL E À LEI Nº 11.101/2005. 1. O v. Acórdão 

Regional concluiu que o benefício de isenção do pagamento de custas e 

depósito recursal não se aplica às empresas em recuperação judicial, mas 

apenas as com falência decretada, não conhecendo do recurso da ré, por 

deserto. 1.2. A decisão regional mostra-se em consonância com a Súmula 

nº 86,do TST, logo, o processamento do recurso de revista encontra óbice 

no art. 896, § 4º(atual 7º), da CLT, e da Súmula nº 333, do TST, não 

havendo falar em ofensa aos dispositivos constitucionais e legais 

apontados. Agravo de instrumento a que se nega provimento. (AIRR - 

1582-20.2012.5.02.0071, Relator Desembargador Convocado: Alexandre 

Teixeira de Freitas Bastos Cunha, Data de Julgamento: 12/08/2015 , 1ª 

Turma, Data de Publicação: DEJT 18/08/2015). AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. EMPRESA EM RECUPERAÇÃOJUDICIAL. BENEFÍCIOS DA 

JUSTIÇA GRATUITA. REQUISITOSNÃO PREENCHIDOS. DESERÇÃO. A 

concessão da gratuidade da justiça no âmbito desta Justiça Especializada 

sempre esteve relacionada à condição de hipossuficiente do trabalhador, 

que, impossibilitado de arcar com as despesas do processo, acabava por 

ver restringido o seu direito de acesso à justiça. A jurisprudência pátria 

vem declarando a possibilidade de concessão desse benefício também ao 

empregador, ainda que pessoa jurídica, de maneira excepcional e apenas 

se demonstrada a insuficiência econômica para o custeio do processo. 

Nesse sentido, inclusive, o artigo 98, do CPC/15. No caso, a dita 

insuficiência não restou comprovada. Agravo de Instrumento que não se 

c o n h e c e  p o r  d e s e r ç ã o .  ( P r o c e s s o :  A g  - 

0000043-48.2016.5.06.0271,Redator: Eduardo Pugliesi, Data de 

julgamento: 21/07/2016,Primeira Turma, Data da assinatura: 01/08/2016). 

Infere-se, portanto, que a presunção de hipossuficiência é inerente à 

falência, e não necessariamente da recuperação judicial. Logo, a singela 

arguição de necessidade de protocolo de inúmeros incidentes não se 

afigura justificativa idônea. A arguição é incompatível, ademais, com o 

pedido de perícia contábil, a qual certamente despenderá recursos 

superiores ao questionado para efetiva realização, ônus que, até então, 

recai sobre a parte (CPC, art.95). Por fim, o pagamento do perito nomeado 

para realização da avaliação preliminar, em valor expressivo, afasta, 

peremptoriamente, a presunção de incapacidade. Isso posto, acolho os 

embargos de declaração, sano a omissão e indefiro os benefícios da 

gratuidade da justiça, bem como o recolhimento de custas ao final. Por 

conseguinte, intime-se a parte autora para promover o recolhimento das 

custas processuais, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

cancelamento da distribuição (CPC, art.290). Transcorrido o prazo sem 

recolhimento, conclusos. Acaso recolhidas as custas, intime-se a parte 

impugnada e o Administrador Judicial para manifestação, em 5 (cinco) 

dias. Em seguida, vista ao Ministério Público. Após, conclusos para 

deliberação. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Primavera do Leste 

(MT), 19 de abril de 2020. Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-287 IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1004407-74.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

AGROPECUARIA ITAQUERE DO ARAGUAIA LTDA - ME (IMPUGNANTE)

ELOI BRUNETTA (IMPUGNANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS OAB - MT7680-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO DIDOMENICO - COMERCIO - ME (IMPUGNADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1004407-74.2019.8.11.0037. 

IMPUGNANTE: AGROPECUARIA ITAQUERE DO ARAGUAIA LTDA - ME, 

ELOI BRUNETTA IMPUGNADO: FERNANDO DIDOMENICO - COMERCIO - ME 

Vistos etc. Trata-se de embargos de declaração opostos por 

Agropecuária Itaquerê do Araguaia Ltda., Agropecuária Rancho Fundo do 

Itaquerê Ltda., Participações e Empreendimentos EBHB Ltda., 

Participações e Empreendimentos Jucarama Ltda., Participações e 

Empreendimentos Piraguassu Ltda., Participação e Empreendimentos Rio 

Suia Ltda., Rio Suia Enterprises LLC, Enercoop Ltda., Independência 

Armazéns Gerais e Silos Ltda., Itaquerê Agro Industrial Ltda. e Eloi 

Brunetta em face do despacho judicial que determinou o recolhimento de 

custas, sem analisar, todavia, o pedido de concessão da assistência 

judiciária. A pretensão recursal fundamenta-se na ausência de 

deliberação quanto ao pedido de gratuidade da justiça, nos moldes do 

artigo 98 do Código de Processo Civil. Formalizados os autos, vieram 

conclusos para deliberação. É a síntese. Fundamento. Decido. Nos termos 

do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, cabem embargos de 

declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer 

obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou 

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

requerimento; III - corrigir erro material. Sob tal conjuntura jurídica, embora 

tecnicamente não seja admissível recurso contra despachos, há efetiva 

omissão judicial quanto à análise do requerimento de assistência judiciária, 

motivo pelo qual me penitencio com a parte e passo a deliberar. A 

pretensão à gratuidade da justiça fundamenta-se na necessidade do 

ajuizamento de mais de 230 incidentes, com custo individual no valor de R$ 

92,04 (noventa e dois reais e quatro centavos). Primeiramente, 

observando o caso sob a ótica do direito ao benefício, tem-se que o 

acesso à justiça é garantia individual e fundamental do cidadão e da 

pessoa jurídica. O legislador constituinte para viabilizar o acesso à justiça 

disponibilizou meios para o alcance da prestação jurisdicional, entre eles 

está o benefício da assistência judiciária, garantia esculpida no inciso 

LXXIV da Constituição da República e vigente no ordenamento jurídico 

brasileiro desde a publicação da Lei n.º 1.060/50. No caso dos autos, o 

pedido de gratuidade não comporta deferimento diante da situação de 

capacidade econômica apurada, com passivo recuperável superior a 

R$600.000.000,00 (seiscentos milhões de reais), o qual revela o perfil 

macroeconômico da postulante, incompatível com a figura da pessoa 

economicamente necessitada. Embora seja crível a dificuldade financeira 

da recuperanda, o valor das custas processuais relativas aos incidentes, 

acaso ajuizados, não superaria a importância de R$22.000,00 (vinte e dois 

mil reais), valor manifestamente irrisório diante da estrutura 

econômico-financeira do grupo em recuperação. Outrossim, o deferimento 

da recuperação judicial não gera, automaticamente, o deferimento da 

assistência judiciária, a qual está condicionada à efetiva comprovação da 

hipossuficiência, conforme já pontuado no âmbito da Justiça do Trabalho, 

sendo o benefício indeferido acaso não comprovados os pressupostos 

normativos. Veja: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRESAS EM 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PREP ARO. DE SERÇÃO. CONTRARIEDADE 

ÀSUMULA Nº86, DO TST. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, XXXV E LV,DA 

CONSTITUIÇÃO FEDERAL E À LEI Nº 11.101/2005. 1. O v. Acórdão 

Regional concluiu que o benefício de isenção do pagamento de custas e 

depósito recursal não se aplica às empresas em recuperação judicial, mas 

apenas as com falência decretada, não conhecendo do recurso da ré, por 

deserto. 1.2. A decisão regional mostra-se em consonância com a Súmula 

nº 86,do TST, logo, o processamento do recurso de revista encontra óbice 

no art. 896, § 4º(atual 7º), da CLT, e da Súmula nº 333, do TST, não 

havendo falar em ofensa aos dispositivos constitucionais e legais 

apontados. Agravo de instrumento a que se nega provimento. (AIRR - 

1582-20.2012.5.02.0071, Relator Desembargador Convocado: Alexandre 

Teixeira de Freitas Bastos Cunha, Data de Julgamento: 12/08/2015 , 1ª 

Turma, Data de Publicação: DEJT 18/08/2015). AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. EMPRESA EM RECUPERAÇÃOJUDICIAL. BENEFÍCIOS DA 

JUSTIÇA GRATUITA. REQUISITOSNÃO PREENCHIDOS. DESERÇÃO. A 

concessão da gratuidade da justiça no âmbito desta Justiça Especializada 

sempre esteve relacionada à condição de hipossuficiente do trabalhador, 
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que, impossibilitado de arcar com as despesas do processo, acabava por 

ver restringido o seu direito de acesso à justiça. A jurisprudência pátria 

vem declarando a possibilidade de concessão desse benefício também ao 

empregador, ainda que pessoa jurídica, de maneira excepcional e apenas 

se demonstrada a insuficiência econômica para o custeio do processo. 

Nesse sentido, inclusive, o artigo 98, do CPC/15. No caso, a dita 

insuficiência não restou comprovada. Agravo de Instrumento que não se 

c o n h e c e  p o r  d e s e r ç ã o .  ( P r o c e s s o :  A g  - 

0000043-48.2016.5.06.0271,Redator: Eduardo Pugliesi, Data de 

julgamento: 21/07/2016,Primeira Turma, Data da assinatura: 01/08/2016). 

Infere-se, portanto, que a presunção de hipossuficiência é inerente à 

falência, e não necessariamente da recuperação judicial. Logo, a singela 

arguição de necessidade de protocolo de inúmeros incidentes não se 

afigura justificativa idônea. A arguição é incompatível, ademais, com o 

pedido de perícia contábil, a qual certamente despenderá recursos 

superiores ao questionado para efetiva realização, ônus que, até então, 

recai sobre a parte (CPC, art.95). Por fim, o pagamento do perito nomeado 

para realização da avaliação preliminar, em valor expressivo, afasta, 

peremptoriamente, a presunção de incapacidade. Isso posto, acolho os 

embargos de declaração, sano a omissão e indefiro os benefícios da 

gratuidade da justiça, bem como o recolhimento de custas ao final. Por 

conseguinte, intime-se a parte autora para promover o recolhimento das 

custas processuais, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

cancelamento da distribuição (CPC, art.290). Transcorrido o prazo sem 

recolhimento, conclusos. Acaso recolhidas as custas, intime-se a parte 

impugnada e o Administrador Judicial para manifestação, em 5 (cinco) 

dias. Em seguida, vista ao Ministério Público. Após, conclusos para 

deliberação. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Primavera do Leste 

(MT), 19 de abril de 2020. Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-287 IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1004413-81.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

AGROPECUARIA ITAQUERE DO ARAGUAIA LTDA - ME (IMPUGNANTE)

ELOI BRUNETTA (IMPUGNANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS OAB - MT7680-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MICROQUIMICA INDUSTRIAS QUIMICAS LTDA (IMPUGNADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1004413-81.2019.8.11.0037. 

IMPUGNANTE: AGROPECUARIA ITAQUERE DO ARAGUAIA LTDA - ME, 

ELOI BRUNETTA IMPUGNADO: MICROQUIMICA INDUSTRIAS QUIMICAS 

LTDA Vistos etc. Trata-se de embargos de declaração opostos por 

Agropecuária Itaquerê do Araguaia Ltda., Agropecuária Rancho Fundo do 

Itaquerê Ltda., Participações e Empreendimentos EBHB Ltda., 

Participações e Empreendimentos Jucarama Ltda., Participações e 

Empreendimentos Piraguassu Ltda., Participação e Empreendimentos Rio 

Suia Ltda., Rio Suia Enterprises LLC, Enercoop Ltda., Independência 

Armazéns Gerais e Silos Ltda., Itaquerê Agro Industrial Ltda. e Eloi 

Brunetta em face do despacho judicial que determinou o recolhimento de 

custas, sem analisar, todavia, o pedido de concessão da assistência 

judiciária. A pretensão recursal fundamenta-se na ausência de 

deliberação quanto ao pedido de gratuidade da justiça, nos moldes do 

artigo 98 do Código de Processo Civil. Formalizados os autos, vieram 

conclusos para deliberação. É a síntese. Fundamento. Decido. Nos termos 

do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, cabem embargos de 

declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer 

obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou 

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

requerimento; III - corrigir erro material. Sob tal conjuntura jurídica, embora 

tecnicamente não seja admissível recurso contra despachos, há efetiva 

omissão judicial quanto à análise do requerimento de assistência judiciária, 

motivo pelo qual me penitencio com a parte e passo a deliberar. A 

pretensão à gratuidade da justiça fundamenta-se na necessidade do 

ajuizamento de mais de 230 incidentes, com custo individual no valor de R$ 

92,04 (noventa e dois reais e quatro centavos). Primeiramente, 

observando o caso sob a ótica do direito ao benefício, tem-se que o 

acesso à justiça é garantia individual e fundamental do cidadão e da 

pessoa jurídica. O legislador constituinte para viabilizar o acesso à justiça 

disponibilizou meios para o alcance da prestação jurisdicional, entre eles 

está o benefício da assistência judiciária, garantia esculpida no inciso 

LXXIV da Constituição da República e vigente no ordenamento jurídico 

brasileiro desde a publicação da Lei n.º 1.060/50. No caso dos autos, o 

pedido de gratuidade não comporta deferimento diante da situação de 

capacidade econômica apurada, com passivo recuperável superior a 

R$600.000.000,00 (seiscentos milhões de reais), o qual revela o perfil 

macroeconômico da postulante, incompatível com a figura da pessoa 

economicamente necessitada. Embora seja crível a dificuldade financeira 

da recuperanda, o valor das custas processuais relativas aos incidentes, 

acaso ajuizados, não superaria a importância de R$22.000,00 (vinte e dois 

mil reais), valor manifestamente irrisório diante da estrutura 

econômico-financeira do grupo em recuperação. Outrossim, o deferimento 

da recuperação judicial não gera, automaticamente, o deferimento da 

assistência judiciária, a qual está condicionada à efetiva comprovação da 

hipossuficiência, conforme já pontuado no âmbito da Justiça do Trabalho, 

sendo o benefício indeferido acaso não comprovados os pressupostos 

normativos. Veja: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRESAS EM 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PREP ARO. DE SERÇÃO. CONTRARIEDADE 

ÀSUMULA Nº86, DO TST. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, XXXV E LV,DA 

CONSTITUIÇÃO FEDERAL E À LEI Nº 11.101/2005. 1. O v. Acórdão 

Regional concluiu que o benefício de isenção do pagamento de custas e 

depósito recursal não se aplica às empresas em recuperação judicial, mas 

apenas as com falência decretada, não conhecendo do recurso da ré, por 

deserto. 1.2. A decisão regional mostra-se em consonância com a Súmula 

nº 86,do TST, logo, o processamento do recurso de revista encontra óbice 

no art. 896, § 4º(atual 7º), da CLT, e da Súmula nº 333, do TST, não 

havendo falar em ofensa aos dispositivos constitucionais e legais 

apontados. Agravo de instrumento a que se nega provimento. (AIRR - 

1582-20.2012.5.02.0071, Relator Desembargador Convocado: Alexandre 

Teixeira de Freitas Bastos Cunha, Data de Julgamento: 12/08/2015 , 1ª 

Turma, Data de Publicação: DEJT 18/08/2015). AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. EMPRESA EM RECUPERAÇÃOJUDICIAL. BENEFÍCIOS DA 

JUSTIÇA GRATUITA. REQUISITOSNÃO PREENCHIDOS. DESERÇÃO. A 

concessão da gratuidade da justiça no âmbito desta Justiça Especializada 

sempre esteve relacionada à condição de hipossuficiente do trabalhador, 

que, impossibilitado de arcar com as despesas do processo, acabava por 

ver restringido o seu direito de acesso à justiça. A jurisprudência pátria 

vem declarando a possibilidade de concessão desse benefício também ao 

empregador, ainda que pessoa jurídica, de maneira excepcional e apenas 

se demonstrada a insuficiência econômica para o custeio do processo. 

Nesse sentido, inclusive, o artigo 98, do CPC/15. No caso, a dita 

insuficiência não restou comprovada. Agravo de Instrumento que não se 

c o n h e c e  p o r  d e s e r ç ã o .  ( P r o c e s s o :  A g  - 

0000043-48.2016.5.06.0271,Redator: Eduardo Pugliesi, Data de 

julgamento: 21/07/2016,Primeira Turma, Data da assinatura: 01/08/2016). 

Infere-se, portanto, que a presunção de hipossuficiência é inerente à 

falência, e não necessariamente da recuperação judicial. Logo, a singela 

arguição de necessidade de protocolo de inúmeros incidentes não se 

afigura justificativa idônea. A arguição é incompatível, ademais, com o 

pedido de perícia contábil, a qual certamente despenderá recursos 

superiores ao questionado para efetiva realização, ônus que, até então, 

recai sobre a parte (CPC, art.95). Por fim, o pagamento do perito nomeado 

para realização da avaliação preliminar, em valor expressivo, afasta, 

peremptoriamente, a presunção de incapacidade. Isso posto, acolho os 

embargos de declaração, sano a omissão e indefiro os benefícios da 

gratuidade da justiça, bem como o recolhimento de custas ao final. Por 

conseguinte, intime-se a parte autora para promover o recolhimento das 

custas processuais, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

cancelamento da distribuição (CPC, art.290). Transcorrido o prazo sem 

recolhimento, conclusos. Acaso recolhidas as custas, intime-se a parte 

impugnada e o Administrador Judicial para manifestação, em 5 (cinco) 

dias. Em seguida, vista ao Ministério Público. Após, conclusos para 

deliberação. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Primavera do Leste 

(MT), 19 de abril de 2020. Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-287 IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1004409-44.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

AGROPECUARIA ITAQUERE DO ARAGUAIA LTDA - ME (IMPUGNANTE)

ELOI BRUNETTA (IMPUGNANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS OAB - MT7680-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NODUSOJA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME (IMPUGNADO)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1004409-44.2019.8.11.0037. 

IMPUGNANTE: AGROPECUARIA ITAQUERE DO ARAGUAIA LTDA - ME, 

ELOI BRUNETTA IMPUGNADO: NODUSOJA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 

- ME Vistos etc. Trata-se de embargos de declaração opostos por 

Agropecuária Itaquerê do Araguaia Ltda., Agropecuária Rancho Fundo do 

Itaquerê Ltda., Participações e Empreendimentos EBHB Ltda., 

Participações e Empreendimentos Jucarama Ltda., Participações e 

Empreendimentos Piraguassu Ltda., Participação e Empreendimentos Rio 

Suia Ltda., Rio Suia Enterprises LLC, Enercoop Ltda., Independência 

Armazéns Gerais e Silos Ltda., Itaquerê Agro Industrial Ltda. e Eloi 

Brunetta em face do despacho judicial que determinou o recolhimento de 

custas, sem analisar, todavia, o pedido de concessão da assistência 

judiciária. A pretensão recursal fundamenta-se na ausência de 

deliberação quanto ao pedido de gratuidade da justiça, nos moldes do 

artigo 98 do Código de Processo Civil. Formalizados os autos, vieram 

conclusos para deliberação. É a síntese. Fundamento. Decido. Nos termos 

do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, cabem embargos de 

declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer 

obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou 

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

requerimento; III - corrigir erro material. Sob tal conjuntura jurídica, embora 

tecnicamente não seja admissível recurso contra despachos, há efetiva 

omissão judicial quanto à análise do requerimento de assistência judiciária, 

motivo pelo qual me penitencio com a parte e passo a deliberar. A 

pretensão à gratuidade da justiça fundamenta-se na necessidade do 

ajuizamento de mais de 230 incidentes, com custo individual no valor de R$ 

92,04 (noventa e dois reais e quatro centavos). Primeiramente, 

observando o caso sob a ótica do direito ao benefício, tem-se que o 

acesso à justiça é garantia individual e fundamental do cidadão e da 

pessoa jurídica. O legislador constituinte para viabilizar o acesso à justiça 

disponibilizou meios para o alcance da prestação jurisdicional, entre eles 

está o benefício da assistência judiciária, garantia esculpida no inciso 

LXXIV da Constituição da República e vigente no ordenamento jurídico 

brasileiro desde a publicação da Lei n.º 1.060/50. No caso dos autos, o 

pedido de gratuidade não comporta deferimento diante da situação de 

capacidade econômica apurada, com passivo recuperável superior a 

R$600.000.000,00 (seiscentos milhões de reais), o qual revela o perfil 

macroeconômico da postulante, incompatível com a figura da pessoa 

economicamente necessitada. Embora seja crível a dificuldade financeira 

da recuperanda, o valor das custas processuais relativas aos incidentes, 

acaso ajuizados, não superaria a importância de R$22.000,00 (vinte e dois 

mil reais), valor manifestamente irrisório diante da estrutura 

econômico-financeira do grupo em recuperação. Outrossim, o deferimento 

da recuperação judicial não gera, automaticamente, o deferimento da 

assistência judiciária, a qual está condicionada à efetiva comprovação da 

hipossuficiência, conforme já pontuado no âmbito da Justiça do Trabalho, 

sendo o benefício indeferido acaso não comprovados os pressupostos 

normativos. Veja: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRESAS EM 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PREP ARO. DE SERÇÃO. CONTRARIEDADE 

ÀSUMULA Nº86, DO TST. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, XXXV E LV,DA 

CONSTITUIÇÃO FEDERAL E À LEI Nº 11.101/2005. 1. O v. Acórdão 

Regional concluiu que o benefício de isenção do pagamento de custas e 

depósito recursal não se aplica às empresas em recuperação judicial, mas 

apenas as com falência decretada, não conhecendo do recurso da ré, por 

deserto. 1.2. A decisão regional mostra-se em consonância com a Súmula 

nº 86,do TST, logo, o processamento do recurso de revista encontra óbice 

no art. 896, § 4º(atual 7º), da CLT, e da Súmula nº 333, do TST, não 

havendo falar em ofensa aos dispositivos constitucionais e legais 

apontados. Agravo de instrumento a que se nega provimento. (AIRR - 

1582-20.2012.5.02.0071, Relator Desembargador Convocado: Alexandre 

Teixeira de Freitas Bastos Cunha, Data de Julgamento: 12/08/2015 , 1ª 

Turma, Data de Publicação: DEJT 18/08/2015). AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. EMPRESA EM RECUPERAÇÃOJUDICIAL. BENEFÍCIOS DA 

JUSTIÇA GRATUITA. REQUISITOSNÃO PREENCHIDOS. DESERÇÃO. A 

concessão da gratuidade da justiça no âmbito desta Justiça Especializada 

sempre esteve relacionada à condição de hipossuficiente do trabalhador, 

que, impossibilitado de arcar com as despesas do processo, acabava por 

ver restringido o seu direito de acesso à justiça. A jurisprudência pátria 

vem declarando a possibilidade de concessão desse benefício também ao 

empregador, ainda que pessoa jurídica, de maneira excepcional e apenas 

se demonstrada a insuficiência econômica para o custeio do processo. 

Nesse sentido, inclusive, o artigo 98, do CPC/15. No caso, a dita 

insuficiência não restou comprovada. Agravo de Instrumento que não se 

c o n h e c e  p o r  d e s e r ç ã o .  ( P r o c e s s o :  A g  - 

0000043-48.2016.5.06.0271,Redator: Eduardo Pugliesi, Data de 

julgamento: 21/07/2016,Primeira Turma, Data da assinatura: 01/08/2016). 

Infere-se, portanto, que a presunção de hipossuficiência é inerente à 

falência, e não necessariamente da recuperação judicial. Logo, a singela 

arguição de necessidade de protocolo de inúmeros incidentes não se 

afigura justificativa idônea. A arguição é incompatível, ademais, com o 

pedido de perícia contábil, a qual certamente despenderá recursos 

superiores ao questionado para efetiva realização, ônus que, até então, 

recai sobre a parte (CPC, art.95). Por fim, o pagamento do perito nomeado 

para realização da avaliação preliminar, em valor expressivo, afasta, 

peremptoriamente, a presunção de incapacidade. Isso posto, acolho os 

embargos de declaração, sano a omissão e indefiro os benefícios da 

gratuidade da justiça, bem como o recolhimento de custas ao final. Por 

conseguinte, intime-se a parte autora para promover o recolhimento das 

custas processuais, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

cancelamento da distribuição (CPC, art.290). Transcorrido o prazo sem 

recolhimento, conclusos. Acaso recolhidas as custas, intime-se a parte 

impugnada e o Administrador Judicial para manifestação, em 5 (cinco) 

dias. Em seguida, vista ao Ministério Público. Após, conclusos para 

deliberação. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Primavera do Leste 

(MT), 19 de abril de 2020. Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-287 IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1004408-59.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ELOI BRUNETTA (IMPUGNANTE)

AGROPECUARIA ITAQUERE DO ARAGUAIA LTDA - ME (IMPUGNANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS OAB - MT7680-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGROLOGICA AGROMERCANTIL LTDA (IMPUGNADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1004408-59.2019.8.11.0037. 

IMPUGNANTE: AGROPECUARIA ITAQUERE DO ARAGUAIA LTDA - ME, 

ELOI BRUNETTA IMPUGNADO: AGROLOGICA AGROMERCANTIL LTDA 

Vistos etc. Trata-se de embargos de declaração opostos por 

Agropecuária Itaquerê do Araguaia Ltda., Agropecuária Rancho Fundo do 

Itaquerê Ltda., Participações e Empreendimentos EBHB Ltda., 

Participações e Empreendimentos Jucarama Ltda., Participações e 

Empreendimentos Piraguassu Ltda., Participação e Empreendimentos Rio 

Suia Ltda., Rio Suia Enterprises LLC, Enercoop Ltda., Independência 

Armazéns Gerais e Silos Ltda., Itaquerê Agro Industrial Ltda. e Eloi 

Brunetta em face do despacho judicial que determinou o recolhimento de 

custas, sem analisar, todavia, o pedido de concessão da assistência 

judiciária. A pretensão recursal fundamenta-se na ausência de 

deliberação quanto ao pedido de gratuidade da justiça, nos moldes do 

artigo 98 do Código de Processo Civil. Formalizados os autos, vieram 

conclusos para deliberação. É a síntese. Fundamento. Decido. Nos termos 

do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, cabem embargos de 

declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer 

obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou 

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

requerimento; III - corrigir erro material. Sob tal conjuntura jurídica, embora 

tecnicamente não seja admissível recurso contra despachos, há efetiva 

omissão judicial quanto à análise do requerimento de assistência judiciária, 

motivo pelo qual me penitencio com a parte e passo a deliberar. A 

pretensão à gratuidade da justiça fundamenta-se na necessidade do 

ajuizamento de mais de 230 incidentes, com custo individual no valor de R$ 

92,04 (noventa e dois reais e quatro centavos). Primeiramente, 

observando o caso sob a ótica do direito ao benefício, tem-se que o 

acesso à justiça é garantia individual e fundamental do cidadão e da 

pessoa jurídica. O legislador constituinte para viabilizar o acesso à justiça 

disponibilizou meios para o alcance da prestação jurisdicional, entre eles 

está o benefício da assistência judiciária, garantia esculpida no inciso 

LXXIV da Constituição da República e vigente no ordenamento jurídico 

brasileiro desde a publicação da Lei n.º 1.060/50. No caso dos autos, o 

pedido de gratuidade não comporta deferimento diante da situação de 

capacidade econômica apurada, com passivo recuperável superior a 
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R$600.000.000,00 (seiscentos milhões de reais), o qual revela o perfil 

macroeconômico da postulante, incompatível com a figura da pessoa 

economicamente necessitada. Embora seja crível a dificuldade financeira 

da recuperanda, o valor das custas processuais relativas aos incidentes, 

acaso ajuizados, não superaria a importância de R$22.000,00 (vinte e dois 

mil reais), valor manifestamente irrisório diante da estrutura 

econômico-financeira do grupo em recuperação. Outrossim, o deferimento 

da recuperação judicial não gera, automaticamente, o deferimento da 

assistência judiciária, a qual está condicionada à efetiva comprovação da 

hipossuficiência, conforme já pontuado no âmbito da Justiça do Trabalho, 

sendo o benefício indeferido acaso não comprovados os pressupostos 

normativos. Veja: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRESAS EM 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PREP ARO. DE SERÇÃO. CONTRARIEDADE 

ÀSUMULA Nº86, DO TST. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, XXXV E LV,DA 

CONSTITUIÇÃO FEDERAL E À LEI Nº 11.101/2005. 1. O v. Acórdão 

Regional concluiu que o benefício de isenção do pagamento de custas e 

depósito recursal não se aplica às empresas em recuperação judicial, mas 

apenas as com falência decretada, não conhecendo do recurso da ré, por 

deserto. 1.2. A decisão regional mostra-se em consonância com a Súmula 

nº 86,do TST, logo, o processamento do recurso de revista encontra óbice 

no art. 896, § 4º(atual 7º), da CLT, e da Súmula nº 333, do TST, não 

havendo falar em ofensa aos dispositivos constitucionais e legais 

apontados. Agravo de instrumento a que se nega provimento. (AIRR - 

1582-20.2012.5.02.0071, Relator Desembargador Convocado: Alexandre 

Teixeira de Freitas Bastos Cunha, Data de Julgamento: 12/08/2015 , 1ª 

Turma, Data de Publicação: DEJT 18/08/2015). AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. EMPRESA EM RECUPERAÇÃOJUDICIAL. BENEFÍCIOS DA 

JUSTIÇA GRATUITA. REQUISITOSNÃO PREENCHIDOS. DESERÇÃO. A 

concessão da gratuidade da justiça no âmbito desta Justiça Especializada 

sempre esteve relacionada à condição de hipossuficiente do trabalhador, 

que, impossibilitado de arcar com as despesas do processo, acabava por 

ver restringido o seu direito de acesso à justiça. A jurisprudência pátria 

vem declarando a possibilidade de concessão desse benefício também ao 

empregador, ainda que pessoa jurídica, de maneira excepcional e apenas 

se demonstrada a insuficiência econômica para o custeio do processo. 

Nesse sentido, inclusive, o artigo 98, do CPC/15. No caso, a dita 

insuficiência não restou comprovada. Agravo de Instrumento que não se 

c o n h e c e  p o r  d e s e r ç ã o .  ( P r o c e s s o :  A g  - 

0000043-48.2016.5.06.0271,Redator: Eduardo Pugliesi, Data de 

julgamento: 21/07/2016,Primeira Turma, Data da assinatura: 01/08/2016). 

Infere-se, portanto, que a presunção de hipossuficiência é inerente à 

falência, e não necessariamente da recuperação judicial. Logo, a singela 

arguição de necessidade de protocolo de inúmeros incidentes não se 

afigura justificativa idônea. A arguição é incompatível, ademais, com o 

pedido de perícia contábil, a qual certamente despenderá recursos 

superiores ao questionado para efetiva realização, ônus que, até então, 

recai sobre a parte (CPC, art.95). Por fim, o pagamento do perito nomeado 

para realização da avaliação preliminar, em valor expressivo, afasta, 

peremptoriamente, a presunção de incapacidade. Isso posto, acolho os 

embargos de declaração, sano a omissão e indefiro os benefícios da 

gratuidade da justiça, bem como o recolhimento de custas ao final. Por 

conseguinte, intime-se a parte autora para promover o recolhimento das 

custas processuais, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

cancelamento da distribuição (CPC, art.290). Transcorrido o prazo sem 

recolhimento, conclusos. Acaso recolhidas as custas, intime-se a parte 

impugnada e o Administrador Judicial para manifestação, em 5 (cinco) 

dias. Em seguida, vista ao Ministério Público. Após, conclusos para 

deliberação. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Primavera do Leste 

(MT), 19 de abril de 2020. Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006254-14.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

NUBIA CRISTINA SANT ANA (AUTOR(A))

RICARDO GUSTAVO ZANIN (ESPÓLIO)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO EMILIO BARTOLOMEI OAB - MT12.306-B (ADVOGADO(A))

MAURO PORTES JUNIOR OAB - MT10772-O (ADVOGADO(A))

DAIANE LUZA OAB - MT14059/O (ADVOGADO(A))

SANDRA ROBERTA MONTANHER BRESCOVICI OAB - MT7366-O 

(ADVOGADO(A))

MARIANA CALVO CARUCCIO OAB - MT19412/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE Certidão Certifico que a contestação é tempestiva. 

Intimo a parte autora para impugnar contestação no prazo legal. 

PRIMAVERA DO LESTE, 23 de abril de 2020 GISELE HELOISA FORMAGGI 

Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 2ª VARA CÍVEL DE PRIMAVERA DO 

LESTE E INFORMAÇÕES: RUA BENJAMIN CERUTTI, 252, CENTRO, 

PRIMAVERA DO LESTE - MT - CEP: 78850-000 TELEFONE: ( )

3ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003025-80.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MURILLO ALVES DE LIMA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PIRELLI PNEUS LTDA. (REU)

PNEUS VIA NOBRE LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR OAB - SP0247319A 

(ADVOGADO(A))

LISA FABIANA BARROS FERREIRA OAB - GO0016883A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1003025-80.2018.8.11.0037. AUTOR(A): MURILLO ALVES DE LIMA RÉU: 

PNEUS VIA NOBRE LTDA, PIRELLI PNEUS LTDA. Vistos. Inicialmente, 

verifico que os embargos foram protocolados fora do prazo previsto no 

artigo 1.023 do Código de Processo Civil, conforme certidão de ID nº 

22006532, razão pela qual necessária é a sua rejeição. Neste sentido: 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO — OPOSIÇÃO POSTERIOR AO PRAZO DE 

CINCO DIAS — ARTIGO 1.023 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL — 

INTEMPESTIVIDADE — NÃO CONHECIMENTO. São intempestivos os 

embargos de declaração opostos depois de ultrapassado o prazo previsto 

no artigo 1.023 do Código de Processo Civil. Embargos não conhecidos. 

(TJMT - N.U 0021987-85.2018.8.11.0000, ED 21987/2018, DES.LUIZ 

CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E 

COLETIVO, Julgado em 07/08/2018, Publicado no DJE 15/08/2018). Desta 

feita, ante a ausência dos requisitos necessários ao conhecimento do 

recurso, REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E NEGO-LHES 

PROVIMENTO, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil. 

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

estilo. Primavera do Leste/MT, 05 de dezembro de 2019. Myrian Pavan 

Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1008056-81.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JAIR CLEMENTINO POSPIECHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANNA PAULA LANDIM DA SILVA FLESCH OAB - MT14932/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAIARA REGINA MATOS DA ROCHA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LETICIA BORGES REIS OAB - MT13385-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE Autos nº 1008056-81.2018.8.11.0037 Vistos e 

examinados. Trata-se de ação de rescisão contratual c/c condenatória de 

restituição dos valores pagos e indenização por dano material e moral 

proposta por Jair Clementino Pospiecha contra Maiara Regina Matos da 

Rocha, qualificados na petição inicial. O autor alega, em síntese, que 

comprou um lote da ré pertencente ao “condomínio rural Vale do Cerrado”, 

tendo quitado todas as parcelas combinadas, todavia descobriu que o 

condomínio nunca saiu do papel, não havendo projeto de loteamento 

submetido à provação do município. A pretensão autoral cinge a rescisão 

contratual, condenação da requerida à restituição dos valores pagos e 

pagamento de indenização por dano material e moral. O recebimento da 

inicial e concessão de assistência jurídica gratuita ao autor, deram-se no 
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pronunciamento de id. 16986616. Realizada audiência de conciliação, não 

houve autocomposição entre os litigantes (id. 18213709). A requerida 

ofereceu contestação ao id. 18690602, nela pediu a concessão de 

gratuidade da justiça e contrapôs-se à pretensão autoral, sustentando que 

a regularização do condomínio está em andamento e que há previsão 

contratual condicionando o parcelamento do solo aos prazos das 

concessionárias contratadas e órgãos administrativos responsáveis. O 

requerente impugnou a peça defensiva ao id. 19059595 rebatendo os 

argumentos de defesa e ratificando os termos de sua pretensão. Instados 

a se manifestarem sobre as provas que pretendiam produzir (id. 

20642073), o requerente manifestou o desinteresse na dilação probatória 

(id. 20784643) e a requerida manteve-se silente (id. 21589268). Os autos 

vieram conclusos. É o relatório. Fundamento e decido. Os litigantes 

demonstraram o desinteresse na dilação probatória, razão pelo qual passo 

a julgar antecipadamente o pedido nos termos do artigo 355, inciso I, do 

CPC. O instrumento envolvido no presente litígio é um contrato de compra e 

venda, espécie por meio da qual um dos contratantes obriga-se a 

transferir o domínio da coisa e o outro a pagar-lhe certo preço (artigo 481 

do CC). A parte requerente aduz que pagou o preço fixado para o bem 

objeto do contrato, contudo, a requerida teria descumprido suas 

obrigações ao não regularizar o loteamento. O contrato de compra e 

venda, entabulado em 08/06/2015, encontra-se anexo à inicial, nele 

podemos ver que o objeto era um lote do condomínio rural Vale do Cerrado 

(cláusula segunda) e que o vendedor obrigou-se a entregar o loteamento 

com lotes e ruas demarcadas, desincumbindo-se da rede de água e luz e 

iluminação pública por depender de prazos das concessionárias 

prestadoras dos serviços (cláusula décima terceira), além de outorgar a 

escritura definitiva do imóvel após tramitação e liberação pelos órgãos 

competentes do processo de transformação do condomínio de rural para 

urbano (cláusula décima oitava). Denoto que, a requerida, anexou à 

contestação um contrato diverso, entabulado em 01/04/2015, incompleto e 

assinado por terceiro alheio à relação processual (Alcides Rodrigues da 

Costa), razão pela qual será desconsiderado para a resolução do litígio. A 

requerida, ainda, trouxe um requerimento padrão dirigido à Prefeitura de 

Poxoréu/MT solicitando alvará para loteamento, protocolado em 

17/03/2016; o Ofício nº 34/2018 da Prefeitura informando que a área 

passou a pertencer ao Município de Primavera do Leste/MT, orientando-se 

a procurar a prefeitura deste Município; requerimento de certidão de uso 

do solo encaminhado à Prefeitura de Primavera do Leste/MT, protocolado 

em 13/03/2018 no sistema SISPRO; extrato do sistema SISPRO indicando 

que o requerimento está tramitando; e requerimento de aprovação do 

projeto de parcelamento de solo do condomínio Vale do Cerrado 

apresentado à Prefeitura de Poxoréu/MT, protocolado em 13/02/2019. 

Neste cenário, o conjunto probatório dos autos cria uma realidade fática 

que não indica o descumprimento da requerida com as obrigações 

contratuais assumidas, já que os documentos jungidos por ela trazem 

indícios de que a situação está de acordo com as previsões contratuais, 

até porque foi expressamente acordado que a outorga da escritura 

definitiva dependeria da liberação pelos órgãos competentes do processo 

de transformação do condomínio de rural para urbano e que a 

estruturação da rede de água e luz e da iluminação pública dependeria 

dos prazos das concessionárias prestadoras dos serviços. Desta forma, 

não demonstrado nos autos o inadimplemento das obrigações da 

requerida, não pode o outro contratante (autor) pedir a resolução do 

contrato sob este fundamento, o que pode ser constatado na 

interpretação a contrario sensu do artigo 475 do Código Civil, vejamos: Art. 

475. A parte lesada pelo inadimplemento pode pedir a resolução do 

contrato, se não preferir exigir-lhe o cumprimento, cabendo, em qualquer 

dos casos, indenização por perdas e danos. Aliás, a jurisprudência do 

egrégio TJMT também exige a comprovação do inadimplemento para a 

rescisão contratual: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - Ação de Rescisão 

Contratual com Depósito em Juízo da Multa Contratual e Valores Pagos – 

AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL DA AUTORA - PRELIMINAR 

REJEITADA – PEDIDO DE RESCISÃO CONTRATUAL IMOTIVADA - 

AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA NOTIFICAÇÃO DOS 

RÉUS/COMPRADORES ACERCA DA SUA CONSTITUIÇÃO EM MORA – 

INOBSERVÂNCIA DE CLÁUSULA CONTRATUAL - RECURSO DOS RÉUS – 

PROVIDO – RECURSO DA AUTORA - DESPROVIDO. I – Não há que se 

falar em falta interesse recursal, eis que, ao revés do que tentam fazer 

crer os apelados, as autoras, ora segundas apelantes, não tentam alterar 

a causa de pedir nem os pedidos lançados na exordial, mas, sim, tão 

somente, atacam os fundamentos adotados na sentença recorrida. II – Da 

análise de todo o processado, observa-se que a rescisão contratual 

pretendida pela autora, ora apelada, é imotivada, ou seja, não tem qualquer 

amparo legal ou contratual . III - Não tem amparo legal, uma vez que a 

autora, ora apelada, pleiteia a rescisão contratual alicerçada no disposto 

na cláusula 19.4 do Instrumento de Promessa de Compra e Venda de 

Unidade Imobiliária em Construção e Outras Avenças, que, ao revés do 

que tenta fazer crer, não se constitui uma cláusula resolutiva expressa, 

uma vez que, prevista apenas uma multa rescisória em caso de rescisão 

contratual . IV – De mais a mais, a teor do que dispõe o artigo 474 do 

Código Civil, ainda que tacitamente considerada cláusula resolutiva, 

competia à autora, ora apelada, ter comprovado o inadimplemento do 

pagamento dos valores estabelecidos no contrato pelos réus, ora 

primeiros apelantes, o que, pelos documentos carreados aos Autos, não 

foi feito. V - Já a ausência de amparo contratual, observa-se no disposto 

na cláusula 19.3, pela qual se extrai claramente que a rescisão contratual 

está condicionada à prévia notificação da outra parte para adimplir sua 

obrigação, o que, também não foi comprovado pela autora, ora apelada. 

(TJMT - N.U 1018848-19.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE 

DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito 

Privado, Julgado em 11/03/2020, Publicado no DJE 16/03/2020) (grifei). 

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO – PRELIMINAR 

DE CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADA – PROVA DOCUMENTAL 

SUFICIENTE - INADIMPLÊNCIA DO COMPRADOR COMPROVADA – 

APLICAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS – CONTRATO RESCINDIDO – 

SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Inexiste cerceamento de 

defesa, por ausência de produção de prova testemunhal e pericial 

requerida pela parte, se a natureza das questões em debate e os 

elementos probatórios constantes dos autos autorizam o julgamento 

antecipado da lide. Comprovado o inadimplemento, em razão do pacta sun 

servanda e princípio da boa-fé, o contrato deve ser rescindido com as 

obrigações impostas na sentença, de acordo com as previsões das 

cláusulas contratuais. (TJMT - N.U 0001215-66.2015.8.11.0078, 

CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA 

POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 

03/03/2020, Publicado no DJE 13/03/2020) (grifei). Portanto, à míngua de 

provas dos fatos constitutivos do direito do autor, impera-se a total 

improcedência da pretensão autoral, destacando-se que a presente 

sentença não prejudica eventual resolução contratual com base em 

cláusula expressa prevista no contrato firmado entre as partes, o que não 

foi objeto da presente demanda e opera-se de pleno direito por força do 

artigo 474 do CPC. Ante ao exposto, julgo improcedente a pretensão 

autoral e declaro extinto o feito com resolução de mérito, nos termos do 

artigo 487, inciso I, do CPC. Destarte, condeno o vencido ao pagamento de 

custas, taxas e despesas processuais além de honorários sucumbenciais 

que fixo em 10% (dez) por cento sobre o valor da causa (artigo 85, caput 

e § 2º, do CPC); contudo a exigibilidade da condenação ficará suspensa 

considerando que o autor é beneficiário da gratuidade da justiça (artigo 

98, §§ 2º e 3º, do CPC). Ainda, defiro o pedido de concessão de 

assistência jurídica gratuita formulado pela requerida em contestação, com 

fulcro no artigo 5º, inciso LXXIV, da CF e artigo 98 do CPC. Publique-se. 

Intime-se. Havendo o trânsito em julgado, certifique-se e arquivem-se os 

autos com as anotações e baixas de praxe. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário e com as cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 22 de abril 

de 2020. Laura Dorilêo Cândido Juíza de Direito, em substituição legal
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LTDA em face de JESSICA TAIS ALVES DA SILVA, qualificados nos 

autos, com base no Dec. lei 911/69, cujo contrato de alienação fiduciária 

está regularmente formalizado entre as partes para aquisição do bem: 

Marca/Modelo HYUNDAI HB20 1.6, chassi n.º 9BHBG51DADP068577, ano 

2013, cor BRANCA, placa OBA-0344. Com a inicial vieram documentos. A 

liminar foi deferida (ID. 17551960), sendo o bem apreendido com a 

representante da empresa requerida e depositado em mãos de pessoa 

indicada pelo requerente (ID. 19320432). A parte requerida apresentou 

contestação à ID. 19833862, alegando que desde a notificação recebida 

vem tentando purgar a mora, sendo impedida pela parte autora. Requereu 

também a juntada da tabela FIPE, a fim de que seja evitado que a parte 

autora aliene o veículo por preço vil. Por fim, relata ter um crédito no valor 

de R$ 5.801,27 (cinco mil, oitocentos e um reais e vinte e sete centavos), 

vez que a dívida perfaz R$ 27.815,73 (vinte e sete mil, oitocentos e quinze 

reais e setenta e três centavos), enquanto o veículo possui valor de R$ 

33.617,00 (trinta e ter mil, seiscentos e dezessete reais). A parte autora 

apresentou réplica no ID. 20415926. Por fim, as partes pugnaram pelo 

julgamento procedente da demanda (ID. 29370149 e 30629877). Vieram os 

autos conclusos. É o Relatório. Fundamento e Decido. Inicialmente, defiro o 

pedido de assistência judiciária gratuita à requerida. Passo à análise do 

mérito da demanda. A presente demanda é regulamentada pelo Decreto – 

Lei 911/69, que em seu artigo 3º determina: “O proprietário fiduciário ou 

credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo 

§ 2o do art. 2o, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou 

terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será 

concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário.” 

Após a concessão da liminar, o veículo em voga foi localizado e 

apreendido em mãos da representante da empresa requerida. Pois bem. 

Com a nova redação do artigo 3º, § 1º, do Decreto – Lei 911/69, 

verifica-se a consolidação da propriedade e a posse, após 05 (cinco) dias 

de executada a liminar que determinou a busca e apreensão. “Art. 3º” [...] 

“§ 1o. Cinco dias após executada a liminar mencionada no caput, 

consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no 

patrimônio do credor fiduciário, cabendo às repartições competentes, 

quando for o caso, expedir novo certificado de registro de propriedade em 

nome do credor, ou de terceiro por ele indicado, livre do ônus da 

propriedade fiduciária.” Em que pese a contestação apresentada pela 

requerida, verifica-se que não houve a purgação da mora. Explico: No 

presente caso, foi deferido o pedido liminar determinando a citação do 

demandado para purgação da mora quanto ao pagamento das parcelas 

vencidas e vincendas. Em seguida, o réu veio aos autos, após a 

apreensão do bem, informando que tentou purgar a mora, sendo impedida 

pela parte autora. Todavia, tal alegação não se sustenta. Primeiro porque 

não há nos autos qualquer comprovação de que a parte autora tenha se 

negado a receber o crédito, impedindo que a requerida efetuasse a 

purgação da mora. E, mesmo que houvesse tal comprovação, discordando 

a requerida do valor cobrado pela autora, poderia ter lançado mão dos 

meios legais para purgar a mora, tal como a ação de consignação em 

pagamento. E, conforme entendimento adotado pelo STJ quando do 

julgamento de Recurso Especial nº 1.418.593/MS (Art. 543-C do CPC), em 

contratos posteriores à Lei 10.931/04, a qual alterou o artigo 3º, parágrafo 

2º, do DL 911/69, somente é possível o reconhecimento da purga da mora 

com o pagamento da integralidade do débito, inexistindo a possibilidade 

pelo pagamento, tão somente das parcelas vencidas. Portanto, a quitação 

do contrato somente ocorre com o adimplemento total da obrigação, ou 

seja, com o pagamento das parcelas vencidas e vincendas. Portanto, não 

havendo a purgação total da mora, de rigor a procedência do feito. Lado 

outro, uma vez que consolidada a propriedade em favor do requerente 

cabe à ele dispor do bem, e, qualquer imposição de restrição à alienação 

deste acarretaria em violação ao direito de propriedade do requerente. 

Saliento, ainda, que a livre disposição do bem pela credora não acarreta 

em violação dos princípios da ampla defesa, do contraditório e do devido 

processo legal do requerido. Neste sentido é o entendimento do Superior 

Tribunal de Justiça: RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E 

APREENSÃO DE VEÍCULO OBJETO DE CONTRATO DE ALIENAÇÃO 

FIDUCIÁRIA. DEFERIMENTO LIMINAR DO PEDIDO. PROIBIÇÃO DA PARTE 

AUTORA DE ALIENAR, TRANSFERIR OU RETIRAR O BEM DA RESPECTIVA 

COMARCA SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL, ATÉ O TÉRMINO DA AÇÃO. 

IMPOSSIBILIDADE. CASO O DEVEDOR NÃO PAGUE A INTEGRALIDADE DA 

DÍVIDA NO PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS, CONTADO DA EXECUÇÃO DA 

LIMINAR DEFERIDA, HAVERÁ A CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE E DA 

POSSE PLENA E EXCLUSIVA DO BEM EM FAVOR DO CREDOR 

FIDUCIÁRIO. ART. 3º, CAPUT E §§ 1º E 2º, DO DECRETO-LEI N. 911/1969. 

VIOLAÇÃO DOS DISPOSITIVOS LEGAIS QUE REGEM A MATÉRIA, ALÉM 

DO DIREITO DE PROPRIEDADE DO CREDOR. REFORMA DO ACÓRDÃO 

RECORRIDO. RECURSO PROVIDO. 1. A questão debatida no presente 

recurso especial consiste em saber se, após o deferimento da medida 

liminar em ação de busca e apreensão de veículo objeto de contrato de 

alienação fiduciária, é possível determinar que a parte autora (credor) se 

abstenha de alienar, transferir ou retirar o bem da respectiva comarca 

sem autorização do Juízo, até o encerramento do feito. 2. Nos termos do 

art. 3º, caput e §§ 1º e 2º, do Decreto-lei n. 911/1969, após a execução 

da liminar de busca e apreensão do bem, o devedor terá o prazo de 5 

(cinco) dias para pagar a integralidade da dívida pendente, oportunidade 

em que o bem lhe será restituído sem o respectivo ônus. No entanto, caso 

o devedor não efetue o pagamento no prazo legal, haverá a consolidação 

da propriedade e da posse plena e exclusiva do bem móvel objeto da 

alienação fiduciária no patrimônio do credor. 3. Nessa linha de 

entendimento, havendo a consolidação da propriedade e da posse plena 

do bem no patrimônio do credor fiduciário, em razão do não pagamento da 

dívida pelo devedor no prazo estabelecido no Decreto-lei n. 911/1969, não 

se revela possível impor qualquer restrição ao direito de propriedade do 

credor, sendo descabida a determinação no sentido de que a parte autora 

somente possa alienar, transferir ou retirar o bem da comarca com 

autorização do Juízo. 3.1. Com efeito, o entendimento adotado pelo 

Tribunal de origem, de impor restrições à remoção e alienação do bem até 

o término da ação de busca e apreensão, mesmo após a consolidação da 

propriedade em favor do credor fiduciário, ofende não só a sistemática 

prevista no art. 3º, §§ 1º e 2º, do Decreto-lei n. 911/1969, mas, também, 

acarreta nítida violação ao direito de propriedade do recorrente. 3.2. 

Ademais, ao contrário do que consignou o acórdão recorrido, a 

possibilidade de livre disposição do bem pelo credor fiduciário, após a 

consolidação da propriedade em seu favor, não viola os princípios da 

ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal, porquanto o 

próprio legislador já estabeleceu a forma de compensar o devedor no 

caso de julgamento de improcedência da ação de busca e apreensão, 

quando o bem já tiver sido alienado, determinando, nos §§ 6º e 7º do art. 

3º do Decreto-lei n. 911/1969, a condenação do credor ao pagamento de 

multa em valor considerável - 50% do valor originalmente financiado 

devidamente atualizado -, além de perdas e danos. 4. Recurso especial 

provido. (RECURSO ESPECIAL Nº 1.790.211 - MS (2019/0001578-7), 

RELATOR : MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 02 

de abril de 2019). Destaco, ademais, que a venda, por qualquer preço que 

seja, não acarretará em prejuízos ao requerido, já que após a 

consolidação da propriedade o contrato estará rescindido, sendo que 

eventual crédito existente em favor da requerida, poderá ser cobrado 

judicialmente por ela. Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos 

consta, com fundamento no artigo 3º, § 4º do Decreto-Lei 911/69, com 

nova redação da Lei nº 10.931/2004, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial 

da ação de busca e apreensão movida por RODOBENS 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA em face de JESSICA TAIS 

ALVES DA SILVA, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487 

inciso I do Código de Processo Civil, declarando rescindido o contrato 

firmado entre as partes e consolidando, de forma definitiva, em mãos do 

proprietário fiduciário, a posse plena e exclusiva do bem descrito na peça 

vestibular, valendo esta, como título hábil para a transferência do 

certificado de propriedade. Condeno a parte ré ao pagamento das custas, 

despesas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez 

por cento) sobre o valor da causa, na forma do artigo 85, § 2º do CPC, 

ressalvando o disposto no art. 98, § 3º do Novo Código de Processo Civil. 

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

cautelas de estilo. Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as 

respectivas baixas e formalidades de praxe. Primavera do Leste/MT, 22 de 

abril de 2020. Laura Dorilêo Cândido Juíza de Direito, em Substituição Legal
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RAILSON JUNIOR DA ROCHA ESCOBAR (EXECUTADO)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1002070-78.2020.8.11.0037. 

EXEQUENTE: JOSE INACIO RODRIGUES VARGAS EXECUTADO: RAILSON 

JUNIOR DA ROCHA ESCOBAR, RAILSON NANTES ESCOBAR, SIMONE 

MARIANO DA ROCHA ESCOBAR, CAIO EDUARDO PICOLO CECCARELLO 

Vistos. Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE COISA 

INCERTA CONTRA DEVEDOR SOLVENTE C/C PEDIDO DE TUTELA DE 

URGÊNCIA ajuizada por JOSÉ INÁCIO RODRIGUES VARGAS em face de 

RAILSON JÚNIOR DA ROCHA ESCOBAR, RAILSON NANTES ESCOBAR, 

SIMONE MARIANO DA ROCHA ESCOBAR e CAIO EDUARDO PICOLO 

CECCARELLO, todos devidamente qualificados nos autos. Aduz o 

exequente que as partes firmaram contrato de arrendamento de uma área 

de terras agricultáveis com 1.000,00 has (um mil hectares), destacada de 

duas áreas maiores que totalizam 1.228,3700 has, denominadas Fazenda 

Santa Inês, de sua propriedade. Alega que os executados encontram-se 

em débito na quantidade de 10.200,00 (dez mil e duzentas) sacas de soja 

de 60 kg, referente a parcela acordada para a safra de 2019/2020, 

vencida em 30 de março de 2.020. Assevera que o débito, acrescido de 

multa pactuada no contrato de arrendamento, representa a quantidade de 

11.220 (onze mil duzentas e vinte) sacas de soja de 60 Kg, bem como que 

os executados já ultimaram a totalidade da colheita de soja, restando, 

ainda, por colher, aproximadamente 90 has, de soja, que se mostram 

insuficientes para quitação da dívida. Afirma que, além da soja, também 

pende de colheita 350 has de milho e 130 has de feijão, os quais estão 

nas áreas arrendadas e em outro imóvel contiguo a Fazenda Santa Inês, 

subarrendado verbalmente, com uma área de 750 has., denominada 

Fazenda Errerias, nesta comarca. Assim, requer a concessão da medida 

cautelar, liminarmente, nos termos do artigos 799, VIII, e 301, do Código de 

Processo Civil, para apreensão de 11.220 (onze mil, duzentas e vinte) 

sacas de soja 60kg/cada, que estão sendo colhidos no imóvel arrendado, 

com o fito de assegurar a presente execução, ou, caso de já ter sido 

realizado a colheita da área total de soja, que a medida cautelar atinja a 

lavoura em pé, de feijão e milho, ainda por colher, não descartando, ao 

final, que seja diligenciado nos armazéns desta comarca, caso o 

exequente tome conhecimento onde pode ter sido depositado. É o 

relatório. Decido. De acordo com artigo 294, do Código de Processo Civil, a 

tutela provisória pode fundamentar-se em urgência ou evidência. A tutela 

provisória de urgência, cautelar ou antecipada, poderá ser concedida em 

caráter antecedente ou incidental. Em que pesem as alegações da parte 

exequente, entendo que o pleito não merece prosperar. Isto porque, para 

a concessão da tutela cautelar de urgência a parte deverá comprovar o 

preenchimento dos requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil, 

quais sejam: o grau de probabilidade do direito invocado e o perigo de 

dano ou risco ao resultado útil do processo. Infere-se ainda do artigo 301 

do Código de Processo Civil que o juiz poderá servir-se de medidas 

cautelares que busquem assegurar o direito pleiteado pela parte, mediante 

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

alienação fiduciária de bem ou qualquer outra medida idônea equivalente. 

No caso, extrai-se que a probabilidade do direito aparentemente está 

comprovada pela juntada de título executivo extrajudicial, qual seja, o 

Contrato de Arrendamento de Imóvel rural para Exploração de Atividade 

Rural (ID nº 31397605), bem como o perigo de dano ou risco útil ao 

resultado do processo restou claramente configurado, ante a 

inadimplência das partes executadas, vez que deveriam proceder o 

depósito das parcelas em nome do exequente nos armazéns da empresa 

Agrícola Alvora até a data de 30 de março e, contudo, até o momento, não 

houve a entrega do produto conforme acordado, conforme declaração de 

ID nº 31397606. Outrossim, por se tratar de produto de fácil 

comercialização (soja), e estando no período de colheita, a protelação do 

pedido liminar para momento posterior à citação poderá prejudicar a 

pretensão inicial. Neste sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO 

PARA ENTREGA DE COISA INCERTA - CÉDULA DE PRODUTO RURAL - 

ENTREGA DE SOJA - LIMINAR DE ARRESTO - DEFERIDA - CAUÇÃO 

OFERTADA - REQUISITOS PREENCHIDOS - DECISÃO MANTIDA - 

RECURSO DESPROVIDO. Comprovado ser legítima credora da obrigação 

que se encontra vencida há mais de ano, sem que houvesse o 

adimplemento, bem como que o produto objeto de entrega é de fácil 

comercialização, possível, portanto, a alienação a terceiros, presentes os 

requisitos para a concessão da liminar de arresto. (N.U 

0047435-31.2016.8.11.0000, GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 01/06/2016, Publicado no DJE 

06/06/2016). AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. MEDIDA 

CAUTELAR DE ARRESTO. LIMINAR DEFERIDA SEM OITIVA DA PARTE 

ADVERSA. POSSIBILIDADE. PODER GERAL DE CAUTELA DO JUIZ. 

REQUISITOS DEMONSTRADOS. 1. Verificados os critérios necessários à 

concessão da tutela de urgência de natureza cautelar, na modalidade 

arresto (fumus boni iuris e periculum in mora), pode aquela medida ser 

decretada pelo juiz, à guisa de seu poder geral de cautela, e 

independentemente da oitiva da parte adversa, com o fito de garantir o 

direito perseguido. 2. Na hipótese dos autos, a probabilidade do direito 

alegado pela parte se mostrou pela existência da dívida, uma vez que o 

feito foi instruído com título executivo extrajudicial; enquanto o risco ao 

resultado útil do processo se justificou pelas pendências financeiras da 

agravante, além de acordo descumprido. 3. A concessão de liminar é ato 

de livre convencimento do magistrado, no exercício do seu poder geral de 

cautela, e apenas a demonstração inequívoca e irrefutável da ilegalidade, 

teratologia ou arbitrariedade enseja a revisão do ato agravado. AGRAVO 

DE INSTRUMENTO CONHECIDO MAS DESPROVIDO. (TJGO, Agravo de 

Instrumento n. 5272597-13.2016.8.09.0000, Rel. Wilson Safatle Faiad, 6ª 

Câmara Cível, julgado em 24/08/2017, DJe de 24/08/2017). Verifico, ainda, 

que a exequente pleiteia que, sendo insuficiente para satisfação do débito 

a soja ainda pendente de colheita, que seja arrestado milho e feijão 

cultivados pelos executados na área arrendada e em área contígua ao 

imóvel arrendado, denominada Fazenda Errerias. No entanto, além do 

contrato prever, tão somente, a entrega de soja, também não há provas 

que a Fazenda Errerias esteja sendo cultivada pelos executados, 

limitando-se os exequentes a aduzirem que esta encontra-se 

subarrendada verbalmente aos devedores, sendo que, por ora, ante a 

ausência de provas materiais da propriedade dos executados sobre o 

produto plantado naquele imóvel, não há como deferir a medida cautelar 

neste sentido. Desta forma, preenchidos os requisitos necessários ao 

deferimento da medida como forma de resguardar o direito do exequente, 

bem como pelos motivos acima expostos, DEFIRO PARCIALMENTE A 

TUTELA e, em consequência, determino o arresto de 11.220 (onze mil, 

duzentas e vinte) sacas de soja 60kg/cada, que estão sendo colhidos no 

imóvel arrendado pelo exequente aos executados, ou que já tenham sido 

colhidas na área objeto do arredamento e encontrem-se depositadas em 

armazéns, a serem indicados pelo exequente. Considerando que o imóvel 

objeto da matrícula nº 6.002 do CRI da Comarca de Campo Verde/MT, 

possui hipoteca registrada em favor de terceiro e, não estando 

demonstrado que o bem mostra-se suficiente a garantia da dívida 

hipotecária, sem prejuízo a caução ofertada, rejeito o bem indicado como 

caução e DETERMINO que a parte exequente, no prazo de 05 (cinco) dias, 

apresente caução idônea, sob pena de revogação da liminar, a qual 

deverá ser tomada por termo. Ressalte-se, contudo, que o produto do 

arresto deverá ser depositado em armazéns gerais, sob a 

responsabilidade do exequente, posto que figurará como depositário, 

ficando vinculado a este juízo, de forma que não poderá liberar ou vender 

a soja arrestada sem autorização judicial. Sem prejuízo, citem-se as partes 

executadas para efetuarem a individualização e a entrega de 11.220 

(onze mil, duzentas e vinte) sacas de soja de 60kg (sessenta 

quilogramas) cada, conforme descrito no Contrato de Arrendamento de 

Imóvel Rural para Exploração de Atividade Rural, no prazo de 15 (quinze) 

dias (art. 806, NCPC), ou, impugnar a escolha (art. 812, NCPC). Caso os 

executados entregue a coisa, lavre-se o respectivo termo (art. 807, 

NCPC), intimando-se a parte exequente para manifestar-se. Não sendo 

entregue ou depositada a coisa, expeça-se mandado de busca e 

apreensão (art. 806, § 2º, NCPC). Caso alienado a coisa já litigiosa, 

expeça-se mandado contra o terceiro adquirente (art. 808, NCPC). Fixo, 

desde já, os honorários advocatícios na razão de 10% (dez) por cento 

sobre o valor da causa, bem como multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) 

por dia de atraso, nos termos do art. 806, § 1º, do Novo Código de 

Processo Civil. Via digitalmente assinada da decisão e instruída servirá 

como mandado, carta precatória ou ofício. A presente citação/intimação 

deverá ser acompanhada da íntegra da petição inicial e dos documentos. 

Tratando-se de processo eletrônico, em prestígio às regras fundamentais 

dos artigos 4º e 6º do CPC, fica vedado o exercício da faculdade prevista 

no artigo 340 do CPC. Intime-se. Cumpra-se na forma e sob as penas da 

Lei. Primavera do Leste/MT, 22 de abril de 2.020. Myrian Pavan Schenkel 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
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Processo Número: 1002070-78.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE INACIO RODRIGUES VARGAS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO MANOEL JUNIOR OAB - MT3284/B (ADVOGADO(A))

TAILOR HENRIQUE SOUZA OAB - MT21916/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SIMONE MARIANO DA ROCHA ESCOBAR (EXECUTADO)

CAIO EDUARDO PICOLO CECCARELLO (EXECUTADO)

RAILSON JUNIOR DA ROCHA ESCOBAR (EXECUTADO)

RAILSON NANTES ESCOBAR (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1002070-78.2020.8.11.0037. 

EXEQUENTE: JOSE INACIO RODRIGUES VARGAS EXECUTADO: RAILSON 

JUNIOR DA ROCHA ESCOBAR, RAILSON NANTES ESCOBAR, SIMONE 

MARIANO DA ROCHA ESCOBAR, CAIO EDUARDO PICOLO CECCARELLO 

Vistos. Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE COISA 

INCERTA CONTRA DEVEDOR SOLVENTE C/C PEDIDO DE TUTELA DE 

URGÊNCIA ajuizada por JOSÉ INÁCIO RODRIGUES VARGAS em face de 

RAILSON JÚNIOR DA ROCHA ESCOBAR, RAILSON NANTES ESCOBAR, 

SIMONE MARIANO DA ROCHA ESCOBAR e CAIO EDUARDO PICOLO 

CECCARELLO, todos devidamente qualificados nos autos. Aduz o 

exequente que as partes firmaram contrato de arrendamento de uma área 

de terras agricultáveis com 1.000,00 has (um mil hectares), destacada de 

duas áreas maiores que totalizam 1.228,3700 has, denominadas Fazenda 

Santa Inês, de sua propriedade. Alega que os executados encontram-se 

em débito na quantidade de 10.200,00 (dez mil e duzentas) sacas de soja 

de 60 kg, referente a parcela acordada para a safra de 2019/2020, 

vencida em 30 de março de 2.020. Assevera que o débito, acrescido de 

multa pactuada no contrato de arrendamento, representa a quantidade de 

11.220 (onze mil duzentas e vinte) sacas de soja de 60 Kg, bem como que 

os executados já ultimaram a totalidade da colheita de soja, restando, 

ainda, por colher, aproximadamente 90 has, de soja, que se mostram 

insuficientes para quitação da dívida. Afirma que, além da soja, também 

pende de colheita 350 has de milho e 130 has de feijão, os quais estão 

nas áreas arrendadas e em outro imóvel contiguo a Fazenda Santa Inês, 

subarrendado verbalmente, com uma área de 750 has., denominada 

Fazenda Errerias, nesta comarca. Assim, requer a concessão da medida 

cautelar, liminarmente, nos termos do artigos 799, VIII, e 301, do Código de 

Processo Civil, para apreensão de 11.220 (onze mil, duzentas e vinte) 

sacas de soja 60kg/cada, que estão sendo colhidos no imóvel arrendado, 

com o fito de assegurar a presente execução, ou, caso de já ter sido 

realizado a colheita da área total de soja, que a medida cautelar atinja a 

lavoura em pé, de feijão e milho, ainda por colher, não descartando, ao 

final, que seja diligenciado nos armazéns desta comarca, caso o 

exequente tome conhecimento onde pode ter sido depositado. É o 

relatório. Decido. De acordo com artigo 294, do Código de Processo Civil, a 

tutela provisória pode fundamentar-se em urgência ou evidência. A tutela 

provisória de urgência, cautelar ou antecipada, poderá ser concedida em 

caráter antecedente ou incidental. Em que pesem as alegações da parte 

exequente, entendo que o pleito não merece prosperar. Isto porque, para 

a concessão da tutela cautelar de urgência a parte deverá comprovar o 

preenchimento dos requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil, 

quais sejam: o grau de probabilidade do direito invocado e o perigo de 

dano ou risco ao resultado útil do processo. Infere-se ainda do artigo 301 

do Código de Processo Civil que o juiz poderá servir-se de medidas 

cautelares que busquem assegurar o direito pleiteado pela parte, mediante 

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

alienação fiduciária de bem ou qualquer outra medida idônea equivalente. 

No caso, extrai-se que a probabilidade do direito aparentemente está 

comprovada pela juntada de título executivo extrajudicial, qual seja, o 

Contrato de Arrendamento de Imóvel rural para Exploração de Atividade 

Rural (ID nº 31397605), bem como o perigo de dano ou risco útil ao 

resultado do processo restou claramente configurado, ante a 

inadimplência das partes executadas, vez que deveriam proceder o 

depósito das parcelas em nome do exequente nos armazéns da empresa 

Agrícola Alvora até a data de 30 de março e, contudo, até o momento, não 

houve a entrega do produto conforme acordado, conforme declaração de 

ID nº 31397606. Outrossim, por se tratar de produto de fácil 

comercialização (soja), e estando no período de colheita, a protelação do 

pedido liminar para momento posterior à citação poderá prejudicar a 

pretensão inicial. Neste sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO 

PARA ENTREGA DE COISA INCERTA - CÉDULA DE PRODUTO RURAL - 

ENTREGA DE SOJA - LIMINAR DE ARRESTO - DEFERIDA - CAUÇÃO 

OFERTADA - REQUISITOS PREENCHIDOS - DECISÃO MANTIDA - 

RECURSO DESPROVIDO. Comprovado ser legítima credora da obrigação 

que se encontra vencida há mais de ano, sem que houvesse o 

adimplemento, bem como que o produto objeto de entrega é de fácil 

comercialização, possível, portanto, a alienação a terceiros, presentes os 

requisitos para a concessão da liminar de arresto. (N.U 

0047435-31.2016.8.11.0000, GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 01/06/2016, Publicado no DJE 

06/06/2016). AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. MEDIDA 

CAUTELAR DE ARRESTO. LIMINAR DEFERIDA SEM OITIVA DA PARTE 

ADVERSA. POSSIBILIDADE. PODER GERAL DE CAUTELA DO JUIZ. 

REQUISITOS DEMONSTRADOS. 1. Verificados os critérios necessários à 

concessão da tutela de urgência de natureza cautelar, na modalidade 

arresto (fumus boni iuris e periculum in mora), pode aquela medida ser 

decretada pelo juiz, à guisa de seu poder geral de cautela, e 

independentemente da oitiva da parte adversa, com o fito de garantir o 

direito perseguido. 2. Na hipótese dos autos, a probabilidade do direito 

alegado pela parte se mostrou pela existência da dívida, uma vez que o 

feito foi instruído com título executivo extrajudicial; enquanto o risco ao 

resultado útil do processo se justificou pelas pendências financeiras da 

agravante, além de acordo descumprido. 3. A concessão de liminar é ato 

de livre convencimento do magistrado, no exercício do seu poder geral de 

cautela, e apenas a demonstração inequívoca e irrefutável da ilegalidade, 

teratologia ou arbitrariedade enseja a revisão do ato agravado. AGRAVO 

DE INSTRUMENTO CONHECIDO MAS DESPROVIDO. (TJGO, Agravo de 

Instrumento n. 5272597-13.2016.8.09.0000, Rel. Wilson Safatle Faiad, 6ª 

Câmara Cível, julgado em 24/08/2017, DJe de 24/08/2017). Verifico, ainda, 

que a exequente pleiteia que, sendo insuficiente para satisfação do débito 

a soja ainda pendente de colheita, que seja arrestado milho e feijão 

cultivados pelos executados na área arrendada e em área contígua ao 

imóvel arrendado, denominada Fazenda Errerias. No entanto, além do 

contrato prever, tão somente, a entrega de soja, também não há provas 

que a Fazenda Errerias esteja sendo cultivada pelos executados, 

limitando-se os exequentes a aduzirem que esta encontra-se 

subarrendada verbalmente aos devedores, sendo que, por ora, ante a 

ausência de provas materiais da propriedade dos executados sobre o 

produto plantado naquele imóvel, não há como deferir a medida cautelar 

neste sentido. Desta forma, preenchidos os requisitos necessários ao 

deferimento da medida como forma de resguardar o direito do exequente, 

bem como pelos motivos acima expostos, DEFIRO PARCIALMENTE A 

TUTELA e, em consequência, determino o arresto de 11.220 (onze mil, 

duzentas e vinte) sacas de soja 60kg/cada, que estão sendo colhidos no 

imóvel arrendado pelo exequente aos executados, ou que já tenham sido 

colhidas na área objeto do arredamento e encontrem-se depositadas em 

armazéns, a serem indicados pelo exequente. Considerando que o imóvel 

objeto da matrícula nº 6.002 do CRI da Comarca de Campo Verde/MT, 

possui hipoteca registrada em favor de terceiro e, não estando 

demonstrado que o bem mostra-se suficiente a garantia da dívida 

hipotecária, sem prejuízo a caução ofertada, rejeito o bem indicado como 

caução e DETERMINO que a parte exequente, no prazo de 05 (cinco) dias, 

apresente caução idônea, sob pena de revogação da liminar, a qual 

deverá ser tomada por termo. Ressalte-se, contudo, que o produto do 

arresto deverá ser depositado em armazéns gerais, sob a 

responsabilidade do exequente, posto que figurará como depositário, 

ficando vinculado a este juízo, de forma que não poderá liberar ou vender 

a soja arrestada sem autorização judicial. Sem prejuízo, citem-se as partes 

executadas para efetuarem a individualização e a entrega de 11.220 

(onze mil, duzentas e vinte) sacas de soja de 60kg (sessenta 

quilogramas) cada, conforme descrito no Contrato de Arrendamento de 

Imóvel Rural para Exploração de Atividade Rural, no prazo de 15 (quinze) 

dias (art. 806, NCPC), ou, impugnar a escolha (art. 812, NCPC). Caso os 

executados entregue a coisa, lavre-se o respectivo termo (art. 807, 

NCPC), intimando-se a parte exequente para manifestar-se. Não sendo 

entregue ou depositada a coisa, expeça-se mandado de busca e 

apreensão (art. 806, § 2º, NCPC). Caso alienado a coisa já litigiosa, 

expeça-se mandado contra o terceiro adquirente (art. 808, NCPC). Fixo, 

desde já, os honorários advocatícios na razão de 10% (dez) por cento 

sobre o valor da causa, bem como multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) 

por dia de atraso, nos termos do art. 806, § 1º, do Novo Código de 
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Processo Civil. Via digitalmente assinada da decisão e instruída servirá 

como mandado, carta precatória ou ofício. A presente citação/intimação 

deverá ser acompanhada da íntegra da petição inicial e dos documentos. 

Tratando-se de processo eletrônico, em prestígio às regras fundamentais 

dos artigos 4º e 6º do CPC, fica vedado o exercício da faculdade prevista 

no artigo 340 do CPC. Intime-se. Cumpra-se na forma e sob as penas da 

Lei. Primavera do Leste/MT, 22 de abril de 2.020. Myrian Pavan Schenkel 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002070-78.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE INACIO RODRIGUES VARGAS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO MANOEL JUNIOR OAB - MT3284/B (ADVOGADO(A))

TAILOR HENRIQUE SOUZA OAB - MT21916/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SIMONE MARIANO DA ROCHA ESCOBAR (EXECUTADO)

CAIO EDUARDO PICOLO CECCARELLO (EXECUTADO)

RAILSON JUNIOR DA ROCHA ESCOBAR (EXECUTADO)

RAILSON NANTES ESCOBAR (EXECUTADO)

 

Impulsiono o presente feito com a finalidade de intimar a parte autora para 

comprovar o depósito da diligência para expedição de mandado, no prazo 

de 05(cinco) dias, devendo a guia ser emitida através do site www.tjmt. 

jus.br - emissão de guia on line - diligência - emissão de guia de diligência - 

encaminhando a este juízo o comprovante de pagamento original e a guia 

de recolhimento.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1005014-58.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

SARA PERUI O (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPPE BENDER TAQUES OAB - MT0018590A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

Impulsiono este feito com a finalidade de intimar a parte REQUERIDA para 

apresentar as contrarrazões do recurso, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1005230-19.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ROSA PEAI UNI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPPE BENDER TAQUES OAB - MT0018590A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO OAB - MG84400-O 

(ADVOGADO(A))

 

Impulsiono este feito com a finalidade de intimar a parte REQUERIDA para 

apresentar as contrarrazões do recurso, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1003635-14.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

KUZMA KILIN (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente ,impulsiono estes autos com a finalidade 

de intimar as partes para se manifestar sobre a proposta do perito no 

prazo de 15( quinze) dias .

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002369-89.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO DE OLIVEIRA CAMPOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente ,impulsiono estes autos com a finalidade 

de intimar as partes para se manifestar sobre a proposta dos honorários 

no prazo de 15( quinze) dias .

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1005198-14.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ROSA PEAI UNI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPPE BENDER TAQUES OAB - MT0018590A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BCV - BANCO DE CREDITO E VAREJO S/A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE OAB - MG78069-O 

(ADVOGADO(A))

BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO OAB - MG84400-O 

(ADVOGADO(A))

 

Impulsiono este feito com a finalidade de intimar a parte REQUERIDA para 

apresentar as contrarrazões do recurso, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1005199-96.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ROSA PEAI UNI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPPE BENDER TAQUES OAB - MT0018590A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BCV - BANCO DE CREDITO E VAREJO S/A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO OAB - MG84400-O 

(ADVOGADO(A))

 

Impulsiono este feito com a finalidade de intimar a parte REQUERIDA para 

apresentar as contrarrazões do recurso, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1007082-44.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

GUTIERE ALVES CARVALHO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT20957-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente, IMPULSIONO os autos para intimar o 

advogado da parte requerente para, no prazo de 05 (cinco) realizar o 

depósito judicial do valor referente à multa arbitrada pelo Juízo, ante a 

informação do Setor da Conta Única (retro) de que a guia emitida e 

pagamento realizados não se referem à depósito judicial, o que 

impossibilita o levantamento pela parte requerida.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1005213-80.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ROSA PEAI UNI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPPE BENDER TAQUES OAB - MT0018590A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO OAB - MG84400-O 

(ADVOGADO(A))

ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE OAB - MG78069-O 
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(ADVOGADO(A))

 

Impulsiono este feito com a finalidade de intimar a parte REQUERIDA para 

apresentar as contrarrazões do recurso, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004947-59.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARLI ANGELA SAMPAIO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT20957-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente, IMPULSIONO os autos para intimar o 

advogado da parte requerente para, no prazo de 05 (cinco) realizar o 

depósito judicial do valor referente à multa arbitrada pelo Juízo, ante a 

informação do Setor da Conta Única (retro) de que a guia emitida e 

pagamento realizados não se referem à depósito judicial, o que 

impossibilita o levantamento pela parte requerida.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1005215-50.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ROSA PEAI UNI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPPE BENDER TAQUES OAB - MT0018590A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO OAB - MG84400-O 

(ADVOGADO(A))

 

Impulsiono este feito com a finalidade de intimar a parte REQUERIDA para 

apresentar as contrarrazões do recurso, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1006282-50.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ZENILDO OLIVEIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCIELE DE OLIVEIRA RAHMEIER OAB - MT24056/O (ADVOGADO(A))

GEOFRE SARAIVA NETO OAB - PI8274 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ OAB - MT22131-O (ADVOGADO(A))

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente ,impulsiono estes autos com a finalidade 

de intimar a parte requerida para se manifestar sobre os Embargos de 

Declaração no prazo de 15( quinze) dias .

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1005232-86.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ROSA PEAI UNI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPPE BENDER TAQUES OAB - MT0018590A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO OAB - MG84400-O 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente, impulsiono os autos com a finalidade de 

intimar o apelado para apresentar suas contrarrazões, no prazo de 15 

dias.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1008421-38.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA OAB - MT20495-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDSON APARECIDO ANDRADE (EXECUTADO)

 

Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO estes autos com a finalidade de que seja intimada a parte 

autora para, no prazo de 10 (dez) dias, efetuar o pagamento da diligência 

do Sr. Oficial de Justiça para cumprimento do mandado, emitindo guia para 

localidade a ser cumprido o mandado.Informo ainda que a guia deverá ser 

efetuada através do site www.tjmt.jus.br - Emissão de Guias Online - 

Diligência - Emissão de Guia de Diligência, encaminhado a este Juízo o 

comprovante de pagamento ORIGINAL, nos termos da CNGC e a guia de 

recolhimento.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002286-73.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

IVAI ROCHA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT20957-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente, impulsiono estes autos com a finalidade 

de intimar via imprensa, requerente para impugnar a contestação, no 

prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001760-09.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

GIRAMUNDO TRANSPORTES LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PHILIPE CASARIN PEIXOTO OAB - MT22273/O (ADVOGADO(A))

RAFAEL BOQUE DA SILVA OAB - MT0013386A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO SEGUROS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI OAB - MT11660-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente, impulsiono estes autos com a finalidade 

de intimar via imprensa, a parte requerida para manifestar sobre os 

Embargos de Declaração , no prazo de 05 ( cinco) dias .

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001695-14.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO PEREIRA PIMENTEL (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT20957-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente, impulsiono estes autos com a finalidade 

de intimar via imprensa, requerente para impugnar a contestação, no 

prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1006211-48.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ZENILDO OLIVEIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GEOFRE SARAIVA NETO OAB - PI8274 (ADVOGADO(A))

FRANCIELE DE OLIVEIRA RAHMEIER OAB - MT24056/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)
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Advogado(s) Polo Passivo:

TAYLISE CATARINA ROGERIO SEIXAS OAB - MT15483-A 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente, impulsiono os autos com a finalidade de 

intimar o apelado para apresentar suas contrarrazões, no prazo de 15 

dias.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1006411-21.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE VALDO GOMES RIBEIRO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT20957-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO estes autos com a finalidade de intimar a parte requerida 

para juntar aos autos o comprovante de pagamento da condenação, no 

prazo de 05 (cinco) dias, considerando que a guia juntada se refere aos 

autos 1006143-86.2017.8.11.0041 de Cuiabá/MT.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005015-43.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

DANIIL RIJKOFF (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA SAMIRA PAYAO FRANCO OAB - SP239437 (ADVOGADO(A))

DORIVAL ROSSATO JUNIOR OAB - MT10933-A (ADVOGADO(A))

MARCOS CAMPOS DIAS PAYAO OAB - SP96057 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA OAB - MT19081-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1005015-43.2017.8.11.0037. AUTOR(A): DANIIL RIJKOFF REU: BANCO DO 

BRASIL SA Vistos. Trata-se de AÇÃO DE REVISIONAL DE CONTRATO 

ajuizada por DANIEL RIJKOFF em face de BANCO DO BRASIL S/A, 

devidamente qualificados nos autos. Narra a parte autora, em síntese, que 

no ano de 1990 celebrou 01 contrato de financiamento com a requerida, 

através da Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária n° 90/00198-2, vencida 

em 30/06/1991. Diz que há cobrança de juros excessivos, incidência de 

anatocismo e cumulação ilegal da comissão de permanência. Assim, 

requereu a procedência do pedido para que sejam revistos os contratos e 

declarar abusiva as cláusulas apontadas na inicial, bem como a restituição 

em dobro dos valores cobrados a maior. A ação foi inicialmente proposta 

perante o Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Assis/SP, na data 

de 04/07/2011. Após o reconhecimento da incompetência daquele Juízo, 

foi determinada a remessa dos autos a este Juízo de Primavera do 

Leste/MT. Decisão inicial de conteúdo positivo no id. 15909087. 

Devidamente citado, o requerido apresentou contestação no ID. 18330583, 

alegando a prescrição da pretensão. Alegando, ainda, a inépcia da petição 

inicial. No mérito, pugnou pela improcedência dos pedidos iniciais. A parte 

autora impugnou a contestação (ID. 19496286). Intimados a especificarem 

as provas que pretendiam produzir, a parte requerida requereu a juntada 

de documentos (ID. 20014880), enquanto a parte autora requereu o 

julgamento antecipado da lide (ID. 20306228). É o breve relato. 

Fundamento e decido. Inicialmente, deve ser consignado que o litígio versa 

sobre matéria exclusivamente de direito, nos termos do artigo 355, I, do 

Código de Processo Civil, dispensando dilação probatória, razão pela qual, 

em observância aos princípios da celeridade processual e da razoável 

duração do processo, passo a julgar antecipadamente a lide. Pois bem. Da 

juntada de novos documentos: Em exame à manifestação da requerida ao 

id. 20014880, indefiro o pedido da requerida de produção de prova 

documental considerando que se encontra preclusa. Ocorre que, incumbe 

à parte requerida instruir a contestação com os documentos destinados a 

provar suas alegações sob pena de preclusão, com exceção aos 

documentos destinados a provar fatos supervenientes ou contrapô-los e 

àqueles que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis 

posteriormente, cabendo à parte comprovar tais situações (inteligência 

dos artigos 434 e 435 do CPC). Todavia, a requerida quer acostar 

documentos e nada diz sobre eventual impossibilidade de juntá-los no 

momento apropriado. Portanto, determino o desentranhamento dos 

documentos de id. 20014880. Da prescrição da pretensão autoral. Antes 

de adentrar ao mérito da controvérsia faz-se necessário a apreciação da 

prejudicial de mérito arguida, qual seja, a prescrição. No presente caso, a 

Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária n° 90/00198-2 foi assinada em 

30/10/1990, com data de vencimento em 30/06/1991. E, conforme 

entendimento jurisprudencial, o prazo para ingressar com ação revisional 

de contrato conta-se a partir da data da assinatura. Neste sentido: 

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO 

- PRESCRIÇÃO VINTENÁRIA DECRETADA - CÉDULA RURAL - TERMO 

INICIAL - DATA DA ASSINATURA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO 

DESPROVIDO. O termo inicial da contagem do prazo prescricional da ação 

revisional é a data da emissão da cédula rural e não do vencimento, pois, 

é nessa oportunidade que o contratante tem conhecimento dos encargos 

pactuados”. (TJ/MT – 2ª CCível – RAC nº 53302/2010 – Relatora: Desª. 

CLARICE CLAUDINO DA SILVA – j. em 17/11/2010, publ. no DJE 

10/01/2011) “DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE 

CONTRATO BANCÁRIO. CÉDULAS DE CRÉDITO RURAL. PRESCRIÇÃO. 

AÇÃO PESSOAL. VINTENÁRIA SOB A ÉGIDE DO CC/16. DECENAL A 

PARTIR DO INÍCIO DA VIGÊNCIA DO CC/02. TERMO INICIAL. DATA EM QUE 

O CONTRATO FOI FIRMADO. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. COTEJO 

ANALÍTICO E SIMILITUDE FÁTICA. AUSÊNCIA. 1. Ação revisional de 

contratos de cédula de crédito rural, ajuizada em 11.03.2008, da qual foi 

extraído o presente recurso especial, concluso ao Gabinete em 

05.09.2012. 2. Determinar o termo inicial do prazo prescricional da ação 

revisional de cláusulas de cédula de crédito rural. 3. As ações revisionais 

de contrato bancário são fundadas em direito pessoal, motivo pelo qual o 

prazo prescricional, sob a égide do Código Civil de 1.916 era vintenário, e 

passou a ser decenal, a partir do Código Civil de 2.002. 4. A pretensão se 

refere às cláusulas contratuais, que podem ser discutidas desde a 

assinatura do contrato, motivo pelo qual o termo inicial do prazo 

prescricional é a data em que o contrato foi firmado. 5. O dissídio 

jurisprudencial deve ser comprovado mediante o cotejo analítico entre 

acórdãos que versem sobre situações fáticas idênticas. 6. Negado 

provimento ao recurso especial”. (STJ – 3ª T. – REsp 1326445/PR – 

Relatora: Min. NANCY ANDRIGHI – j. em 04/02/2014, DJe 17/02/2014). 

Lado outro, o prazo prescricional aplicável ao caso concreto, que era o 

que estava em vigor quando da celebração do contrato (1990), é o 

vintenário, previsto no art. 177, caput, do Código Civil de 1916. Destaco 

que, como já havia transcorrido mais da metade do prazo prescricional 

previsto na legislação anterior, diante da regra de transição do art. 2.028 

do Código Civil de 2002, em vigor desde 11.01.2003, deve realmente incidir 

o prazo prescricional da lei anterior. É este o entendimento do E. TJMT, 

vejamos: “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE 

CONTRATO BANCÁRIO – CÉDULA DE CRÉDITO RURAL PIGNORATÍCIA E 

HIPOTECÁRIA - CONTRATAÇÃO SOB A ÉGIDE DO CÓDIGO CIVIL/1916 - 

CÓDIGO CIVIL ATUAL (VIGÊNCIA 11/01/2003) - DECORRIDO MAIS DA 

METADE DO PRAZO PRESCRICIONAL - PRESCRIÇÃO VINTENÁRIA - ART. 

177 DO CODEX REVOGADO - TRANSCURSO INTEGRAL DO PRAZO, 

ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO – SENTENÇA REFORMADA - 

RECURSO PROVIDO. 1 - O prazo para ingressar com ação revisional de 

contrato conta-se a partir da data da assinatura. Se o contrato foi 

assinado em data anterior de vigência do atual CC, deve ser vista a regra 

de transição prevista no art. 2.028 do CC. 2 - Já decorrido mais de 10 

anos da assinatura e na regra de transição se aplica o prazo vintenário, 

prescrito está o direito do autor, contratos assinados em 20/09/2011 e 

21/11/2011, quando o ajuizamento da lide ocorreu em 14/05/2012.(N.U 

0004079-58.2012.8.11.0086, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito 

Privado, Julgado em 22/01/2020, Publicado no DJE 27/01/2020) (grifo 

nosso). Assim, tendo sido a demanda ajuizada somente em 04/07/2011 (id. 

10451752, p. 4), ou seja, mais de 20 (vinte) anos após a assinatura do 

contrato (30/10/1990), bem como, mais de 20 (vinte) anos do vencimento 

do título (30/06/1991), é imperioso o reconhecimento da prescrição, 

restando inviabilizada o anseio da parte autora. Vale mencionar que, 

mesmo se fosse aplicável ao caso o Tema 919 do Superior Tribunal de 

Justiça, onde restou consagrado o entendimento de que o termo inicial da 

prescrição da pretensão de repetição do indébito é a data da lesão, ou 
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seja, do pagamento, no caso dos autos, inexiste comprovação de 

pagamento da prestação avençada entre as partes, devendo, portanto, 

ser considerado como termo inicial de contagem do prazo prescricional, a 

data do vencimento do título, que, neste caso, é de 30/06/1991. Desta 

forma, a prescrição pode ser alegada em qualquer grau de jurisdição e, 

inclusive, deve ser reconhecida de ofício, nos moldes dos artigos 193 do 

Código Civil e 219, § 5º, do CPC. Por todo exposto, ACOLHO a prejudicial 

de mérito de PRESCRIÇÃO, arguida pela parte demandada, pelo que 

reconheço a prescrição da pretensão pleiteada, e JULGO EXTINTO o 

processo, com resolução de mérito, nos moldes do artigo 487, inciso II, do 

NCPC. Condeno a parte requerente ao pagamento das custas, despesas 

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

cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, § 2º do CPC. 

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

cautelas de estilo. Após, certifique-se o trânsito em julgado e arquive-se o 

feito, com as anotações de praxe. Às providências. Primavera do 

Leste/MT, 23 de abril de 2020. Laura Dorilêo Cândido Juíza de Direito, em 

Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001245-08.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

GIRAMUNDO COMERCIO E TRANSPORTES LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PHILIPE CASARIN PEIXOTO OAB - MT22273/O (ADVOGADO(A))

RAFAEL BOQUE DA SILVA OAB - MT0013386A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GENERALI BRASIL SEGUROS S A (REQUERIDO)

PEDRO ELI MEDEIROS - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA OAB - MT21291-O (ADVOGADO(A))

ARMANDO VICENTE MESQUITA CHAR OAB - SP172682 (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE Autos nº 1001245-08.2018.8.11.0037 Vistos e 

examinados. Trata-se de ação indenizatória por dano material proposta 

por Giramundo Comércio e Transportes LTDA contra Pedro Eli Medeiros – 

ME e Generali Brasil Seguros S.A., todos qualificados na petição inicial. A 

autora alega, em síntese, que o caminhão conduzido por Pedro Eli 

Medeiros colidiu em seu veículo; afirma que, a empresa requerida, assumiu 

a culpa pelo acidente, arcando com despesas com o guincho e conserto 

de seu veículo; aduz, contudo, que também sofreu lucros cessantes. A 

pretensão autoral cinge a condenação das requeridas ao pagamento de 

indenização por dano material (lucros cessantes). O recebimento da inicial 

deu-se no pronunciamento de id. 13014811. As empresas requeridas 

foram citadas pelo correio, conforme avisos de recebimento de id. 

13964384 e 13966095. Realizada audiência de conciliação, não houve 

autocomposição entre os litigantes (id. 14402425). A seguradora 

requerida ofereceu contestação ao id. 14658934, contrapondo-se à 

pretensão autoral, nela sustentou que as provas produzidas pela 

requerente são insuficientes para demonstrar que deixou de auferir lucro 

enquanto seu veículo esteve na oficina. A primeira requerida, por sua vez, 

ofereceu contestação ao id. 14679696, também se contrapondo à 

pretensão autoral, nela sustentou que não lhe incumbe ressarcir os lucros 

cessantes e que as provas produzidas pela requerente são insuficientes 

para demonstrar o prejuízo à atividade comercial no período em que o 

veículo permaneceu sem reparos, nem o importe que teria deixado de 

auferir. A requerente impugnou as peças defensivas ao id. 14959298, 

rebatendo os argumentos de defesa e ratificando os termos de sua 

pretensão. Os litigantes foram instados a se manifestarem sobre as 

provas que pretendiam produzir (id. 15487601). A requerente e a 

requerida Pedro Eli Medeiros – ME pugnaram pela produção de prova oral 

(id. 15859285 e 15885978), enquanto a seguradora requerida pediu a 

expedição de ofício à Receita Federal para obter declarações de imposto 

de renda da autora (id. 16107840). Somente a prova oral foi deferida, 

designando-se audiência instrutória para tanto (id. 16968981). A 

solenidade foi realizada, conforme termo de id. 29821527, contudo, diante 

da ausência de provas testemunhais, declarou-se encerrada a instrução, 

intimando-se os litigantes para apresentarem memoriais. O requerente 

apresentou memoriais ao id. 30241607, enquanto a seguradora e a outra 

empresa requerida os apresentaram ao id. 31219424 e 3139881, 

respectivamente. Os autos vieram conclusos. É o relatório. Fundamento e 

decido. O litígio envolve responsabilidade civil resultante de sinistro 

envolvendo veículos da requerente e primeira requerida, este segurado 

pela segunda requerida. Inexiste discussão no feito acerca da ocorrência 

do acidente, nem sobre a culpa da primeira requerida, pois as questões 

não foram objeto de contestação, razão pela qual são fatos 

incontroversos e não dependem de provas (artigo 374, inciso III, do CPC). 

Portanto, resta-me examinar a ocorrência de danos materiais na 

modalidade de lucros cessantes. Examinando as provas produzidas pelo 

autor, entendo que não logrou êxito em demonstrar efetivamente o que 

tenha deixado de lucrar em virtude do sinistro. Com efeito, o requerente 

instruiu a inicial com notas fiscais de outros serviços realizados, 

buscando demonstrar o rendimento que era auferido em sua atividade, 

quando na verdade, deveria comprovar a existência de compromissos 

anteriormente assumidos e que não puderam ser honrados em razão do 

estrago feito em seu veículo em virtude do acidente. Além disso, não há 

comprovação de que o veículo seja o único da requerente, empresa que 

atua com fretes e transportes rodoviários de cargas (id. 12080332), não 

havendo como se presumir que não possuía outros caminhões que 

pudessem suprir sua ausência, nem que tenha deixado de lucrar nesse 

período. Destaco que o egrégio TJMT também entende pela necessidade 

de existência de prova cabal para a configuração do lucro cessante e 

impossibilidade de presunção, vejamos: APELAÇÃO CÍVEL Nº 

0000370-70.2014.8.11.0045 APELANTE: TORINO COMERCIAL DE 

VEICULOS LTDA APELANTE: CNH INDUSTRIAL N.V. APELADO: CNH 

INDUSTRIAL N.V. APELADO: ELETROTECNICA GULGIELMIN LTDA 

APELADO: TORINO COMERCIAL DE VEICULOS LTDA EMENTA RECURSOS 

DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PARCIAL 

PROCEDÊNCIA – ACORDO FIRMADO ENTRE A AUTORA E A FABRICANTE 

REQUERIDA – HOMOLOGAÇÃO – EXTINÇÃO DO FEITO EM RELAÇÃO A 

ESTA DEMANDADA – RECURSO DE APELAÇÃO DA CONCESSIONÁRIA 

REQUERIDA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – CONFUSÃO 

COM O MÉRITO – LUCROS CESSANTES – ALEGAÇÃO DE NÃO 

COMPROVAÇÃO PELA AUTORA – CABIMENTO – LUCRO NÃO 

PRESUMÍVEL –RECURSO DA CONCESSIONÁRIA REQUERIDA PROVIDO. 

Se o acordo havido entre a autora e a fabricante requerida, cujo 

instrumento preenche os requisitos legais, é hígido e cumpriu o seu fim, já 

tendo sido inclusive integralmente cumprido pela demandada com a 

substituição do veículo defeituoso e depósito em conta judicial, há de ser 

homologado, resolvendo a lide entre os signatários, na forma do artigo 840 

do Código Civil. O reconhecimento dos lucros cessantes exige prova cabal 

daquilo que a parte efetivamente deixou de lucrar em razão do ato ilícito, 

não sendo presumível apenas pela ausência do veículo que apresentou 

defeito, ainda que usado para o transporte de equipamentos da empresa, 

mormente se possui outros caminhões utilizados para tal fim. Assim, se 

inexiste dos autos provas do que a autora efetivamente deixou de lucrar 

no período em que o caminhão esteve em reparo, há de ser afastada a 

condenação da concessionária requerida a indenizá-las pelos lucros 

cessantes. (N.U 0000370-70.2014.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS 

CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda 

Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/02/2020, Publicado no DJE 

27/02/2020) (grifei). APELAÇÃO – PRELIMINAR – NÃO CONHECIMENTO 

DO RECURSO DO BANCO DO BRASIL S.A. – OFENSA AO PRINCÍPIO DA 

DIALETICIDADE – ACOLHIDO NO MÉRITO – MÉRITO - AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, LUCROS CESSANTES E MORAIS 

– NEGATIVA DA SECURITIZAÇÃO – DIREITO AO ALONGAMENTO 

RECONHECIDO POR SENTENÇA – EFEITOS – PARALIZAÇÃO DAS 

ATIVIDADES AGRÍCOLAS – DANO MATERIAL – LUCROS CESSANTES – 

AUSÊNCIA DE PROVA CABAL – DANO PRESUMIDO – IMPOSSIBILIDADE – 

DANO MORAL – MANTIDO – RECURSO DO BANCO DO BRASIL S.A. – 

NÃO CONHECIDO – RECURSO DO AUTOR – DESPROVIDO O recurso que 

não ataca os fundamentos da decisão recorrida não deve ser conhecido, 

por desatender pressuposto objetivo de admissibilidade Não há como 

reconhecer a existência de lucros cessantes à míngua de comprovação 

de sua existência, realçado que tal dano não pode ser meramente 

presumido. Mantém-se o dano moral fixado na r. sentença, porquanto 

condizente com os elementos dos autos, de modo a atender a perspectiva 

d o  t r a n s t o r n o  s o f r i d o  p e l o  a u t o r  a p e l a n t e .  ( N . U 

0000751-40.2015.8.11.0014, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Vice-Presidência, Julgado em 

22/05/2019, Publicado no DJE 28/06/2019) (grifei). Portanto, à míngua de 

provas dos fatos constitutivos do direito do autor, impera-se a total 

improcedência da pretensão autoral. Ante ao exposto, julgo improcedente 
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a pretensão autoral e declaro extinto o feito com resolução de mérito nos 

termos do artigo 487, inciso I, do CPC. Destarte, condeno o vencido ao 

pagamento de custas, taxas e despesas processuais além de honorários 

sucumbenciais que fixo em 10% (dez) por cento sobre o valor da causa 

(artigo 85, caput e § 2º, do CPC). Publique-se. Intime-se. Havendo o 

trânsito em julgado, certifique-se e arquivem-se os autos com as 

anotações e baixas de praxe. Cumpra-se, expedindo-se o necessário e 

com as cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 23 de abril de 2020. 

Laura Dorilêo Cândido Juíza de Direito, em substituição legal

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003354-92.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS FUNCIONARIOS 

DA CARGILL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATA MARTINEZ GALDAO DE ALBUQUERQUE OAB - SP0200274A 

(ADVOGADO(A))

MANUEL VIEIRA DE ARAUJO NETO OAB - SP327559 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADILSON FERREIRA DA SILVA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLADEMIR ROMEU DE LIMA OAB - MT20072/O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que na INTIMAÇÃO solicitando a diligência a parte autora foi 

intimada a fornecer o endereço atua do requerido. Certifico que não foi 

fornecido o endereço. Sendo assim, deixo de expedir MANDADO de 

PENHORA, AVALIAÇÃO

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001233-28.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MT13994-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS GOMES DA SILVA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS GOMES DA SILVA OAB - MT4957/O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE Autos nº 1001233-28.2017.8.11.0037 Vistos e 

examinados. Trata-se de ação monitória proposta por Banco Bradesco 

S.A. contra Carlos Gomes da Silva, qualificados na petição inicial. A 

requerente alegou, em síntese, que é credora do requerido da importância 

original de R$ 86.419,40 (oitenta e seis mil quatrocentos e dezenove reais 

e quarenta centavos) resultantes da celebração de Proposta de Abertura 

de Conta Corrente e Termo de Opção nº 0947-0088242 – Contrato Interno 

nº 3494331, tendo o requerido deixado de cumprir a obrigação de saldar 

as prestações devidas. O recebimento da inicial ocorreu no 

pronunciamento de id. 6151267. O requerido foi citado pelo correio (id. 

7926913) e ofereceu embargos monitórios ao id. 7313024, sustentando a 

ilegitimidade ativa da autora, bem como a ausência de juntada de contrato. 

A requerente impugnou os embargos ao id. 8239000, defendendo sua 

legitimidade e que os documentos anexos à inicial demonstram a origem do 

débito. Realizada audiência de conciliação, não houve autocomposição 

entre as partes (id. 9279498). Instadas a se manifestarem sobre as 

provas que pretendiam produzir (id. 16139069), as partes pugnaram pelo 

julgamento antecipado (id. 17413688 e 22692829). Vieram os autos 

conclusos. É o relatório. Decido. Os embargos monitórios oferecidos 

fundam-se na alegação de ilegitimidade ativa da requerente. Denoto, de 

fato, que o título que embasa a ação foi firmado perante o Banco HSBC (id. 

6029728), porém é de conhecimento geral que referida instituição bancária 

foi adquirida pelo Banco Bradesco (requerente), notícia amplamente 

divulgada pela mídia à época, sendo todos os clientes integrados à 

instituição bancária adquirente, exemplos: notícia do portal G1 em 

01/07/2016: “Bradesco conclui compra do HSBC Brasil e paga R$ 16 

bilhões”, disponível em: ; notícia do portal G1 em 08/10/2016: “Clientes do 

HSBC são integrados pelo Bradesco neste sábado”, disponível em: . 

Assim é que, o requerido como cliente da instituição bancária (fato que 

não nega), certamente também tinha conhecimento da venda e integração, 

não tendo acostado qualquer documento que demonstrasse que sua 

conta e dívida não fora incorporada pelo banco autor, tendo desincumbido 

da obrigação com frágeis argumentos. A propósito, os documentos 

acostados pelo requerente aos ids. 8239080, 8239086 e 8239089 

confirmam a informação. Lado outro, ao contrário do alegado pelo 

embargante, há anexo à inicial “Proposta de Abertura de Conta Corrente e 

Termo de Opção Pessoa Física” (id. 6029728) onde contratou “cheque 

especial” e “crédito parcelado”, exarando sua assinatura ao fim do 

instrumento. Por fim, vale consignar que a parte autora/embargada trouxe 

aos autos, planilha atualizada do débito (id. 6029735). Portanto, os 

embargos devem ser rejeitados e a dívida constituída de pleno direito. Ante 

o exposto, julgo improcedentes os embargos monitórios, e por outro lado, 

julgo procedente o pedido inicial, resolvendo o mérito nos termos do artigo 

487, inciso I, do CPC, constituindo-se de pleno direito a dívida exigida no 

procedimento executório no valor de R$ 86.419,40 (oitenta e seis mil 

quatrocentos e dezenove reais e quarenta centavos), em título executivo 

judicial, a ser atualizada monetariamente pelo IGP-M, a contar da 

propositura da ação e sobre a qual incidirá juros moratórios na razão de 

1%, ao mês, a contar da citação. Condeno a embargante/ré ao pagamento 

das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, que arbitro 

em 10% sobre o valor atualizado da causa (artigo 85, § 2º, do CPC). Com 

o trânsito em julgado, intime-se o réu/embargante a efetuar o pagamento 

da dívida, no prazo de 15 (quinze) dias, de acordo com disposto no art. 

523 do CPC. Caso não ocorra o pagamento espontâneo do valor do débito, 

dentro desse prazo, que inicia após a intimação defensor do 

réu/embargante, incide a multa de 10% sobre o valor do débito, conforme 

§1º do referido artigo. Intime-se. Publique-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Primavera do Leste/MT, 23 de abril de 2020. Laura Dorilêo 

Cândido Juíza de Direito, em substituição legal

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan Schenkel

 Cod. Proc.: 38427 Nr: 961-37.2006.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NUTRIFRIGO ALIMENTOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GRUPO SENIOR EMPRESARIAL LTDA 

(SUPERMERCADO REAL)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZMAR BARBOSA VIEIRA - 

OAB:MT 13059, RICARDO BATISTA DAMÁSIO - OAB:MT 7.222-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rosane Aparecida Kulevicz - 

OAB:20.576-0

 Processo nº 961-37.2006.811.0037 (Código 38427)

 Vistos.

Tendo em vista a instauração do incidente de desconsideração da 

personalidade jurídica apenso a estes autos, de n° 239292, SUSPENDO o 

andamento do presente processo, com fundamento no artigo 134 § 3, do 

Código de Processo Civil.

Intimem-se.

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

Primavera do Leste/MT, 18 de março de 2.020

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan Schenkel

 Cod. Proc.: 42453 Nr: 4874-27.2006.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BAMERINDUS DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SERGIO CLAUDIO VIECILI, JOÃO ALFREDO 

VIECILI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BARBARA BIANCO - 

OAB:OAB/SP 369.360, CLAYTON EMERSON DE FREITAS MARQUES - 

OAB:17153, DANIELE DA SILVA BANANEIRA - OAB:SP/ 198.309-E, 

FÁBIO PASCUAL ZUANON - OAB:OAB/SP 172.589, GABRIEL 

SPERANDINI SPEZI - OAB:SP/ 208.003-E, GERALDO FONSECA NETO - 

OAB:18752, GUILHERME OLIVEIRA AFONSO - OAB:OAB/SP 328.863, 

LEONARDO WASCHECK FORTINI - OAB:23069/GO, MARIA DE FÁTIMA 

RABELO JÁCOMO - OAB:GO 6.222, OTÁVIO ALVES FORTE - 

OAB:21490/GO, PEDRO GONZAGA DE OLIVEIRA CARVALHO E SILVA - 

OAB:OAB/SP 289.132

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO PEDRAZZI - 

OAB:37477/RS, MAURÍCIO RANGEL DOS SANTOS - OAB:48433/RS, 
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ROGERIS PEDRAZZI - OAB:37431/RS

 Processo nº 4874-27.2006.811.0037 (Código 42453)

Vistos.

Primeiramente, remetam-se os autos ao Distribuidor para proceder a 

alteração do cadastro do exequente, conforme requerido à fl. 469, bem 

como a devida anotação no sistema os patronos indicados.

Analisando os autos, verifico que assiste razão ao exequente, no que se 

refere à fixação de honorários advocatícios, visto que não foram 

arbitrados no despacho inicial.

Dessa forma, fixo os honorários advocatícios em 20% (vinte por cento) do 

valor atualizado do débito, com fulcro no artigo 827, § 2º, do Código de 

Processo Civil.

No mais, defiro o pedido de expedição de ofício ao SERASA/SPC para 

negativação do nome do executado em razão deste processo, ante o 

disposto no artigo 782, §3º, do Código de Processo Civil.

Indefiro a expedição de ofício ao Banco Central do Brasil para que seja 

informado se os executados possuem procuração para movimentação de 

conta bancária de terceiros, vez que tal medida afetaria o direito à 

intimidade de terceiros não participantes da demanda.

Indefiro, por ora, a consulta aos Sistemas Bacenjud, Infojud e Renajud, 

tendo em vista que há penhora de imóvel realizada nos autos.

Assim, recolhidas as diligências necessárias, expeça-se mandado de 

avaliação do imóvel penhorado à fl. 122.

Com a juntada do laudo, intimem-se as partes para manifestação, no prazo 

comum de 15 (quinze) dias.

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

estilo.

Primavera do Leste/MT, 22 de abril de 2.020.

Myrian Pavan Schenkel

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan Schenkel

 Cod. Proc.: 53582 Nr: 1262-13.2008.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GAPLAN ADMINISTRADORA DE BENS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adelar Koelzer Appelt, MIRANDA DE OLIVEIRA 

APPELT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURÍCIO CORRÊA - 

OAB:222.171/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FREDERICO EUGÊNIO 

FERNANDES FILHO - OAB:6.226-A/MT, NELSON A . MANOEL JÚNIOR - 

OAB:5.454-B

 Processo nº 1262-13.2008.811.0037 (Código 53582)

Vistos.

Considerando que nesta data proferi sentença nos autos de Embargos à 

Execução – código 70594 em apenso, não existe mais razão para a 

suspensão neste feito, de modo que o feito está regular para 

prosseguimento.

Primeiramente, afasto a alegação de prescrição intercorrente, 

considerando que o feito estava suspenso aguardando prolação de 

sentença nos autos em apenso.

Destarte, intime-se a parte exequente para dar prosseguimento ao feito, 

no prazo de 15 (quinze) dias, apresentando cálculo atualizado no qual 

seja especificada a aplicação de juros, seu percentual e qual índice está 

sendo utilizado para correção monetária, bem como quais os pagamentos 

que foram feitos após o ajuizamento da ação, conforme alegado pelos 

embargantes.

Decorrido o prazo sem manifestação, intime-se a parte requerente, 

através de seu representante legal, para promover o regular andamento 

do feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção do processo, 

nos termos do artigo 485, § 1º, do Código de Processo Civil.

Intimem-se.

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

Primavera do Leste/MT, 22 de abril de 2.020.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan Schenkel

 Cod. Proc.: 58837 Nr: 6412-72.2008.811.0037

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARNALDO FERREIRA MATIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEFERSON CANDIDO RIBEIRO, ROBERTO 

CARLOS VIEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LURDIANE BARROS MOREIRA - 

OAB:12369/MT, MARCELO PILOTO MACIEL - OAB:8222-B-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NERI PAULO ZANETTE - 

OAB:10310/MT

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão monitória nos termos 

do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, constituindo, de pleno direito, 

o título executivo judicial no valor de R$ 18.400,00 (Dezoito mil e 

quatrocentos reais), com correção monetária incidente a partir da data de 

emissão estampada na cártula, e os juros de mora a contar da primeira 

apresentação à instituição financeira sacada ou câmara de compensação 

(STJ- REsp 1.556.834-SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, 

julgado em 22/6/2016, DJe 10/8/2016).Condeno a requerida ao pagamento 

das custas e despesas processuais, bem como ao pagamento de 

honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor da 

condenação em consonância com o artigo 85, § 2º do Código de Processo 

Civil.Após o trânsito em julgado, remetam-se os autos ao arquivo definitivo, 

com as baixas e anotações necessárias.Publique-se. Registre-se. 

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

estilo.Primavera do Leste-MT, 22 de abril de 2.020.Myrian Pavan 

SchenkelJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan Schenkel

 Cod. Proc.: 71603 Nr: 3918-69.2010.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALEGRETI & SLAPAK LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV RODRIGUES & CIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA MARTINS RIBAS - 

OAB:5974-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 3918-69.2010.811.0037 (Código 71603)

Vistos.

Considerando que nesta data proferi sentença nos autos de Embargos à 

Execução – código 169712 em apenso, intime-se a parte exequente para 

dar prosseguimento ao feito, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentando 

cálculo atualizado excluindo-se a multa de 2%, os honorários advocatícios 

e os valores de R$ 610,00 (seiscentos e dez reais).

Decorrido o prazo sem manifestação, intime-se a parte requerente, 

através de seu representante legal, para promover o regular andamento 

do feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção do processo, 

nos termos do artigo 485, § 1º, do Código de Processo Civil.

Intimem-se.

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

Primavera do Leste/MT, 22 de abril de 2.020.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan Schenkel

 Cod. Proc.: 107755 Nr: 6887-23.2011.811.0037

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIS APARECIDO SOARES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LOANES FÁTIMA ARTUSI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ANTONIO DE CASTRO 

LEITE NOGUEIRA - OAB:5622/MT, ROSÂNGELA QUEIROZ GARCIA 

LEITE NOGUEIRA - OAB:14588-MT, Thaise Maria Ataide Cunha - 

OAB:13277

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZA CAVICHIOLI DORING - 

OAB:50612/RS, MARIA AMELIA MASCHIO - OAB:, MARILEI SCHUSTER 

- OAB:7721-B/MT

 Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido, com resolução de 

mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.Dê-se 

ciência ao Ministério Público Estadual.Custas e honorários pela parte 

requerente, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da 

causa nos termos artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil, observado 
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o disposto no artigo 98, §3°, do mesmo código.Após o trânsito em julgado, 

certifique-se e remetam-se os autos à CAA para arquivamento definitivo, 

com as baixas e anotações de estilo.Publique-se. Registre-se. 

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

estilo.Primavera do Leste/MT, 22 de abril de 2020.Myrian Pavan 

SchenkelJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan Schenkel

 Cod. Proc.: 109455 Nr: 8666-13.2011.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LOANES FÁTIMA ARTUSI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ APARECIDO SOARES DA SILVA, 

ORCELINA DE FÁTIMA ANTUNES DE SOUZA BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZA CAVICHIOLI DORING - 

OAB:50612/RS, MARIA AMELIA MASCHIO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ZILDA MARIA BELTRAME 

FRANÇA - OAB:13417

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido, com resolução de mérito, 

nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil para DETERMINAR 

aos requeridos que devolvam à requerente o terreno com área de 450 m², 

localizado no lote n° 10, quadra 09, no loteamento Parque Eldorado, nesta 

cidade, conforme registro imobiliário, em até 45 (quarenta e cinco) dias, 

devendo ser expedido mandado para entrega do imóvel à 

requerente.Custas e honorários advocatícios pelos requeridos, estes 

fixados 10% do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §2º, 

do Código de Processo Civil, observado o disposto no artigo 98, §3°, do 

mesmo código.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.Primavera do Leste/MT, 

22 de abril de 2020.Myrian Pavan SchenkelJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan Schenkel

 Cod. Proc.: 112120 Nr: 2580-89.2012.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADELAR TAFAREL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:OAB/MT 13.994-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, e por tudo mais que nos autos consta, JULGO 

PROCEDENTE o pedido, com resolução de mérito, nos termos do artigo 

487, I, do Código de Processo Civil, para CONDENAR o requerido, ao 

pagamento no valor de R$ 33.662,03 (trinta e três mil, seiscentos e 

sessenta e dois reais e três centavos), acrescido de correção monetária 

pelo INPC e juros moratórios em 1% (um por cento) ao mês desde a data 

do vencimento da dívida.Condeno o requerido ao pagamento das custas e 

honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação, 

em conformidade com o artigo 85, §2º, do Código de Processo 

Civil.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, 

certifique-se e arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

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

estilo.Primavera do Leste/MT, 22 de abril de 2.020.Myrian Pavan 

SchenkelJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan Schenkel

 Cod. Proc.: 112162 Nr: 2608-57.2012.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SINAGRO PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ VALDOIR SCATAMBULO, ROSILENE DE 

SÁ SCATAMBULO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FREDERICO EUGÊNIO FERNANDES 

FILHO - OAB:6.226-A/MT, JOÃO MANOEL JÚNIOR - OAB:MT 3284-B, 

MIRANDA DE OLIVEIRA - OAB:13300/MT, NELIANE ANDREA MANOEL - 

OAB:164.246 SP, NELSON APARECIDO MANOEL JUNIOR - OAB:MT 

5454-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Processo nº 2608-57.2012.811.0037 (Código 112162)

Vistos.

Considerando que nesta data proferi sentença nos autos de Embargos à 

Execução – código 112162 e Cautelar de Arresto – código 111467 em 

apenso, não existe mais razão para suspensão neste feito, de modo que o 

feito está regular para prosseguimento.

Destarte, os executados foram citados por edital, sendo que os autos 

foram remetidos à Defensoria Pública para manifestação como curador 

especial (fl. 128), contudo, com o ajuizamento da ação de Embargos à 

Execução, bem como que a procuração outorgada aos seus advogados 

contém poder específico para atuação neste feito, entendo que está 

satisfatoriamente suprida à citação dos executados.

Proceda-se à Secretaria ao cadastro dos advogados dos executados no 

Sistema Apolo.

De outro lado, considerando os pedidos de fls. 120/122 para determinar a 

conversão do arresto efetivado em depósito, nos termos do artigo 6º do 

Código de Processo Civil, intime-se a parte exequente para, no prazo de 

15 (quinze) dias, indicar se insiste no referido pedido ou, caso queira, 

realize outro, a fim de dar efetividade à ação.

Intimem-se.

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

Primavera do Leste/MT, 22 de abril de 2020.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan Schenkel

 Cod. Proc.: 114157 Nr: 4607-45.2012.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ MARIA ALVES FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIANO CARLOTTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REINALDO LEITE DE OLIVEIRA - 

OAB:MT/12971

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILBERTO JOSÉ CADOR - 

OAB:MT/14.323

 Ainda, JULGO PROCEDENTE EM PARTE o pedido reconvencional, nos 

termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para CONDENAR a 

parte requerente/reconvinda ao pagamento de R$ 22.159,85 (vinte e dois 

mil cento e cinqüenta e nove reais e oitenta e cinco centavos) a título de 

danos materiais, devendo a quantia ser acrescida de juros de mora de 1% 

ao mês e correção monetária segundo INPC a partir de 17/07/2013 (fl. 64), 

data do evento danoso, nos termos da Súmula 43 e 54 do Superior 

Tribunal de Justiça. Custas e honorários advocatícios pela parte 

requerente/reconvinda, estes fixados em 15% (quinze) por cento do valor 

da condenação, nos termos do artigo 85, §2º, do Código de Processo 

Civil.Após o trânsito em julgado, aguarde-se o decurso do prazo do artigo 

611 da CNGC/MT e, nada sendo requerido, remetam-se os autos à CAA 

para arquivamento definitivo, com as baixas e anotações de 

estilo.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário, com as cautelas de estilo.Primavera do Leste/MT, 22 de abril 

de 2020.Myrian Pavan SchenkelJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan Schenkel

 Cod. Proc.: 120648 Nr: 3135-72.2013.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIDNEY FERNANDES LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIX CONSULTORIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HENNYNK FERNANDO PRATES - 

OAB:MT 20967-O, SIDNEY GONÇALVES LIMA - OAB:11599 /MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 3135-72.2013.811.0037 (Código 120648)

Vistos.

Intime-se a parte requerente para juntar o cálculo atualizado da dívida, em 

10 (dez) dias, bem como para promover o regular prosseguimento da 

execução.

Após, remetam-se os autos conclusos.

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

Primavera do Leste/MT, 22 de abril de 2.020.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan Schenkel

 Cod. Proc.: 126467 Nr: 9015-45.2013.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO TRIÂNGULO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTANIEL PASCOAL ALVES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADAHILTON DE OLIVEIRA PINHO 

- OAB:152305/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL BOQUE DA SILVA - 

OAB:OAB / MT 13.386

 Processo nº 9015-45.2013.811.0037 (Código 126467)

Vistos.

Analisando os autos, verifico que a renúncia de fl. 215 não se refere a 

todos os advogados constituídos pelo executado (fl. 148), de modo que 

não há óbice ao prosseguimento da execução.

Desta feita, defiro o pedido de fl. 216.

Para o caso de descumprimento, fixo o valor da multa em 1% (um por 

cento) do valor atualizado da execução por dia de descumprimento, nos 

termos do artigo 774, V, parágrafo único, do CPC.

Recolhidas as diligências necessárias, proceda-se conforme requerido 

pelo exequente.

Intimem-se.

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

Primavera do Leste/MT, 22 de abril de 2020.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan Schenkel

 Cod. Proc.: 130040 Nr: 2764-74.2014.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAERCIO ANTONIO PANCOTTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTÔNIO DARCI FERRARI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILMAR SUBTIL GODINHO - 

OAB:MT 11.436

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CINTRA FARIAS - 

OAB:MT 11002-B

 Processo nº 2764-74.2014.811.0037 (Código 130040)

Vistos.

Antes de analisar o pedido de fls. 44/48 e 49/50, intime-se a parte 

requerente para juntar o cálculo atualizado da dívida, em 10 (dez) dias.

Após, remetam-se os autos conclusos.

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

Primavera do Leste/MT, 22 de abril de 2.020.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan Schenkel

 Cod. Proc.: 132141 Nr: 4508-07.2014.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUSSARA CORDEIRO MARQUES CARDOSO, 

RONALDO CARDOSO DA SILVA, IRIETE CARDOSO CECATTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:MT 19.081-A, SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:MT 14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, e por tudo mais que nos autos consta, JULGO 

PROCEDENTE o pedido, com resolução de mérito, nos termos do artigo 

487, I, do Código de Processo Civil, para CONDENAR as partes requeridas, 

solidariamente, ao pagamento no valor de no valor de R$ 400.000,00 

(quatrocentos mil reais), acrescido de correção monetária pelo INPC e 

juros moratórios em 1% (um por cento) ao mês desde a data do 

vencimento da dívida.Condeno as partes requeridas ao pagamento das 

custas e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da 

condenação, em conformidade com o artigo 85, §2º, do Código de 

Processo Civil.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Após o trânsito em 

julgado, certifique-se e arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

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

estilo.Primavera do Leste/MT, 22 de abril de 2.020.Myrian Pavan 

SchenkelJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan Schenkel

 Cod. Proc.: 133187 Nr: 5349-02.2014.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UPL DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE INSUMOS 

AGROPECUARIOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GENESIS PRODUTOS AGRICOLAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADAUTO DO NASCIMENTO 

KANEYUKI - OAB:198905/SP, JOSE ERCÍLIO DE OLIVEIRA - 

OAB:OAB/SP 27.141, Luana Klimiuk - OAB:MT 18089, TIAGO BUENO 

DA SILVA - OAB:MT/18226/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 5349-02.2014.811.0037 (Código 133187)

Vistos.

Defiro o pedido de busca de bens através do sistema INFOJUD.

Procedam-se às diligências a fim de se buscar eventuais bens em nome 

do executado, utilizando-se o Sistema INFOJUD.

Com a juntada aos autos cópia das declarações de imposto de renda do 

executado, vista dos autos a parte exequente para requerer o que 

entender lhe seja de direito, no prazo de 15 (quinze) dias.

Importante consignar que, em sendo a busca positiva, o feito deverá 

tramitar sob segredo de justiça, devendo a Secretaria proceder à correta 

identificação do feito.

Intimem-se.

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

Primavera do Leste/MT, 22 de abril de 2020.

Myrian Pavan Schenkel

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan Schenkel

 Cod. Proc.: 133388 Nr: 5500-65.2014.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADL COMÉRCIO IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO E 

AGROPECUARIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAVOSTIAN REUTOW, AGRIPINA REUTOW

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Flávio Muller - OAB:5841-B, 

RODRIGO NOGARA DE CASTILHO - OAB:8250-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANIBAL FRANCISCO 

CARVALHAL DE OLIVEIRA JUNIOR - OAB:MT 21.051/B

 Processo nº 5500-65.2014.811.0037 (Código 133388)

Vistos.

Considerando que nesta data proferi sentença nos autos de Embargos à 

Execução – código 138099 e Cautelar de Arresto – código 131556 em 

apenso, não existe mais razão para suspensão deste feito, de modo que o 

feito está regular para prosseguimento.

Destarte, intime-se a parte exequente para dar prosseguimento ao feito, 

no prazo de 15 (quinze) dias.

Decorrido o prazo sem manifestação, intime-se a parte requerente 

pessoalmente, através de seu representante legal, para promover o 

regular andamento do feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção do processo, nos termos do artigo 485, § 1º, do Código de 

Processo Civil.

Intimem-se.

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

Primavera do Leste/MT, 22 de abril de 2020.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan Schenkel

 Cod. Proc.: 134425 Nr: 6316-47.2014.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GUIMARÃES AGRÍCOLA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALCEU ROGGIA, ELAINE SARTORI ROGGIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉIA LEHNEN - OAB:MT 
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10752-B, ELOANE V. EVANGELISTA - OAB:MT/14.961-E

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 6316-47.2014.811.0037 (Código 134425)

Vistos.

Ante a manifestação retro, proceda-se a secretaria aos atos necessários 

para a liberação dos valores bloqueados em favor do exequente, 

conforme os dados bancários indicados à fls. 127, atentando-se para as 

novas determinações contidas na Resolução nº 15/2012 do Tribunal Pleno, 

que dispõe sobre a nova metodologia adotada pelo Tribunal de Justiça de 

Mato Grosso para gerenciar os depósitos judiciais.

Após, permaneçam os autos SUSPENSOS conforme decisão de fl. 126.

Intimem-se.

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

Primavera do Leste/MT, 17 de março de 2.020.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan Schenkel

 Cod. Proc.: 146220 Nr: 2629-28.2015.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UPL DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE INSUMOS 

AGROPECUARIOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRISTIANO DARCY SOUZA MONTAGNI, 

PATRICIA CABRAL FERNANDES MONTAGNI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADAUTO DO NASCIMENTO 

KANEYUKI - OAB:198905/SP, JOSÉ ERCÍLIO DE OLIVEIRA - OAB:OAB 

MT 9.977A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MIRIAN RIBEIRO RODRIGUES 

DE MELLO - OAB:8798

 Processo nº 2629-28.2015.811.0037 (Código 146220)

Vistos.

Intime-se a parte requerente para juntar o cálculo atualizado da dívida, em 

10 (dez) dias.

Certifique-se acerca do retorno do “AR” das cartas de fls. 76/77

Após, remetam-se os autos conclusos.

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

Primavera do Leste/MT, 22 de abril de 2.020.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan Schenkel

 Cod. Proc.: 152545 Nr: 5593-91.2015.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: D. F. INCORPORADORA E IMOBILIARIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALTER FLORENTINO DE ARAÚJO JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO BATISTA DAMÁSIO - 

OAB:MT 7.222-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 5593-91.2015.811.0037 (Código 152545)

Vistos.

Defiro o requerimento de penhora on line.

Deve ser consignado que o artigo 835 do Código de Processo Civil declara 

qual ordem de preferência para a realização da penhora.

Inclua-se a minuta de bloqueio.

Realizada a penhora, a parte executada deverá ser intimada para, 

querendo, opor embargos.

Caso o valor bloqueado seja irrisório com relação ao valor do débito, 

desbloqueie-se a importância tendo em vista que, nos termos do artigo 836 

do Código de Processo Civil, não se levará a efeito a penhora quando ficar 

evidente que o produto da execução dos bens encontrados será 

totalmente absorvido pelo pagamento das custas da execução.

Não efetuado bloqueio de valores pelo Sistema Bacenjud, por ter havido 

resposta negativa, e tendo em vista o teor da Súmula 417 do STJ (Na 

execução civil, a penhora de dinheiro na ordem de nomeação de bens não 

tem caráter absoluto), indique o credor outros bens da parte devedora que 

possam ser penhorados, no prazo de 15 (quinze) dias.

Defiro, ainda, o pedido de inclusão de restrição aos veículos, 

eventualmente encontrados, através do sistema RENAJUD.

Procedam-se às diligências a fim de se incluir a restrição no veículo 

registrado em nome do requerido, junto ao DETRAN/MT, utilizando-se o 

Sistema RENAJUD.

No mais, defiro o pedido de expedição de ofício ao SERASA/SPC para 

negativação do nome do executado em razão deste processo, ante o 

disposto no artigo 782, §3º, do Código de Processo Civil.

Por fim, no que se refere ao pedido de retenção da CNH do executado, 

entendo que não merece guarida, por ultrapassar o limite da esfera de 

direitos patrimoniais, para alcançar esfera pessoal de direitos.

Nessa toada:

Agravo de Instrumento – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – OBRIGAÇÃO DE 

PAGAR QUANTIA CERTA – MEDIDA COERCITIVA INDIRETA E ATÍPICA – 

SUSPENSÃO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO (CNH) DO 

DEVEDOR, APREENSÃO DE SEU PASSAPORTE E INSCRIÇÃO EM ÓRGÃO 

DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – MEIO INDUTIVO DE COERÇÃO PARA 

FORÇAR O PAGAMENTO DE OBRIGAÇÃO DE PAGAR QUANTIA CERTA – 

POSSIBILIDADE EM TESE – EXIGÊNCIA DE CONTRADITÓRIO PRÉVIO E DE 

FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA RESSALTANDO A ADEQUAÇÃO E A 

NECESSIDADE DA MEDIDA – INOCORRÊNCIA NA ESPÉCIE DE 

DEMONSTRAÇÃO DE CORRELAÇÃO LÓGICA DE CAUSA e EFEITO. 1. 

Discute-se no presente recurso a possibilidade, na hipótese concreta dos 

autos, de aplicação da medida coercitiva indireta e atípica de suspensão 

da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) do devedor, apreensão de seu 

passaporte e inscrição em órgão de proteção ao crédito, como meio 

indutivo de coerção para forçar o pagamento de obrigação de pagar 

quantia certa. 2. As medidas coercitivas indiretas e atípicas, 

eventualmente aplicadas com lastro no art. 139, inc. IV, do CPC/15, exigem 

a observância dos seguintes requisitos: a) devem ser aplicadas somente 

de forma subsidiária às medidas típicas, com observação do contraditório 

prévio e efetivo; e mediante decisão fundamentada, na qual deverá ser 

explicitada a proporcionalidade da medida, segundo a "sub-máxima" da 

adequação e da necessidade, evitando-se a sua utilização indiscriminada 

como meio de simplesmente punir o devedor por sua inadimplência 

(sanção material/pessoal); b) o devedor, ao alegar a excessiva 

onerosidade da medida, à luz dos princípios da boa-fé processual e da 

cooperação e ante o disposto no parágrafo único, do art. 805, parágrafo 

único, do CPC/15, deve indicar outros meios mais eficazes e menos 

onerosos, sob pena de manutenção dos atos executivos já determinados. 

Precedentes do STJ. 3. A pertinência da imposição de medidas desse 

jaez, como meio indutivo de coerção para forçar o pagamento de 

obrigação de pagar quantia certa, deve ser analisada caso a caso, à luz 

dos critérios até então delineados pelo Superior Tribunal de Justiça, não 

devendo ser rechaçada tal possibilidade, de forma ampla e irrestrita, em 

detrimento de casos específicos que possam, em tese, se revelar 

adequados para a referida coerção. 4. Na espécie, contudo, a par de ter 

sido a medida requerida de forma subsidiária, e embora não houve 

contraditório prévio e efetivo acerca dessa questão, de plano se constata 

que o credor-agravante não explicou, concretamente, a existência de 

proporcionalidade da medida, segundo a "sub-máxima" da adequação e da 

necessidade, não esclarecendo, ainda, os motivos pelos quais tal medida 

teria o condão, antes apenas punir o devedor, forçar o pagamento do 

débito, segundo uma correlação lógica de causa e efeito (v.g., o devedor 

não paga, mas está viajando constantemente ao exterior, a justificar a 

retirada de passaporte; não paga, mas dirige carros luxuosos, a justificar 

a suspensão da CNH etc.) Na falta, portanto, desse liame de "meio-e-fim", 

não há falar na adoção das medidas excepcionais pretendidas. 5. Agravo 

de Instrumento conhecido e não provido.

(TJMS. Agravo de Instrumento n. 1411482-86.2019.8.12.0000, Fátima do 

Sul, 3ª Câmara Cível, Relator (a): Des. Paulo Alberto de Oliveira, j: 

05/12/2019, p: 10/12/2019)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. PLEITO DE 

RETENÇÃO DA CNH DA PARTE AGRAVANTE. NÃO CABIMENTO. I. 

Benefício da gratuidade judiciária deferida, ante a comprovação da 

alegada hipossuficiência. II. Medida almejada pela parte 

exequente/agravada que, além de desproporcional e sem afinidade com a 

obrigação de pagamento, implica, de forma oblíqua, em afronta a direitos e 

garantias constitucionais. Cassação da decisão recorrida, com o 

indeferimento da medida coercitiva requerida pelo exequente/agravada na 

origem é medida que se impõe. DERAM PROVIMENTO AO RECURSO. 

UNÂNIME.(Agravo de Instrumento, Nº 70081409260, Décima Sexta Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ergio Roque Menine, Julgado em: 

27-06-2019)

Portanto, INDEFIRO o pedido de retenção da Carteira Nacional de 

Habilitação do executado.
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Realizadas as diligências, intimem-se as partes para se manifestarem 

sobre o que lhes entender de direito, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimem-se.

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

Primavera do Leste/MT, 22 de abril de 2020.

Myrian Pavan Schenkel

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan Schenkel

 Cod. Proc.: 156442 Nr: 7367-59.2015.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SANTANDER S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO MASSANORE BANDO, JANAINA 

ROSSAROLLA BANDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALFREDO ZUCCA NETO - 

OAB:OAB/SP 154.694, FLAVIO NEVES COSTA - OAB:MT 12406-A, 

RAPHAEL NEVES COSTA - OAB:MT 12.411-A, RICARDO NEVES COSTA 

- OAB:12410-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JANAINA ROSSAROLLA 

BANDO - OAB:12951/MT

 Processo nº 7367-59.2015.811.0037 (Código 156442)

Vistos.

Intime-se a parte exequente para juntar o cálculo atualizado da dívida, em 

5 (cinco) dias.

Intimem-se os executados para informar a real localização do maquinário, 

no prazo de 24h sob pena de multa atentatória a dignidade da justiça.

Com o endereço correto, expeça-se nova carta precatória para penhora e 

avaliação dos bens.

Após a avaliação, intimem-se as partes para manifestação, no prazo de 

10 (dez) dias.

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

Primavera do Leste/MT, 22

 de abril de 2.020.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan Schenkel

 Cod. Proc.: 159071 Nr: 8640-73.2015.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GIRASSOL MERCADÃO DE PEÇAS 

AGRÍCOLAS LTDA, VINICIUS RENATO WERNER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ CARLOS ICETY ANTUNES - 

OAB:OABMT 16.691/A, SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - OAB:MT 

14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SEBASTIÃO MONTEIRO DA 

COSTA JUNIOR - OAB:MT 7187

 Ante o exposto, e por tudo mais que nos autos consta, JULGO 

PROCEDENTE o pedido, com resolução de mérito, nos termos do artigo 

487, I, do Código de Processo Civil, para CONDENAR o requerido, ao 

pagamento no valor de R$ 331.760,20 (Trezentos e trinta e um mil, 

setecentos e sessenta reais e vinte centavos), acrescido de correção 

monetária pelo INPC e juros moratórios em 1% (um por cento) ao mês 

desde a data do vencimento da dívida.Condeno o requerido ao pagamento 

das custas e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da 

condenação, em conformidade com o artigo 85, §2º, do Código de 

Processo Civil.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Após o trânsito em 

julgado, certifique-se e arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

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

estilo.Primavera do Leste/MT, 22 de abril de 2020.Myrian Pavan 

SchenkelJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan Schenkel

 Cod. Proc.: 161928 Nr: 1213-88.2016.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAURÍCIO VITOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EXPRESSO MAIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANIBAL FRANCISCO 

CARVALHAL DE OLIVEIRA JUNIOR - OAB:MT 21.051/B, ÁQUILA VEIGA 

MONTORO - OAB:27.245/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALTAIR GOMES DA NEIVA - 

OAB:29261/GO, FABRICIO MILHOMENS DA NEIVA - OAB:24530/GO

 Ainda, ante o exposto e por tudo o mais que dos autos consta, JULGO 

IMPROCEDENTE o pedido inicial, nos termos do artigo 487, I, do Código de 

Processo Civil.Custas e honorários advocatícios pela parte requerente, 

estes fixados em R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos artigo 85, §2º, 

do Código de Processo Civil, observado o disposto no artigo 98, do mesmo 

códex.Após o trânsito em julgado, cumpridas as determinações acima, 

remetam-se os autos à CAA para arquivamento definitivo, com as baixas e 

anotações de estilo.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. Primavera do 

Leste/MT, 22 de abril de 2.020.Myrian Pavan SchenkelJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan Schenkel

 Cod. Proc.: 177751 Nr: 9487-41.2016.811.0037

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ VALDOIR SCATAMBULO, ROSILENE DE SÁ 

SCATAMBULO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SINAGRO PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO DOS SANTOS 

- OAB:PR/22629, CLEBER TADEU YAMADA - OAB:PR/19.012, FELIPE 

ANDRE DE CARVALHO LIMA - OAB:MG 131602

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO MANOEL JÚNIOR - 

OAB:MT 3284-B, NELSON APARECIDO MANOEL JUNIOR - OAB:MT 

5454-B

 Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO 

IMPROCEDENTE o pedido inicial, nos termos do artigo 487, I, do Código de 

Processo Civil.Custas e honorários advocatícios pela parte requerente, 

estes fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, nos 

termos artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil.Após o trânsito em 

julgado, traslade-se cópia desta sentença aos autos de código 112162 e 

proceda-se ao seu desapensamento.Ainda, aguarde-se o decurso do 

prazo do artigo 611 da CNGC/MT e, nada sendo requerido, remetam-se os 

autos à CAA para arquivamento definitivo, com as baixas e anotações de 

estilo.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário, com as cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 22 de abril 

de 2020.Myrian Pavan SchenkelJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan Schenkel

 Cod. Proc.: 179959 Nr: 10594-23.2016.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rodomacre Transportes e Logistica Ltda EPP, 

JEFERSON PINTO REMACRE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ari Rodrigues - 

OAB:MT/12990, MARCO AURELIO HEPP RODRIGUES - OAB:19758

 Processo nº 10594-23.2016.811.0037 (Código 179959)

Vistos.

Considerando que nesta data proferi sentença nos autos de Embargos à 

Execução – código 187149 e 187118 em apenso, não existe mais razão 

para sua suspensão deste feito, de modo que está regular para 

prosseguimento.

Destarte, intime-se a parte exequente para dar prosseguimento ao feito, 

no prazo de 15 (quinze) dias.

Decorrido o prazo sem manifestação, intime-se a parte requerente, 

através de seu representante legal, para promover o regular andamento 

do feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção do processo, 

nos termos do artigo 485, § 1º, do Código de Processo Civil.

Intimem-se.

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

Primavera do Leste/MT, 22 de abril de 2020.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan Schenkel

 Cod. Proc.: 239292 Nr: 8115-52.2019.811.0037

 AÇÃO: Incidente de Desconsideração de Personalidade 

Jurídica->Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NUTRIFRIGO ALIMENTOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSANE APARECIDA KULEVICZ, RICARDO 

JOSÉ KULEVICZ, THEREZINHA SOBRAL KULEVICZ, LUZINET SOBRAL DE 

OLIVEIRA, RENATA CRISTINA KULEVICZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO BATISTA DAMÁSIO - 

OAB:MT 7.222-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 8115-52.2016.811.0037 (Código 239292)

Vistos.

Cumpra-se o despacho de fl. 10, expedindo o necessário, com as 

cautelas de estilo.

Intimem-se.

Primavera do Leste/MT, 19 de março de 2.020.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan Schenkel

 Cod. Proc.: 65066 Nr: 4900-20.2009.811.0037

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FELIPPE & SANTOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MOTOR Z INDUSTRIA E COMERCIO DE 

VEICULOS AUTOMOTORES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DORIVAL ROSSATO JUNIOR - 

OAB:10933-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PETERSON VENITES KOMER 

JR - OAB:SP 160.500-B, REINALDO BISPO DE ARAUJO FILHO - 

OAB:14537/MT, VINÍCIUS LUCHETTI ABENANTE - OAB:SP/243.779, 

VIVIANE BERNARDES NOGUEIRA - OAB:223.894/SP

 Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO 

PROCEDENTE o pedido inicial, nos termos do artigo 487, I, do Código de 

Processo Civil e CONFIRMO a liminar de fls. 117/119.Condeno a parte 

requerida ao pagamento de honorários advocatícios no importe de 10% 

(dez por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, ¬

§2º, do Código de Processo Civil. Sem custas processuais.Após o trânsito 

em julgado, certifique-se e traslade-se cópia desta sentença e da certidão 

de trânsito para os autos principais, de código 66086.Ainda, aguarde-se o 

decurso do prazo do artigo 611 da CNGC/MT e, nada sendo requerido, 

remetam-se os autos à CAA para arquivamento definitivo, com as baixas e 

anotações de estilo.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. Primavera do 

Leste/MT, 22 de abril de 2.020.Myrian Pavan SchenkelJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan Schenkel

 Cod. Proc.: 66086 Nr: 5908-32.2009.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FELIPE E SANTOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MOTOR Z INDUSTRIA E COMERCIO DE 

VEICULOS AUTOMOTORES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DORIVAL ROSSATO JUNIOR - 

OAB:10933-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PETERSON VENITES KOMEL 

JR - OAB:160500 B

 Ante o exposto e, por tudo o mais que dos autos consta, JULGO 

PROCEDENTE EM PARTE o pedido inicial, nos termos do artigo 487, I, do 

Código de Processo Civil para DECLARAR rescindido o contrato de 

concessão entabulado entre as partes, objeto deste litigio.Custas e 

honorários advocatícios pela parte requerida, estes fixados em 10% (dez 

por cento) do valor atualizado da causa nos termos artigo 85, §2º, do 

Código de Processo Civil.Após o trânsito em julgado, aguarde-se o 

decurso do prazo do artigo 611 da CNGC/MT e, nada sendo requerido, 

remetam-se os autos à CAA para arquivamento definitivo, com as baixas e 

anotações de estilo.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. Primavera do 

Leste/MT, 22 de abril de 2.020.Myrian Pavan SchenkelJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan Schenkel

 Cod. Proc.: 67537 Nr: 7261-10.2009.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Natalícia Oliveira Goulart

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES 

S/A - CEMAT, ITAÚ XL SEGUROS CORPORATIVOS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO ALVES DA COSTA - 

OAB:3581-B/MT, RENATO SOUSA DUTRA - OAB:5809/MT, SIDINEY DA 

SILVA GUIMARÃES - OAB:14152 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXEI MARCORIN VIVAN - 

OAB:SP/146.336, AMARO CESAR CASTILHO - OAB:4.384-B, ANDRÉ 

RICARDO LEMES DA SILVA - OAB:156817, ANTONIO CARLOS GUIDONI 

FILHO - OAB:146.977/SP, EDER ROBERTO PIRES DE FREITAS - 

OAB:3889 MT, HERMEDES PEREIRA PEREZ - OAB:12065, JACÓ 

CARLOS SILVA COELHO - OAB:OAB/MT 15.013-A, MURILLO 

ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA - OAB:3127-A/MT, OZANA BAPTISTA 

GUSMÃO - OAB:MT 4.062, RAIMAR ABÍLIO BOTTEGA - OAB:3882, 

SERGIO HENRIQUE K. KOBAYASHI - OAB:6180/MT

 Ante o exposto e por tudo o mais que dos autos consta, JULGO 

PROCEDENTE EM PARTE o pedido, nos termos do artigo 487, I, do Código 

de Processo Civil.1.CONDENAR os requeridos ao pagamento de R$ 

50.000,00 (cinquenta mil reais), a título de danos morais, valor este 

acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da data do 

evento danoso (Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça), e correção 

monetária da data do arbitramento, in casu, a data da sentença, nos 

termos da Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça;2.CONDENAR os 

requeridos ao pagamento de R$ 808,00 (oitocentos e oito reais) a título de 

danos materiais, devendo a quantia ser acrescida de juros de mora de 1% 

ao mês a partir da citação e correção monetária segundo INPC a partir de 

03/10/2004 (fls. 28), data do evento danoso;3.CONDENAR os requeridos 

ao pagamento de pensão mensal à requerente, a partir de 11/11/2022 até 

10/08/2033, correspondente a 0.71 salário mínimo ou a quantia de R$ 

42.589,33 (quarenta e cinco mil, quinhentos e oitenta e nove reais e trinta 

e três centavos).Para assegurar o pagamento do pensionamento mensal, 

nos termos da Súmula 313 do STJ, determino a constituição de capital 

pelos requeridos. Em caso de inadimplemento, fica, desde já, arbitrado que 

as parcelas vencidas serão corrigidas monetariamente pelo INPC e juros 

de mora de 1% (um por cento) a.m. a partir de cada vencimento. Custas e 

honorários advocatícios rateados pelos requeridos, estes fixados em 10% 

(dez por cento) do valor da condenação, nos termos artigo 85, §2º, do 

Código de Processo Civil.Após o trânsito em julgado, aguarde-se o 

decurso do prazo do artigo 611 da CNGC/MT e, nada sendo requerido, 

remetam-se os autos à CAA para arquivamento definitivo, com as baixas e 

anotações de estilo.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. Primavera do 

Leste/MT, 22 de abril de 2020.Myrian Pavan SchenkelJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan Schenkel

 Cod. Proc.: 110851 Nr: 1194-24.2012.811.0037

 AÇÃO: Interdito Proibitório->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CÉSAR HENRIQUE MASOTTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA ESTELA NASSER DE ALBUQUERQUE 

VIANNA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WAGNER PETER KRAINER JOSÉ - 

OAB:MT/ 19.060

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELA MARQUES 

ECHEVERRIA - OAB:MT/4939

 Ante o exposto, com fulcro no artigo 487, I, do Código de Processo Civil, 

JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial e, por consequência, REVOGO a 

liminar de fls. 117/119.Condeno a parte requerente ao pagamento das 

custas processuais e dos honorários advocatícios, que arbitro em 10% 

(dez por cento) do valor atualizado da causa, atenta aos parâmetros do 

artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil.Após o trânsito em julgado, 

aguarde-se o decurso do prazo do artigo 611 da CNGC/MT e, nada sendo 
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requerido, remetam-se os autos à CAA para arquivamento definitivo, com 

as baixas e anotações de estilo.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. Primavera 

do Leste/MT, 22 de abril de 2.020.Myrian Pavan SchenkelJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan Schenkel

 Cod. Proc.: 120013 Nr: 2478-33.2013.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEBER ALAN VENAZZI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTÔNIO MARCOS MANGIALARDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marlon César Silva Moraes - 

OAB:5629/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEOPOLDO QUEIROZ PAIM - 

OAB: MT 12413

 Ante o exposto, e por tudo mais que nos autos consta, JULGO 

PROCEDENTE EM PARTE o pedido, com resolução de mérito, nos termos 

do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para DECLARAR rescindido o 

contrato de compra e venda entabulado entre as partes, referente ao 

veículo descrito como “L200 Triton, da fabricante Mitsubishi, placa AVR 

0956, ano modelo 2008/2008, diesel, cor prata, chassi n. 

93XJRKB8T8C803982”.Condeno a parte requerida ao pagamento das 

custas e honorários advocatícios no importe de R$ 2.000,00 (dois mil 

reais), nos termos do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil. Após o 

trânsito em julgado, aguarde-se o decurso do prazo do artigo 611 da 

CNGC/MT e, nada sendo requerido, remetam-se os autos à CAA para 

arquivamento definitivo, com as baixas e anotações de estilo.Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as 

cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 22 de abril de 2.020.Myrian 

Pavan SchenkelJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan Schenkel

 Cod. Proc.: 122345 Nr: 4878-20.2013.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELÓI VITÓRIO MARCHETT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RENATO DIOMAR WERNER, RENATA BONI 

CUNHA WERNER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA PATRÍCIA VILELA DO 

NASCIMENTO - OAB:MT/ 15.528, PATRICIA CARLIENE BARROS 

GIACOMOLLI - OAB:MT/ 13.739, ROBERTO CÉSAR DA SILVA - 

OAB:11.994/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZMAR BARBOSA VIEIRA - 

OAB:MT 13059, RICARDO BATISTA DAMÁSIO - OAB:MT 7.222-B

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE o pedido, nos termos do 

artigo 487, I, do Código de Processo Civil e, por consequência, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO, com resolução do mérito, para:I.RESCINDIR o 

contrato entabulado entre as partes;II.RESTITUIR o requerente na posse 

definitiva do bem descrito e caracterizado no contrato; III.CONDENAR o 

requerido ao pagamento do valor da parcela vencida em 14/03/2013 de R$ 

105.920,00 (cento e cinco mil, novecentos e vinte reais), atualizado desde 

a data que deveria ter ocorrido a quitação e com a incidência de juros de 

mora desde a data da citação válida.Condeno a parte requerida ao 

pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que 

arbitro em 10% (dez por cento) do valor da condenação, atento aos 

parâmetros do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil.Após o trânsito 

em julgado, aguarde-se o decurso do prazo do artigo 611 da CNGC/MT e, 

nada sendo requerido, remetam-se os autos à CAA para arquivamento 

definitivo, com as baixas e anotações de estilo.Publique-se. Registre-se. 

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

estilo. Primavera do Leste/MT, 22 de abril de 2020.Myrian Pavan 

SchenkelJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan Schenkel

 Cod. Proc.: 135763 Nr: 7371-33.2014.811.0037

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTÔNIO DARCI FERRARI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAERCIO ANTONIO PANCOTTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO CINTRA FARIAS - 

OAB:MT 11002-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILMAR SUBTIL GODINHO - 

OAB:MT 11.436

 Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO, nos termos do artigo 

487, I, do Código de Processo Civil.Traslade-se cópia desta sentença à 

execução.Custas pelos embargantes.Condeno os embargantes ao 

pagamento de honorários advocatícios, que fixo 10% sobre o valor da 

causa, nos termos do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil.Após o 

trânsito em julgado, certifique-se e arquivem-se os autos, com as baixas e 

anotações necessárias.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.Primavera do Leste/MT, 

22 de abril de 2.020.Myrian Pavan SchenkelJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan Schenkel

 Cod. Proc.: 135803 Nr: 7404-23.2014.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VILMAR MARTIGNAGO, ÉDSON LEANDRO 

MARTIGNAGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16691-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:, SIRLEI DE LURDES PERI - 

OAB:OAB/MT 17999/A

 Ante o exposto, e por tudo mais que nos autos consta, JULGO 

PROCEDENTE o pedido, com resolução de mérito, nos termos do artigo 

487, I, do Código de Processo Civil, para CONDENAR a parte requerida, ao 

pagamento no valor de R$ 108.625,93 (Cento e oito mil, seiscentos e vinte 

e cinco reais e noventa e três centavos), acrescido de correção 

monetária pelo INPC e juros moratórios em 1% (um por cento) ao mês 

desde a data do vencimento da dívida.Condeno a parte requerida ao 

pagamento das custas e honorários advocatícios, que fixo em R$ 2.000,00 

(dois mil reais), em conformidade com o artigo 85, §2º, do Código de 

Processo Civil.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Após o trânsito em 

julgado, certifique-se e arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

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

estilo.Primavera do Leste/MT, 22 de abril de 2.020.Myrian Pavan 

SchenkelJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan Schenkel

 Cod. Proc.: 142046 Nr: 711-86.2015.811.0037

 AÇÃO: Impugnação ao Valor da Causa->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAERCIO ANTONIO PANCOTTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTÔNIO DARCI FERRARI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDERSON SANTOS NEVES - 

OAB:OAB/MT 18.174, GILMAR SUBTIL GODINHO - OAB:MT 11.436, 

LEONARDO COSTA NICOLINO - OAB:OAB/MT 12.900

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CINTRA FARIAS - 

OAB:MT 11002-B

 Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, 

JULGO IMPROCEDENTE a impugnação formulada.Traslade-se cópia desta 

sentença para os autos em apenso –código 135763.Após, transitada em 

julgado, certifique-se e arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

de estilo.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário, com as cautelas de estilo.Primavera do Leste/MT, 22 de abril 

de 2020.Myrian Pavan SchekelJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan Schenkel

 Cod. Proc.: 147488 Nr: 3249-40.2015.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SINAGRO PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NBC BANK BRASIL S/A - BANCO MÚLTIPLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALLAN WELLINGTON VOLPE 

VELLASCO - OAB:SP 219.926, REGINA CRISTINA DE GÓES - OAB:MT. 

9.547-A, STEFANI VIMERCATI ZENI - OAB:MT/ 18547, TIAGO BUENO 
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DA SILVA - OAB:MT/18226/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JESSICA FERREIRA LUDWIG - 

OAB:OAB/RS 97.059, MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO - OAB:MT 

4482

 Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO 

PROCEDENTE o pedido inicial, nos termos do artigo 487, I, do Código de 

Processo Civil, para:I.DECLARAR e inexigível nula a duplicata nº 

6201;II.CONDENAR a parte requerida ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco 

mil reais) a título de danos morais, valor este acrescido de juros de 1% 

(um por cento) ao mês, a partir da data do evento danoso (Súmula 54 do 

Superior Tribunal de Justiça), e correção monetária da data do 

arbitramento, in casu, a data da sentença, nos termos da Súmula 362 do 

Superior Tribunal de Justiça;Custas e honorários advocatícios pelo 

requerido, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, 

nos termos artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil.Após o trânsito em 

julgado, aguarde-se o decurso do prazo do artigo 611 da CNGC/MT e, 

nada sendo requerido, remetam-se os autos à CAA para arquivamento 

definitivo, com as baixas e anotações de estilo.Publique-se. Registre-se. 

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

estilo. Primavera do Leste/MT, 22 de abril de 2.020.Myrian Pavan 

SchenkelJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan Schenkel

 Cod. Proc.: 147629 Nr: 3319-57.2015.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS VALE DO CERRADO- SICREDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FLAVIO ANDERSON DICKMANN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARIANE TANARA BASTOS DE 

LIMA - OAB:7669-O/MT, DARLEY DA SILVA CAMARGO - OAB:MT 

6.526-B, EUDER OLIVEIRA RIBEIRO - OAB:10.271/MT, JOÃO OLIVEIRA 

DE LIMA - OAB:4257-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, e por tudo mais que nos autos consta, JULGO 

PROCEDENTE o pedido, com resolução de mérito, nos termos do artigo 

487, I, do Código de Processo Civil, para CONDENAR a parte requerida, ao 

pagamento no valor de R$ 19.054,24 (Dezenove mil e cinquenta e quatro 

reais e vinte e quatro centavos), acrescido de correção monetária pelo 

INPC e juros moratórios em 1% (um por cento) ao mês desde a data do 

vencimento da dívida.Condeno a parte requerida ao pagamento das custas 

e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação, 

em conformidade com o artigo 85, §2º, do Código de Processo 

Civil.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, 

certifique-se e arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

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

estilo.Primavera do Leste/MT, 22 de abril de 2.020.Myrian Pavan 

SchenkelJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan Schenkel

 Cod. Proc.: 149419 Nr: 4076-51.2015.811.0037

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DJALMA VIEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE 

ADMISSÃO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVO WAISBERG - OAB:SP/146176, 

LUIZ CARLOS REZENDE - OAB:MT 8987-B, Ricardo Pomeranc 

Matsumoto - OAB:174042 SP, RODRIGO FONSECA FERREIRA - 

OAB:SP/ 323.650

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE OS EMBARGOS A EXECUÇÃO 

OPOSTOS, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo 

Civil.Traslade-se cópia desta sentença à execução.Custas pelos 

embargantes.Condeno os embargantes ao pagamento de honorários 

advocatícios, que fixo 10% sobre o valor da causa, nos termos do artigo 

85, §2º, do Código de Processo Civil.Após o trânsito em julgado, 

certifique-se e arquivem-se os autos, com as baixas e anotações 

necessárias.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo 

o necessário, com as cautelas de estilo.Primavera do Leste/MT, 22 de abril 

de 2020.Myrian Pavan SchenkelJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan Schenkel

 Cod. Proc.: 151435 Nr: 5023-08.2015.811.0037

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ILMA ANTONIA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSTRUTORA E IMOBILIÁRIA COSENTINO 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSANA ESTEVES MONTEIRO - 

DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IZAUL NUNES - 

OAB:MT/12211-B

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido, com resolução de mérito, 

nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil para DECLARAR a 

propriedade do imóvel situado no lote nº 2-A, desmembrado do lote nº 2, 

quadra nº 66, com área de 225 m2, registrado sob o nº 4.419 do Cartório 

de Registro de Imóveis de Primavera do Leste/MT em favor da parte 

requerente, melhor descrito no memorial descritivo de fls. 13/14, 

ressalvados os direitos de terceiros não citados. Sem condenação em 

custas e honorários ante a inexistência de resistência ao pedido inicial.Por 

fim, registro que é ônus das partes as diligências perante o Cartório de 

Registro de Imóveis, ressaltando que a parte requerente é beneficiária da 

gratuidade da justiça.Dê-se ciência ao Ministério Público e à Defensoria 

Pública Estadual.Após o trânsito em julgado, certifique-se e remetam-se os 

autos à CAA para arquivamento definitivo, com as baixas e anotações de 

estilo.Publique-se. Registre-se. Intimem-se.Cumpra-se, expedindo o 

necessário, com as cautelas de estilo.Primavera do Leste/MT, 22 de abril 

de 2.020.Myrian Pavan SchenkelJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan Schenkel

 Cod. Proc.: 153707 Nr: 6115-21.2015.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIDNEI JOSE PASQUALOTTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMERSON MÁRIO MARÇAL PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BARBARA SAMAY DE OLIVEIRA 

PANIAGO - OAB:19572 OAB/MT, DAYANNE DEYSE DE SOUZA - 

OAB:24.859, SARAH NOBREGA ABREU - OAB:18431/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 6115-21.2015.811.0037 (Código 153707)

Vistos.

Defiro o requerimento de fl. 79 e, em consequência, a penhora e avaliação 

dos imóveis registrados no CRI desta Comarca, sob a matrícula nº 3.550, 

bem como a intimação dos credores preferenciais, se existentes, para que 

se manifestem nos autos.

Após a avaliação, intimem-se as partes para manifestação, no prazo de 

10 (dez) dias.

Decorrido prazo, certifique-se o necessário e voltem os autos conclusos 

para deliberações.

Intimem-se.

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

Primavera do Leste/MT, 17 de março de 2.020.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan Schenkel

 Cod. Proc.: 154257 Nr: 6358-62.2015.811.0037

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CRISTIANO DARCY SOUZA MONTAGNI, PATRICIA 

CABRAL FERNANDES MONTAGNI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UPL DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE 

INSUMOS AGROPECUARIOS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MIRIAN RIBEIRO RODRIGUES DE 

MELLO - OAB:8798, STEFFANE DE PAULA GOMES DOS SANTOS - 

OAB:MT/ 19044, STEPHANIA IBIPIANO RIBEIRO MORAIS - 

OAB:MT-13.618

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADAUTO DO NASCIMENTO 

KANEYUKI - OAB:198905/SP, JOSÉ ERCÍLIO DE OLIVEIRA - OAB:OAB 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1072024/4/2020 Página 135 de 870



MT 9.977A

 Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO, nos termos do artigo 

487, I, do Código de Processo Civil.Traslade-se cópia desta sentença à 

execução.Custas pelos embargantes.Condeno os embargantes ao 

pagamento de honorários advocatícios, que fixo 10% sobre o valor da 

causa, nos termos do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil.Após o 

trânsito em julgado, certifique-se e arquivem-se os autos, com as baixas e 

anotações necessárias.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.Primavera do Leste/MT, 

22 de abril de 2020.Myrian Pavan SchenkelJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan Schenkel

 Cod. Proc.: 154665 Nr: 6594-14.2015.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEIVA TREVISAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIANE FASSINA, BEATRIZ FASSINA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO CINTRA FARIAS - 

OAB:MT 11002-B, TIAGO ALVES DA SILVA - OAB:MT 18.241-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OZAIR SILVA PROTO - 

OAB:4571/A

 Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO 

PROCEDENTE EM PARTE o pedido inicial, nos termos do artigo 487, I, do 

Código de Processo Civil para: 1.CONDENAR a parte requerida ao 

pagamento de R$ 37.875,25 (trinta e sete mil oitocentos e setenta e cinco 

reais e vinte e cinco centavos) devendo a quantia ser acrescida de juros 

de mora de 1% ao mês a partir da citação, corrigido monetariamente pelo 

índice INPC a contar do efetivo prejuízo;2.CONDENAR a parte requerida ao 

pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, 

acrescidos de correção monetária pelo INPC, e juros simples de 1% ao 

mês a contar da prolação desta sentença; Custas e honorários 

advocatícios pela parte requerida, estes fixados em 10% (dez por cento) 

do valor da condenação, nos termos artigo 85, §2º, do Código de 

Processo Civil.Após o trânsito em julgado, aguarde-se o decurso do prazo 

do artigo 611 da CNGC/MT e, nada sendo requerido, remetam-se os autos 

à CAA para arquivamento definitivo, com as baixas e anotações de 

estilo.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário, com as cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 22 de abril 

de 2.020.Myrian Pavan SchenkelJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan Schenkel

 Cod. Proc.: 165309 Nr: 2812-62.2016.811.0037

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO MASSANORE BANDO, JANAINA ROSSAROLLA 

BANDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO SANTANDER S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANAINA ROSSAROLLA BANDO - 

OAB:MT/ 12.951

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALFREDO ZUCCA NETO - 

OAB:OAB/SP 154.694, FLAVIO NEVES COSTA - OAB:MT 12406-A, 

RAPHAEL NEVES COSTA - OAB:MT 12.411-A, RICARDO NEVES COSTA 

- OAB:12410-A/MT

 Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE OS EMBARGOS A EXECUÇÃO, 

nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.Condeno a parte 

embargante ao pagamento de custas e honorários advocatícios em favor 

da parte embargante que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, 

na forma do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil.Traslade-se cópia 

desta sentença aos autos em apenso.Após o trânsito em julgado, 

certifique-se e arquivem-se os autos, com as baixas e anotações 

necessárias.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo 

o necessário, com as cautelas de estilo.Primavera do Leste/MT, 22 de abril 

de 2.020Myrian Pavan SchenkelJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan Schenkel

 Cod. Proc.: 179884 Nr: 10535-35.2016.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: YURI WARLEN DE LIMA TORRES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COTRIMAC MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON ROSA FERREIRA - 

OAB:MT/ 14156

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO MILHAREZI 

MENDONCA - OAB:9148/O

 Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO 

IMPROCEDENTE o pedido inicial, nos termos do artigo 487, I, do Código de 

Processo Civil.Custas e honorários advocatícios pela parte requerente, 

estes fixados em R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos artigo 85, §2º, 

do Código de Processo Civil, observado o disposto no artigo 98, do mesmo 

códex.Após o trânsito em julgado, remetam-se os autos à CAA para 

arquivamento definitivo, com as baixas e anotações de estilo.Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as 

cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 22 de abril de 2.020.Myrian 

Pavan SchenkelJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan Schenkel

 Cod. Proc.: 39237 Nr: 1651-66.2006.811.0037

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALÍCIO EVANGELISTA DIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AUGUSTO ANSTAUDEM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SANDRA ROBERTA MONTANHER 

BRESCOVICI - OAB:7.366/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido, com resolução de 

mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.Dê-se 

ciência ao Ministério Público Estadual.Custas e honorários pela parte 

requerente, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da 

causa nos termos artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil, observado 

o disposto no artigo 98, §3°, do mesmo código.Considerando que a 

requerida não está cadastrada nos autos, intime-a via carta com aviso de 

recebimento, quanto aos termos desta sentença.Após o trânsito em 

julgado, certifique-se e remetam-se os autos à CAA para arquivamento 

definitivo, com as baixas e anotações de estilo.Publique-se. Registre-se. 

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

estilo.Primavera do Leste/MT, 22 de abril de 2.020.Myrian Pavan 

SchenkelJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan Schenkel

 Cod. Proc.: 59728 Nr: 7496-11.2008.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NICORINO DOS SANTOS, LUZIA QUEIROZ DOS 

SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROQUE ANIBAL RODER, NATALINA MATIAS 

RODER, JOSE MARIA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANE MARISA SALVAJOLI 

GUILHERME - OAB:MT 10.774-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PATRICIA LUCIANA 

GARGANTINI VIEIRA - OAB:MT 13.049, REJANES DELI ZEN VISNIESKI - 

OAB:MT/4927B

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE o pedido, nos termos do 

artigo 487, I, do Código de Processo Civil e, por consequência, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO, com resolução do mérito, para:I.RESCINDIR o 

contrato de compromisso de compra e venda entre as 

partes;II.DETERMINAR a imediata reintegração de posse em favor dos 

requerentes do bem descrito e caracterizado no contrato; Condeno as 

partes requeridas ao pagamento das custas processuais e dos 

honorários advocatícios, que arbitro em R$ 2.000,00 (dois mil reais) atento 

aos parâmetros do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil.Após o 

trânsito em julgado, aguarde-se o decurso do prazo do artigo 611 da 

CNGC/MT e, nada sendo requerido, remetam-se os autos à CAA para 

arquivamento definitivo, com as baixas e anotações de estilo.Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as 

cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 22 de abril de 2020.Myrian 

Pavan SchenkelJuíza de Direito
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan Schenkel

 Cod. Proc.: 64195 Nr: 4038-49.2009.811.0037

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEANDRO MOREIRA DE LANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVANDILA RODRIGUES XAVIER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ANTONIO DE CASTRO 

LEITE NOGUEIRA - OAB:5622/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODOLFO WILSON MARTINS - 

OAB:MT 5.858-A

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE o pedido, nos termos do 

artigo 487, I, do Código de Processo Civil e, por consequência, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO, com resolução do mérito, para DETERMINAR a 

reintegração e imissão da parte requerente na posse de seus pertences 

que guarneciam o estoque do estabelecimento comercial descrito na 

inicial, com base no artigo 567 do Código de Processo Civil.Torno definitiva 

a liminar deferida às fls. 45/46.Condeno a parte requerente ao pagamento 

das custas processuais, observado o disposto no artigo 98, §3°, do 

mesmo código.Fixo honorários advocatícios em R$ 6.000,00 (seis mil 

reais), nos termos do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil.Tendo em 

vista que a parte requerente decaiu da maior parte do pedido, condeno as 

partes à sucumbência recíproca, na proporção de 30% (trinta por cento) 

para a requerida e 70% (setenta por cento) para a requerente, nos termos 

do artigo 86 do Código de Processo Civil, observado o disposto no artigo 

98, §3°, do mesmo código. Após o trânsito em julgado, aguarde-se o 

decurso do prazo do artigo 611 da CNGC/MT e, nada sendo requerido, 

remetam-se os autos à CAA para arquivamento definitivo, com as baixas e 

anotações de estilo.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. Primavera do 

Leste/MT, 22 de abril de 2.020.Myrian Pavan SchenkelJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan Schenkel

 Cod. Proc.: 64366 Nr: 4172-76.2009.811.0037

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALMOR BRESSAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PRIMAGRO COMERCIAL AGRÍCOLA LTDA, 

FRONTEIRA COM. DE CEREAIS E REPRES. DE PROD. AGROP. LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA RAMBO - OAB:MT 8645

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADOLFO GONÇALVES 

MARTINS FILHO - OAB:31.644, FABIANE MACHNIC RUSSO - 

OAB:MT.12987, IZAUL NUNES - OAB:MT/12211-B

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE O PEDIDO, nos termos 

do artigo 487, I, do Código de Processo Civil para DETERMINAR que a 

embargada PRIMAGRO COMERCIAL AGRÍCOLA LTDA proceda à entrega 

de 2.383,5 sacas de feijão caupi ao embargante, no prazo de 15 (quinze) 

dias ou realizar o depósito do valor equivalente.Deixo de adotar medida 

semelhante em relação à embargada FRONTEIRA COMÉRCIO DE CEREAIS 

E REPRESENTAÇÃO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA, pois ela 

realizou o depósito do valor correspondente nos autos.Assim, intime-se o 

embargante para apresentar seus dados bancários e, com a 

apresentação, expeça-se alvará judicial dos valores depositados nos 

autos em seu favor. Custas e honorários advocatícios pelas partes 

requeridas, de forma solidária, estes fixados em 10 % (dez por cento) do 

valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §2º, do Código de 

Processo Civil.Com o trânsito em julgado, certifique-se.Após, aguarde-se o 

decurso do prazo do artigo 611 da CNGC/MT e, nada sendo requerido, 

remetam-se os autos à CAA para arquivamento definitivo, com as baixas e 

anotações de estilo.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.Primavera do Leste/MT, 

22 de abril de 2.020.Myrian Pavan SchenkelJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan Schenkel

 Cod. Proc.: 73734 Nr: 6056-09.2010.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AIRTON PERERA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DU PONT DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDMAR DE JESUS RODRIGUES - 

OAB:10438/MT, EUDSON ROSA DA SILVA - OAB:14165/MT, FRED 

HENRIQUE SILVA GADONSKI - OAB:6927/MT, MARCOS PAULO 

SANTOS DA SILVA - OAB:MT 9565, TAINARA RAVANELLO 

CARBONIERI - OAB:OAB-MT 15.651

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAMES LEONARDO PARENTE 

DE AVILA - OAB:MT 5367, VANESSA PELEGRINI - OAB:MT 10.059

 Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO 

IMPROCEDENTE o pedido inicial, nos termos do artigo 487, I, do Código de 

Processo Civil.Custas e honorários advocatícios pela parte requerente, 

estes fixados em 15 % (quinze por cento) do valor atualizado da causa, 

nos termos artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil.Após o trânsito em 

julgado, aguarde-se o decurso do prazo do artigo 611 da CNGC/MT e, 

nada sendo requerido, remetam-se os autos à CAA para arquivamento 

definitivo, com as baixas e anotações de estilo.Publique-se. Registre-se. 

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

estilo. Primavera do Leste/MT, 22 de abril de 2.020.Myrian Pavan 

SchenkelJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan Schenkel

 Cod. Proc.: 103276 Nr: 2380-19.2011.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ ROBERTO SANTOS DE SOUZA, MARA MARIA 

SOARES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HABITAR CONSTRUTORA LTDA, D. F. 

INCORPORADORA E IMOBILIARIA LTDA, MONICA MACEDO DELMONDES, 

JONATAN MACEDO DELMONDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SANDRA MARA BASEI - 

OAB:5066-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RICARDO BATISTA DAMÁSIO 

- OAB:MT 7.222-B

 Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO 

PROCEDENTE EM PARTE o pedido inicial, nos termos do artigo 487, I, do 

Código de Processo Civil para: 1.DECLARAR rescindido o contrato de 

promessa de compra e venda entabulado entre as partes;2.CONDENAR as 

partes requeridas, solidariamente, ao pagamento de R$ 120.336,00 (cento 

e vinte mil, trezentos e trinta e seis reais), devendo a quantia ser 

acrescida de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, corrigido 

monetariamente pelo índice INPC a contar do efetivo prejuízo;3.CONDENAR 

as partes requeridas, solidariamente, ao pagamento de R$ 30.000,00 

(trinta mil reais) a título de danos morais, acrescidos de correção 

monetária pelo INPC, e juros simples de 1% ao mês a contar da prolação 

desta sentença; Custas e honorários advocatícios pelas partes 

requeridas, solidariamente, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor 

atualizado da causa, nos termos artigo 85, §2º, do Código de Processo 

Civil.Após o trânsito em julgado, aguarde-se o decurso do prazo do artigo 

611 da CNGC/MT e, nada sendo requerido, remetam-se os autos à CAA 

para arquivamento definitivo, com as baixas e anotações de 

estilo.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário, com as cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 22 de abril 

de 2020.Myrian Pavan SchenkelJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan Schenkel

 Cod. Proc.: 104044 Nr: 2996-91.2011.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BB LEASING S/A - ARRENDAMENTO MERCANTIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M & S IMPRESSÃO DIGITAL LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16691-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Ante o exposto, e por tudo mais que nos autos consta, JULGO 

PROCEDENTE a ação de reintegração de posse convertida em 

ressarcimento por perdas e danos, com resolução de mérito, nos termos 

do artigo 487, I, do Código de Processo Civil para DECLARAR rescindido o 
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contrato de compra e venda de veículo firmado entre as partes e 

CONDENAR a requerida ao pagamento de R$ 99.393,27 (noventa e nove 

mil trezentos e noventa e três reais e vinte e sete centavos), devidamente 

corrigido monetariamente pelo índice INPC a partir do ajuizamento desta 

ação, acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da 

citação.Condeno a parte requerida ao pagamento das custas e honorários 

advocatícios no importe de 10% (dez por cento) do valor da condenação, 

nos termos do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil.Após o trânsito 

em julgado, aguarde-se o decurso do prazo do artigo 611 da CNGC/MT e, 

nada sendo requerido, remetam-se os autos à CAA para arquivamento 

definitivo, com as baixas e anotações de estilo.Publique-se. Registre-se. 

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

estilo. Primavera do Leste/MT, 22 de abril de 2020.Myrian Pavan 

SchenkelJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan Schenkel

 Cod. Proc.: 111147 Nr: 1511-22.2012.811.0037

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCOS ROGERIO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): D. F. INCORPORADORA E IMOBILIARIA LTDA, 

D. DE SANTI VEÍCULOS -ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÁLVARO MENEZES - OAB:MT 

13.322

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIOGO GALVAN - OAB:8056 

OAB/MT, LUIZ CARLOS REZENDE - OAB:MT 8987-B, RICARDO 

BATISTA DAMÁSIO - OAB:MT 7.222-B, RICARDO NIGRO - 

OAB:8414/MT

 Diante do exposto, e de tudo mais que dos autos consta, com fulcro no 

artigo 487, I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE o pedido 

inicial para DECLARAR efetuado o pagamento da dívida referente ao valor 

consignado e, por conseguinte, DECLARAR extintas as obrigações civis 

delas decorrentes, bem como para AUTORIZAR o levantamento do valor 

consignado pelo autor em favor da requerida D.F. INCORPORADORA E 

IMOBILIÁRIA LTDA.Outrossim, condeno o requerido D. DE DANTI 

VEÍCULOS – ME no pagamento das custas e honorários advocatícios que 

fixo em 10% sobre o valor da causa, em conformidade com o §2º do artigo 

85 do Código de Processo Civil.Após o trânsito em julgado, certifique-se e 

remetam-se os autos à CAA para arquivamento definitivo, com as baixas e 

anotações de estilo.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.Primavera do Leste/MT, 

22 de abril de 2020.Myrian Pavan SchenkelJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan Schenkel

 Cod. Proc.: 112554 Nr: 2907-34.2012.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADILVANI MEZZOMO DAL ROVERI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED CUIABÁ- COOPERATIVA DE 

TRABALHO MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELYJAKSON DA SIVA LOPES - 

OAB:21816-0, FERNANDA LEMOS FERNANDES RICO - OAB:18480-B, 

GIOVANA BACH - OAB:23696-0, RENATA CARRETO - OAB:MT 

18.929-A, RICARDO VAZ CARDOSO - OAB:MT 5.209, ROSECLER 

SZADKOSKI - OAB:7325/MT, SUZIMARIA MARIA DE SOUZA ARTUZI - 

OAB:14.231/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO SOUZA PAULINO - 

OAB:MT/16689/O, JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - 

OAB:MT 9.172, JOSE EDUARDO POLISEL GONÇALVES - OAB:12009

 Processo nº 2907-34.2012.811.0037 (Código 112554)

Vistos.

Trata-se de AÇÃO INDENIZATÓRIA DECORRENTE DE DANOS MORAIS 

CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER E PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE 

TUTELA ajuizada por ADILVANI MEZZOMO DAL ROVERI em face de 

UNIMED CUIABÁ – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, todos 

devidamente qualificados nos autos.

Às fls. 266/267, o feito foi saneado, a preliminar de ausência de interesse 

processual foi afastada e a de litisconsórcio necessário foi acolhida, 

sendo determinada a inclusão do Município de Primavera do Leste/MT no 

polo passivo da ação.

 Todavia, verifico que tal determinação não foi integralmente cumprida, 

ocasionando inúmeros transtornos, notadamente a remessa do feito a 

esta Vara.

Assim, constato que este feito deve ser redistribuído, tendo em vista que a 

Resolução nº 005/2014/TP do Pleno do Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso, em seu artigo 2º, atribuiu à 4ª Vara Cível desta Comarca a 

competência para processar e julgar os feitos cíveis com exclusividade 

aos processos relativos à Fazenda Pública.

Ante o exposto, DECLARO ESTE JUÍZO INCOMPETENTE para processar e 

julgar este feito, razão pela qual restituo os autos à Secretaria para a 

devida remessa à redistribuição para a 4ª Vara Cível desta Comarca, com 

as nossas homenagens.

Sem prejuízo, determino que o Cartório Distribuidor proceda com a inclusão 

do Município de Primavera do Leste/MT no polo passivo da lide.

Intimem-se.

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

Primavera do Leste/MT, 22 de abril de 2020.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan Schenkel

 Cod. Proc.: 113678 Nr: 4049-73.2012.811.0037

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GIRAMUNDO COMÉRCIO E TRANSPORTES 

LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ LÍDIO ALVES DOS SANTOS 

- OAB:MT 20853-A, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - OAB:MT 

20732-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO EMANUEL PAIM - 

OAB:14606/MT, LEONAN ROBERTO DE FRANÇA PINTO - 

OAB:14607/MT, SEBASTIÃO MONTEIRO DA COSTA JUNIOR - OAB:MT 

7187

 Processo nº 4049-73.2012.811.0037 (Código 113678)

Vistos.

Cumpra-se a sentença anterior, expedindo o necessário, com as cautelas 

de estilo.

Intimem-se.

Primavera do Leste/MT, 18 de março de 2.020.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan Schenkel

 Cod. Proc.: 118644 Nr: 1011-19.2013.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEVANILDO SOUZA SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AUTO CAR VEÍCULOS, CARLOS WILSON 

LIOTTO, ENEIAS JOSÉ DI BENEDETTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KLEITON LAZZARI - OAB:MT 

8727-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIEL RAMOS - OAB:45904, 

GILBERTO LUÍS ALMEIDA - OAB:7732-B/MT, JOSINEI CRISTINA 

SOUSA SILVA - OAB:OAB/MT 15787-O

 Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO 

IMPROCEDENTE o pedido inicial, nos termos do artigo 487, I, do Código de 

Processo Civil.Custas e honorários advocatícios pela parte requerente, 

que fixo em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, nos termos 

do artigo 85, §2º, do CPC.Após o trânsito em julgado, aguarde-se o 

decurso do prazo do artigo 611 da CNGC/MT e, nada sendo requerido, 

remetam-se os autos à CAA para arquivamento definitivo, com as baixas e 

anotações de estilo.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. Primavera do 

Leste/MT, 22 de abril de 2.020.Myrian Pavan SchenkelJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan Schenkel
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 Cod. Proc.: 119167 Nr: 1552-52.2013.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FLÁVIO MARCELO BORTOLOSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLOVIS TOLEDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉA MARIA LACERDA 

PLAVIAK - OAB:MT/ 6.893, Andresa Martignago de Souza - 

OAB:13974

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALFREDO DE OLIVEIRA 

WOYDA - OAB:MT/7719-B

 Ante o exposto, e por tudo mais que nos autos consta, JULGO 

PROCEDENTE EM PARTE o pedido, com resolução de mérito, nos termos 

do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para CONDENAR a parte 

requerida ao pagamento de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), 

acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária 

pelo INPC, a partir da citação.Condeno a parte requerida ao pagamento 

das custas e honorários advocatícios no importe de 10% (dez por cento) 

do valor da causa, nos termos do artigo 85, §2º, do Código de Processo 

Civil. Após o trânsito em julgado, aguarde-se o decurso do prazo do artigo 

611 da CNGC/MT e, nada sendo requerido, remetam-se os autos à CAA 

para arquivamento definitivo, com as baixas e anotações de 

estilo.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário, com as cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 22 de abril 

de 2020.Myrian Pavan SchenkelJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan Schenkel

 Cod. Proc.: 120179 Nr: 2654-12.2013.811.0037

 AÇÃO: Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com 

Cobrança->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e 

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROBERVAL BARIÃO BOLONHEIZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOEL PEREIRA MAGALHÃES, ANTONIO 

LOURENÇO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SANDRA MARA BASEI - 

OAB:5066-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EMERSON MÁRIO MARÇAL 

PEREIRA - OAB:SP 135.427, Karen Alexandra Eller - OAB:MT 15.480-O

 Processo nº: 2654-12.2013.811.0037 (Código 120179)

Vistos.

Analisando os autos, verifico que o requerido JOEL compareceu aos 

autos representado pela Defensoria Pública (fl. 227), em que pese não 

tenha juntado renúncia dos advogados constituídos.

Destarte, a fim de evitar qualquer alegação de nulidade e/ou cerceamento 

de defesa, dê-se vista dos autos à Defensoria Pública Estadual para 

ciência da decisão de fl. 240.

Não obstante o pedido de arquivamento de fl. 244, entendo que este não 

subsiste, pois não consta nos autos qualquer informação quanto ao 

julgamento da apelação interposta às fls. 163/170.

Assim, decorrido o prazo da decisão de fl. 240 com a intimação da 

Defensoria Pública, diligencie a Sra. Gestora quanto ao protocolo da 

apelação, visto que não consta nos autos qualquer informação de que os 

autos tenham sido apreciados pelo Tribunal de Justiça.

Sem prejuízo, com o decurso de prazo sem entrega das chaves, DEFIRO o 

pedido de fl. 244 e determino a expedição de mandado de reintegração de 

posse do requerente no imóvel, ficando, desde já, autorizado a proceder 

com a troca das chaves do local.

Acaso a diligência seja negativa, remetam-se os autos ao E. TJMT para 

análise do referido recurso, com as nossas homenagens.

Proceda-se a Secretaria ao cumprimento dos atos deste processo com a 

máxima atenção, considerando que o protocolo do recurso se deu em 

julho/2015, sem apreciação até o momento.

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

estilo.

Primavera do Leste/MT, 22 de abril de 2020.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan Schenkel

 Cod. Proc.: 124590 Nr: 7163-83.2013.811.0037

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIZABETH MARTINS PEIXOTO, EURICO LUIS DEOTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GLADEMIR JACÓ DA ROCHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABÍULA ALESSANDRA FACHIN 

PACKER FALEIROS - OAB:7.531-B/MT, SANDRO ROBERTO ALMEIDA - 

OAB:OABMT/7.619, VALÉRIUS HATIRO KATO FALEIROS - OAB:MT 

7.457-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ÁLVARO MENEZES - OAB:MT 

13.322

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido, nos termos do artigo 487, 

I, do Código de Processo Civil e, por consequência, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO, com resolução do mérito, para DETERMINAR a reintegração e 

imissão das partes requerentes na posse da parte do terreno esbulhado, 

com base no artigo 567 do Código de Processo Civil.Condeno a parte 

requerida ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado 

da causa, nos termos do artigo 85, parágrafos 2º, do Código de Processo 

Civil.Expeça-se alvará em favor do perito nomeado nos autos para o 

recebimento dos honorários periciais, conforme os dados bancários de fl. 

151.Após o trânsito em julgado, aguarde-se o decurso do prazo do artigo 

611 da CNGC/MT e, nada sendo requerido, remetam-se os autos à CAA 

para arquivamento definitivo, com as baixas e anotações de 

estilo.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário, com as cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 22 de abril 

de 2020.Myrian Pavan SchenkelJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan Schenkel

 Cod. Proc.: 124665 Nr: 7232-18.2013.811.0037

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ORNIERE GOMES CASTANON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIA GUIMARÃES SIRQUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLADEMIR ROMEU DE LIMA - 

OAB:MT 20072

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido, nos termos do artigo 

487, I, do Código de Processo Civil e, por consequência, JULGO EXTINTO 

O PROCESSO, com resolução do mérito.Condeno a parte requerente ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes 

fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, nos termos 

do artigo 85, parágrafo 2º, do Código de Processo Civil, observado o 

disposto no artigo 98, §3°, do mesmo código.Após o trânsito em julgado, 

certifique-se e remetam-se os autos à CAA para arquivamento definitivo, 

com as baixas e anotações de estilo.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. Primavera 

do Leste/MT, 22 de abril de 2.020.Myrian Pavan SchenkelJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan Schenkel

 Cod. Proc.: 124720 Nr: 7290-21.2013.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JPDSF, RDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AFM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDMAR DE JESUS RODRIGUES - 

OAB:10438/MT, TAINARA RAVANELLO CARBONIERI - OAB:OAB-MT 

15.651

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE o pedido, nos termos do 

artigo 487, I, do Código de Processo Civil e, por consequência, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO, com resolução do mérito, para:I.RESCINDIR o 

contrato de compromisso de compra e venda entre as partes;II.DECLARAR 

a nulidade das notas promissórias emitidas pelo requerente JOSÉ 

PEREIRA, com valores de R$ 44.000,00 (quarenta e quatro mil reais) e R$ 

13.000,00 (treze mil reais) ambas com vencimento para o dia 30/12/2011; 

Condeno a parte requerida ao pagamento das custas processuais e dos 
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honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) do valor 

atualizado da causa, atenta aos parâmetros do artigo 85, §2º, do Código 

de Processo Civil.Após o trânsito em julgado, aguarde-se o decurso do 

prazo do artigo 611 da CNGC/MT e, nada sendo requerido, remetam-se os 

autos à CAA para arquivamento definitivo, com as baixas e anotações de 

estilo.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário, com as cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 22 de abril 

de 2.020.Myrian Pavan SchenkelJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan Schenkel

 Cod. Proc.: 126487 Nr: 9033-66.2013.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALTER ANDRÉ DE CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARSENOR RODRIGUES DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ALBERTO SALVADORI - 

OAB:PR/49368

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ari Rodrigues - 

OAB:MT/12990, BRUNA CRISTINA HEPP RODRIGUES - OAB:16.700/MT

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido, nos termos do artigo 487, 

I, do Código de Processo Civil e, por consequência, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO, com resolução do mérito, para:I.RESCINDIR o contrato de 

compromisso de compra e venda entabulado entre as partes, objeto 

destes autos;II.DETERMINAR a imediata reintegração de posse em favor do 

requerente do bem descrito e caracterizado no contrato; III.CONDENAR a 

parte requerida ao pagamento da multa contratual de 10 % (dez por cento) 

do valor total do contrato.Condeno a parte requerida ao pagamento das 

custas processuais e dos honorários advocatícios, que arbitro em 10% 

(dez por cento) do valor da condenação, atento aos parâmetros do artigo 

85, §2º, do Código de Processo Civil.Após o trânsito em julgado, 

aguarde-se o decurso do prazo do artigo 611 da CNGC/MT e, nada sendo 

requerido, remetam-se os autos à CAA para arquivamento definitivo, com 

as baixas e anotações de estilo.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. Primavera 

do Leste/MT, 22 de abril de 2020.Myrian Pavan SchenkelJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan Schenkel

 Cod. Proc.: 126914 Nr: 9441-57.2013.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS ROBERTO ORSATO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAÚ ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cláudio Santos Réche - 

OAB:12-831-B, GUSTAVO FRANCO RIBEIRO - OAB:16970/MT, MIRIAN 

RIBEIRO RODRIGUES DE MELLO - OAB:8798, STEPHANIA IBIPIANO 

RIBEIRO MORAIS - OAB:MT-13.618

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PEDRO ROBERTO ROMÃO - 

OAB:209551/SP

 Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO 

IMPROCEDENTE o pedido inicial, nos termos do artigo 487, I, do Código de 

Processo Civil.Custas e honorários advocatícios pela parte requerente, 

estes fixados em R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos artigo 85, §2º, 

do Código de Processo Civil, observado o disposto no artigo 98, do mesmo 

códex.Após o trânsito em julgado, certifique-se e remetam-se os autos à 

CAA para arquivamento definitivo, com as baixas e anotações de 

estilo.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário, com as cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 22 de abril 

de 2020.Myrian Pavan SchenkelJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan Schenkel

 Cod. Proc.: 127501 Nr: 477-41.2014.811.0037

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAIMUNDA OLIVEIRA DE ABREU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA APARECIDA DA SILVA SANTOS, 

RENATO CORDEIRO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GISLAINE ALVES YAMASHITA - 

OAB:MT 19.900, LARA DE OLIVEIRA - OAB:MT 18817/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MANOEL DIÓZ SILVA NETO - 

OAB:MT 19337/O, Marlon César Silva Moraes - OAB:5629/MT, 

MONICA MANOELA DIOZ SENA - OAB:MT/14101

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido, nos termos do artigo 487, 

I, do Código de Processo Civil e, por consequência, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO, com resolução do mérito, para:1.DETERMINAR a reintegração 

e imissão da parte requerente na posse do imóvel descrito na 

inicial;2.CONDENAR a requerida MARIA APARECIDA DA SILVA SANTOS 

ao pagamento de R$ 4.800,00 (quatro mil e oitocentos mil reais), devendo 

a quantia ser acrescida de juros de mora de 1% ao mês a partir da 

citação, corrigido monetariamente pelo índice INPC a contar do efetivo 

prejuízo.RATIFICO a liminar deferida às fls. 43/45.Condeno a parte 

requerida ao pagamento das custas, despesas processuais e dos 

honorários advocatícios, os quais fixo em 15% (quinze por cento) do valor 

da condenação, atenta aos critérios do artigo 85, §2º, do Código de 

Processo Civil, observado o disposto no artigo 98 do mesmo códex, em 

relação ao requerido RENATO.Após o trânsito em julgado, aguarde-se o 

decurso do prazo do artigo 611 da CNGC/MT e, nada sendo requerido, 

remetam-se os autos à CAA para arquivamento definitivo, com as baixas e 

anotações de estilo.Publique-se. Registre-se. Intimem-se.Cumpra-se, 

expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.Primavera do Leste/MT, 

22 de abril de 2020.Myrian Pavan SchenkelJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan Schenkel

 Cod. Proc.: 130618 Nr: 3238-45.2014.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANGELIM DOS SANTOS BARALDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIANI LÚCIA DIETER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANIBAL FRANCISCO 

CARVALHAL DE OLIVEIRA JUNIOR - OAB:MT 21.051/B, ÁQUILA VEIGA 

MONTORO - OAB:27.245/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABÍULA ALESSANDRA 

FACHIN PACKER FALEIROS - OAB:7.531-B/MT, VALERIUS HATIRO 

KATO FALEIROS - OAB:7457B

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE o pedido, nos termos do 

artigo 487, I, do Código de Processo Civil e, por consequência, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO, com resolução do mérito, para:I.RESCINDIR o 

contrato de compromisso de compra e venda entre as 

partes;II.DETERMINAR a imediata reintegração de posse em favor do 

requerente do bem descrito e caracterizado no contrato; III.CONDENAR a 

requerida ao pagamento pelas perdas e danos no valor de R$ 6.800,00 

(seis mil e oitocentos reais), atualizado desde a data que deveria ter 

ocorrido a quitação e com a incidência de juros de mora desde a data da 

citação válida.Condeno a parte requerida ao pagamento das custas 

processuais e dos honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por 

cento) do valor da condenação, atento aos parâmetros do artigo 85, §2º, 

do Código de Processo Civil.Após o trânsito em julgado, aguarde-se o 

decurso do prazo do artigo 611 da CNGC/MT e, nada sendo requerido, 

remetam-se os autos à CAA para arquivamento definitivo, com as baixas e 

anotações de estilo.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. Primavera do 

Leste/MT, 22 de abril de 2020.Myrian Pavan SchenkelJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan Schenkel

 Cod. Proc.: 133991 Nr: 6006-41.2014.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANGELIM DOS SANTOS BARALDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REINALDO BIASSI, MARLI DE OLIVEIRA BIASSI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANIBAL FRANCISCO 

CARVALHAL DE OLIVEIRA JUNIOR - OAB:MT 21.051/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE o pedido, nos termos do 

artigo 487, I, do Código de Processo Civil e, por consequência, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO, com resolução do mérito, para:I.RESCINDIR o 

contrato de compromisso de compra e venda entre as 
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partes;II.DETERMINAR a imediata reintegração de posse em favor do 

requerente do bem descrito e caracterizado no contrato; III.CONDENAR a 

requerida ao pagamento pelas perdas e danos no valor de R$ 13.540,00 

(treze mil, quinhentos e quarenta reais), atualizado desde a data que 

deveria ter ocorrido a quitação e com a incidência de juros de mora desde 

a data da citação válida.Condeno a parte requerida ao pagamento das 

custas processuais e dos honorários advocatícios, que arbitro em 10% 

(dez por cento) do valor da condenação, atento aos parâmetros do artigo 

85, §2º, do Código de Processo Civil.Após o trânsito em julgado, 

aguarde-se o decurso do prazo do artigo 611 da CNGC/MT e, nada sendo 

requerido, remetam-se os autos à CAA para arquivamento definitivo, com 

as baixas e anotações de estilo.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. Primavera 

do Leste/MT, 22 de abril de 2020.Myrian Pavan SchenkelJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan Schenkel

 Cod. Proc.: 134090 Nr: 6075-73.2014.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAFAEL AQUINO CABRAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO TRIÂNGULO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SANDRA ROBERTA MONTANHER 

BRESCOVICI - OAB:7.366/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADAHILTON DE OLIVEIRA 

PINHO - OAB:OAB/SP 152.305

 Ante o exposto e por tudo o mais que dos autos consta, JULGO 

PROCEDENTE EM PARTE o pedido, nos termos do artigo 487, I, do Código 

de Processo Civil, para: 1)DECLARAR a nulidade dos contratos de nº 

747052 e 424762 tão somente em relação ao requerente, permanecendo 

válido em relação aos demais contratantes;2)DECLARAR a falsidade da 

assinatura atribuída ao requerente nos contratos de nº 747052 e 

424762;3)CONDENAR a parte requerida ao pagamento de R$ 5.000,00 

(cinco mil reais) a título de indenização por danos morais acrescidos de 

correção monetária pelo INPC, e juros simples de 1% ao mês a contar da 

prolação desta sentença;Oficie-se ao SERASA/SPC para que proceda 

com a baixa da restrição no nome do requerente referente aos contratos 

discutidos nos autos, caso ainda persista a inscrição.Condeno a parte 

requerida ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) do valor atualizado da 

causa, nos termos do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil.Após o 

trânsito em julgado, certifique-se.Após, aguarde-se o decurso do prazo do 

artigo 611 da CNGC/MT e, nada sendo requerido, remetam-se os autos à 

CAA para arquivamento definitivo, com as baixas e anotações de 

estilo.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário, com as cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 22 de abril 

de 2020.Myrian Pavan SchenkelJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan Schenkel

 Cod. Proc.: 136346 Nr: 7834-72.2014.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA JOANA DE SOUZA CABRAL, OTAILES ALVES 

CABRAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUVE FERNANDO BORGES CAMPOS, 

GENEFER FERNANDA CORREA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANIBAL FRANCISCO 

CARVALHAL DE OLIVEIRA JUNIOR - OAB:MT 21.051/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Manoel Mazzutti Neto - 

OAB:OAB-MT 16.647

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE o pedido, nos termos do 

artigo 487, I, do Código de Processo Civil e, por consequência, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO, com resolução do mérito, para:I.RESCINDIR o 

contrato de compromisso de compra e venda, prorrogação de vencimento 

e outras avenças, considerando nulos quaisquer negociações realizadas 

com terceiros a partir dessa relação jurídica ora desfeita;II.DETERMINAR a 

imediata reintegração de posse em favor dos requerentes no imóvel rural 

descrito e caracterizado no contrato; III.CONDENAR as partes requeridas 

ao pagamento das multas contratuais, uma no valor de 20% (vinte por 

cento) sobre o valor do contrato – valor de venda do imóvel rural sem 

prejuízo de perdas e danos e indenizações por benfeitorias, bem como 

responderá por custas de cobrança, custas judiciárias e honorários 

advocatícios, pré-fixados em 10% (dez por cento) e outra no valor de 

30% (trinta por cento sobre o valor do contrato.IV.CONDENAR a parte 

requerente a indenizar a parte requerida referente às benfeitorias 

realizadas no imóvel rural no valor de no valor de R$ 15.430,00 (quinze mil 

quatrocentos e trinta reais).Condeno a parte requerida ao pagamento das 

custas processuais e dos honorários advocatícios, que arbitro em 10% 

(dez por cento) do valor da condenação, atento aos parâmetros do artigo 

85, §2º, do Código de Processo Civil.Após o trânsito em julgado, 

aguarde-se o decurso do prazo do artigo 611 da CNGC/MT e, nada sendo 

requerido, remetam-se os autos à CAA para arquivamento definitivo, com 

as baixas e anotações de estilo.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. Primavera 

do Leste/MT, 22 de abril de 2020.Myrian Pavan SchenkelJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan Schenkel

 Cod. Proc.: 137046 Nr: 8320-57.2014.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WILSON ROBERTO SIMÕES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEONI ANTONIO FACCIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANO BARBOSA SIMÕES - 

OAB:MT/18937

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andresa Martignago de 

Souza - OAB:13974, ANDREY HERGET - OAB:16575/PR, ANGELICA 

CITOLIN - OAB:69805/PR, ERLON ANTONIO MEDEIROS - OAB:25537/PR, 

MARI SANDRA CANTON - OAB:60998/PR, PATRÍCIA SCHARLENE 

ARAÚJO TOFANELLI - OAB:54437

 Ante o exposto, e por tudo mais que nos autos consta, JULGO 

IMPROCEDENTE o pedido, com resolução de mérito, nos termos do artigo 

487, I, do Código de Processo Civil.Condeno a parte requerente ao 

pagamento das custas e honorários advocatícios no importe de 10% (dez 

por cento) do valor da causa, nos termos do artigo 85, §2º, do Código de 

Processo Civil.Após o trânsito em julgado, aguarde-se o decurso do prazo 

do artigo 611 da CNGC/MT e, nada sendo requerido, remetam-se os autos 

à CAA para arquivamento definitivo, com as baixas e anotações de 

estilo.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário, com as cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 22 de abril 

de 2020.Myrian Pavan SchenkelJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan Schenkel

 Cod. Proc.: 138099 Nr: 9080-06.2014.811.0037

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGRIPINA REUTOW

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADL COMÉRCIO IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO 

E AGROPECUARIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANIBAL FRANCISCO 

CARVALHAL DE OLIVEIRA JUNIOR - OAB:MT 21.051/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLAVIO MÜLLER - 

OAB:5841-B, RODRIGO NOGARA DE CASTILHO - OAB:8250-B/MT

 Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO 

IMPROCEDENTE o pedido inicial, nos termos do artigo 487, I, do Código de 

Processo Civil.Custas e honorários advocatícios pela parte requerente, 

estes fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, nos 

termos artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil, observado o disposto 

no artigo 98, §3°, do mesmo código.Após o trânsito em julgado, traslade-se 

cópia desta sentença aos autos de código 133388 e proceda-se ao seu 

desapensamento.Após, remetam-se os autos à CAA para arquivamento 

definitivo, com as baixas e anotações de estilo.Publique-se. Registre-se. 

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

estilo. Primavera do Leste/MT, 22 de abril de 2020.Myrian Pavan 

SchenkelJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan Schenkel

 Cod. Proc.: 142250 Nr: 811-41.2015.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EURIPEDES DE SOUZA, FLÁVIO EMILIANO DE SOUZA
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO AFONSO ALVES - ESPÓLIO, MARIA 

JOSÉ LUCAS ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATA CARRETO - OAB:MT 

18.929-A, RONALDO QUEIROZ GARCIA - OAB:MT 21052/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIVANIÉLA GONÇALVES 

FORTES FONTANA - OAB:13629 - MT, ENIO ZANATTA - OAB:MT 

13.318

 Ante o exposto, e pelo mais que dos autos consta, JULGO 

IMPROCEDENTE o pedido, nos termos do artigo 487, I, do Código de 

Processo Civil.Condeno a parte requerente ao pagamento das custas 

processuais e dos honorários advocatícios, que arbitro em 10 % (dez por 

cento) do valor atualizado da causa, atenta aos parâmetros do artigo 85, 

§2º, do Código de Processo Civil.Após o trânsito em julgado, aguarde-se o 

decurso do prazo do artigo 611 da CNGC/MT e, nada sendo requerido, 

remetam-se os autos à CAA para arquivamento definitivo, com as baixas e 

anotações de estilo.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.Primavera do Leste/MT, 

22 de abril de 2.020.Myrian Pavan SchenkelJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan Schenkel

 Cod. Proc.: 146096 Nr: 2589-46.2015.811.0037

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO HONDA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PRISCILA DE SOUZA WEITBRECHT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO SOUZA PAULINO - 

OAB:MT/16689/O, ELAINE CRISTINA VICENTE DA SILVA STEFENS - 

OAB:MT 17.196/A, FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ - 

OAB:MT/22.131/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, e por tudo mais que nos autos consta, JULGO 

PROCEDENTE o pedido inicial, com resolução de mérito, nos termos do 

artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para CONSOLIDAR A POSSE E 

A PROPRIEDADE PLENA DO BEM em favor da parte requerente, 

possibilitando a expedição de novo certificado de registro e venda 

extrajudicial dos bens.Ainda, CONDENO a parte requerida ao pagamento 

das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, 

que fixo no montante de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da 

causa (artigo 85, parágrafo 2º, do Código de Processo Civil).Oficie-se ao 

DETRAN desta Comarca, comunicando a autorização para proceder à 

transferência para a parte requerente ou a terceiros que indicar. 

Transitada em julgado a sentença, certifique-se. Após, arquivem-se os 

autos com as devidas baixa na distribuição, com as anotações de estilo e 

as cautelas de praxe. Intimem-se. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Primavera do Leste/MT, 22 de abril 

de 2.020. Myrian Pavan SchenkelJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan Schenkel

 Cod. Proc.: 147152 Nr: 3090-97.2015.811.0037

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SINAGRO PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NBC BANK BRASIL S/A - BANCO MÚLTIPLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALLAN WELLINGTON VOLPE 

VELLASCO - OAB:SP 219.926, REGINA CRISTINA DE GÓES - OAB:MT. 

9.547-A, STEFANI VIMERCATI ZENI - OAB:MT/ 18547, TIAGO BUENO 

DA SILVA - OAB:MT/18226/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JESSICA FERREIRA LUDWIG - 

OAB:OAB/RS 97.059, MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO - OAB:MT 

4482

 Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO 

IMPROCEDENTE o pedido inicial, nos termos do artigo 487, I, do Código de 

Processo Civil.REVOGO a liminar de fl. 65.Condeno a parte requerente ao 

pagamento de honorários advocatícios no importe de 10% (dez por cento) 

do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, parágrafos 2º e 4º, 

III, do Código de Processo Civil. Sem custas processuais.Após o trânsito 

em julgado, aguarde-se o decurso do prazo do artigo 611 da CNGC/MT e, 

nada sendo requerido, remetam-se os autos à CAA para arquivamento 

definitivo, com as baixas e anotações de estilo.Publique-se. Registre-se. 

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

estilo. Primavera do Leste/MT, 22 de abril de 2.020.Myrian Pavan 

SchenkelJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan Schenkel

 Cod. Proc.: 151475 Nr: 5034-37.2015.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GRANOPAR ARMAZENS GERAIS COMERCIO E 

REPRESENTAÇÕES LTDA, CARLOS ROBERTO ORSATO, ROSELAINE 

PEREIRA ORSATO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSELAINE PEREIRA ORSATO, CARLOS 

ROBERTO ORSATO, MARCELINO JOSÉ ORSATO, GRANOPAR 

ARMAZENS GERAIS COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA, TERESINHA 

DE BOVI ORSATO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANIBAL FRANCISCO 

CARVALHAL DE OLIVEIRA JUNIOR - OAB:MT 21.051/B, VALÉRIUS 

HATIRO KATO FALEIROS - OAB:MT 7.457-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABÍULA ALESSANDRA 

FACHIN PACKER FALEIROS - OAB:7.531-B/MT, VALÉRIUS HATIRO 

KATO FALEIROS - OAB:MT 7.457-B

 Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO 

PROCEDENTE EM PARTE o pedido reconvencional, nos termos do artigo 

487, I, do Código de Processo Civil para:1.CONDENAR o 

requerente/reconvindo ao pagamento da multa contratual no valor de 10% 

(dez por cento) mais juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, além do 

pagamento de honorários advocatícios a base de 20% (vinte por cento), 

sobre o valor total a ser pago.2.CONDENAR o requerente/reconvindo ao 

pagamento do valor de R$ 14.964,89 (quatorze mil novecentos e sessenta 

e quatro reais e oitenta e nove centavos) referente ao saldo devedor da 

última parcela do contrato de compra e venda.Proceda-se à remessa dos 

autos à Contadoria para o cálculo das custas da Reconvenção. Com a 

informação, intime-se a parte requerida/reconvinte para pagamento, em 15 

(quinze) dias.Custas e honorários advocatícios pela parte 

requerida/reconvinte, estes fixados em 15 % (quinze por cento) do valor 

atualizado da causa, nos termos artigo 85, §2º, do Código de Processo 

Civil.Após o trânsito em julgado, certifique-se e remetam-se os autos à 

CAA para arquivamento definitivo, com as baixas e anotações de 

estilo.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário, com as cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 22 de abril 

de 2020.Myrian Pavan SchenkelJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan Schenkel

 Cod. Proc.: 156606 Nr: 7462-89.2015.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GEYSON RUBIO AZEVEDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV FINANCEIRA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILBERTO LUÍS ALMEIDA - 

OAB:7732-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HUDSON JOSE RIBEIRO - 

OAB:OAB/SP 150.060, LUIZ RODRIGUES WAMBIER - OAB:14469-A/MT, 

MAURI MARCELO BEVERVANCO JR - OAB:MT 24.197-A, WELSON 

GASPARINI JUNIOR - OAB:SP 116196

 Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos aduzidos na inicial, 

na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, mantendo incólume 

o título emitido pela requerida.Condeno o requerente ao pagamento das 

custas e taxas judiciais e ao pagamento dos honorários advocatícios, 

desde logo arbitrados em 10% do valor atribuído à causa, nos termos do 

artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil.Após o trânsito em julgado, 

certifique-se e arquivem-se os autos, com as baixas e anotações 

necessárias.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo 

o necessário, com as cautelas de estilo.Primavera do Leste/MT, 22 de abril 

de 2020.Myrian Pavan SchenkelJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan Schenkel

 Cod. Proc.: 164001 Nr: 2216-78.2016.811.0037

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADDO FORGIARINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JACINTO ANTONIO DO AMARAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSIMAR LOULA FILHO - 

OAB:14290/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS RENATO HERINGER - 

OAB:MT 5280-A

 Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO 

IMPROCEDENTE o pedido inicial, nos termos do artigo 487, I, do Código de 

Processo Civil.CONDENO o autor ao pagamento das custas e despesas 

processuais, bem como ao pagamento de honorários advocatícios que se 

fixam em 10 % do valor da causa, em consonância com o artigo 85, § 2º 

do Código de Processo Civil.Após o trânsito em julgado, remetam-se os 

autos ao arquivo definitivo, com as baixas e anotações 

necessárias.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo 

o necessário, com as cautelas de estilo.Primavera do Leste-MT, 22 de abril 

de 2.020.Myrian Pavan SchenkelJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan Schenkel

 Cod. Proc.: 165173 Nr: 2745-97.2016.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VERONICA PEREIRA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BMG S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉA MARIA LACERDA 

PLAVIAK - OAB:MT/ 6.893, Andresa Martignago de Souza - 

OAB:13974

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIOGO IBRAHIM CAMPOS - 

OAB:13296, TAYLISE CATARINA ROGERIO SEIXAS - OAB:MT 15483-A

 Ante o exposto e por tudo o mais que dos autos consta, JULGO 

PROCEDENTE EM PARTE o pedido, nos termos do artigo 487, I, do Código 

de Processo Civil, para: 1)DECLARAR a inexistência de débito entre as 

partes, referente ao empréstimo de nº AA1165149083 ( Termo de fls. 

81/82);2)CONDENAR a parte requerida ao pagamento de R$ 5.000,00 

(cinco mil reais) a título de indenização por danos morais acrescidos de 

correção monetária pelo INPC, e juros simples de 1% ao mês a contar da 

prolação desta sentença;3)CONDENAR a parte requerida a devolver os 

valores indevidamente descontados a partir de Janeiro de 2016 até os 

dias atuais no benefício da requerente, na forma simples, acrescido de 

juros e correção monetária a partir da citação.Condeno a parte requerida 

ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os 

quais fixo em R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do artigo 85, §2º, do 

Código de Processo Civil.Após o trânsito em julgado, aguarde-se o 

decurso do prazo do artigo 611 da CNGC/MT e, nada sendo requerido, 

remetam-se os autos à CAA para arquivamento definitivo, com as baixas e 

anotações de estilo.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. Primavera do 

Leste/MT, 22 de abril de 2020.Myrian Pavan SchenkelJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan Schenkel

 Cod. Proc.: 168823 Nr: 4659-02.2016.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARTINHO EVANGELISTA DE MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIC EDUCACIONAL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WAGNER AUGUSTO BUSS - 

OAB:12628 B- MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS HENRIQUE 

MAGALHÃES FERNANDES - OAB:18804/O, DANIELA CABETTE DE 

ANDRADE - OAB:9889-B

 Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO 

IMPROCEDENTE o pedido inicial, nos termos do artigo 487, I, do Código de 

Processo Civil.Custas e honorários advocatícios pela parte requerente, 

estes fixados em R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos artigo 85, §2º, 

do Código de Processo Civil, observado o disposto no artigo 98, do mesmo 

códex.Após o trânsito em julgado, remetam-se os autos à CAA para 

arquivamento definitivo, com as baixas e anotações de estilo.Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as 

cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 22 de abril de 2.020.Myrian 

Pavan SchenkelJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan Schenkel

 Cod. Proc.: 170240 Nr: 5338-02.2016.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GIOVANI DADALT CRESPANI, JOÃO FELIPE SUCOLOTTI 

CRESPANI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GISELLE TUNES PEREIRA VILELA, LINALDO 

TUNES PEREIRA, MAGDA TUNES PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WALDIR CECHET JUNIOR - 

OAB:OAB/MT 4.111

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ CARLOS REZENDE - 

OAB:MT 8987-B

 Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, RECONHEÇO A 

OCORRÊNCIA DA DECADÊNCIA e, por consequência JULGO EXTINTO O 

PROCESSO nos termos do artigo 487, II, do Código de Processo Civil c/c 

artigo 52, § 5º, da Lei nº 8.245/91.Custas e honorários advocatícios pela 

parte requerente, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor 

atualizado da causa, nos termos artigo 85, §2º, do Código de Processo 

Civil.Após o trânsito em julgado, aguarde-se o decurso do prazo do artigo 

611 da CNGC/MT e, nada sendo requerido, remetam-se os autos à CAA 

para arquivamento definitivo, com as baixas e anotações de 

estilo.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário, com as cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 22 de abril 

de 2.020.Myrian Pavan SchenkelJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan Schenkel

 Cod. Proc.: 215312 Nr: 6691-09.2018.811.0037

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: ASJ SERVIÇOS DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES EIRELI, 

DIBOX DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS BROKER LTDA, 

CETAP - DISTRIUIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO TRIÂNGULO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JACKSON MÁRIO DE SOUZA - 

OAB:MT 4635

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO, nos termos do artigo 

487, I, do Código de Processo Civil.Custas e honorários advocatícios pela 

parte requerente, estes fixados em 10 % (dez por cento) do valor 

atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §2º, do Código de Processo 

Civil.Com o trânsito em julgado, certifique-se, traslade-se cópia desta 

sentença aos autos de código 126467 e proceda-se ao seu 

desapensamento.Após, aguarde-se o decurso do prazo do artigo 611 da 

CNGC/MT e, nada sendo requerido, remetam-se os autos à CAA para 

arquivamento definitivo, com as baixas e anotações de estilo.Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as 

cautelas de estilo.Primavera do Leste/MT, 22 de abril de 2.020.Myrian 

Pavan SchenkelJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan Schenkel

 Cod. Proc.: 228308 Nr: 3793-86.2019.811.0037

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIX CONSULTORIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIDNEY FERNANDES LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLÁUDIO NOVAES ANDRADE - 

OAB:187479/SP, TAÍSSA MAFFESSONI - OAB:18436/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HENNYNK FERNANDO PRATES 

- OAB:20967

 Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO, nos termos do artigo 

487, I, do Código de Processo Civil.Traslade-se cópia desta sentença à 

execução.Custas pelos embargantes.Condeno os embargantes ao 

pagamento de honorários advocatícios, que fixo 10% sobre o valor da 

causa, nos termos do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil.Após o 

trânsito em julgado, certifique-se e arquivem-se os autos, com as baixas e 

anotações necessárias.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.Primavera do Leste/MT, 

22 de abril de 2.020.Myrian Pavan SchenkelJuíza de Direito

 Intimação das Partes
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 JUIZ(A): Myrian Pavan Schenkel

 Cod. Proc.: 18530 Nr: 538-19.2002.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARLON CÉSAR SILVA MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARLINDO FERREIRA RAMBO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marlon César Silva Moraes - 

OAB:5629/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLAVIO ALEXANDRE 

MARTINS BERTIN - OAB:MT 5925

 Processo nº: 538-19.2002.811.0037 (Código 18530)

 Vistos.

Intime-se a parte exequente, por meio de seu advogado, para dar 

andamento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção.

Não havendo manifestação, intime-se a parte autora, pessoalmente, para 

dar prosseguimento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção, nos termos do artigo 485, §1º, do Código de Processo Civil.

Decorrido o prazo, certifique-se e conclusos para deliberações.

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

Primavera do Leste/MT, 22 de abril de 2.020.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan Schenkel

 Cod. Proc.: 60236 Nr: 63-19.2009.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RADCL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RDSC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS REZENDE JÚNIOR - 

OAB:9059, DANIELA ALVES DOS SANTOS - OAB:24852/O, DANIELE 

IZAURA S. CAVALLARI REZENDE - OAB:6057/MT, JACKSON NICOLA 

MAIOLINO - OAB:17147/MT, Renata susete Cauduro Napuri - 

OAB:73.380/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 63-19.2009.811.0037 (Código 60236)

 Vistos.

Defiro a expedição de ofício ao BANCO CENTRAL DO BRASIL e a 

COMISSÃO DE VALORES MOBILIARIOS para que informem se existem 

valores oriundos de cotas de consórcio, investimentos imobiliários, ações 

ou outras aplicações e investimentos em nome do executado.

 Com as informações, intime-se a parte exequente para se manifestar, no 

prazo de 10 (dez) dias.

Intime-se.

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

Primavera do Leste/MT, 22 de abril de 2.020.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan Schenkel

 Cod. Proc.: 100028 Nr: 7818-60.2010.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROGÉRIO DO CARMO CABRAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALLIANZ SEGUROS S/A, HSBC CORRETORA 

DE SEGUROS (BRASIL) S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ALVES CAMPOS - 

OAB:MT 14762

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELA CRISTINA VAZ 

PATINI - OAB:MT/11660/O, FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES - 

OAB:OAB/16846-A, JACÓ CARLOS SILVA COELHO - OAB:OAB/MT 

15.013-A, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - OAB:8.184

 Ante o exposto, e por tudo mais que nos autos consta, JULGO 

IMPROCEDENTE o pedido, com resolução de mérito, nos termos do artigo 

487, I, do Código de Processo Civil.Condeno a parte requerente no 

pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez 

por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §2º, do 

Código de Processo Civil.Com o trânsito em julgado, certifique-se.Após, 

aguarde-se o decurso do prazo do artigo 611 da CNGC/MT e, nada sendo 

requerido, remetam-se os autos à CAA para arquivamento definitivo, com 

as baixas e anotações de estilo.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.Primavera 

do Leste/MT, 22 de abril de 2020.Myrian Pavan SchenkelJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan Schenkel

 Cod. Proc.: 117296 Nr: 7969-55.2012.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO FERREIRA CHAVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUTUAL SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WAGNER AUGUSTO BUSS - 

OAB:12628 B- MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉA TATTINI ROSA - 

OAB:210.738/SP, BRUNO SILVA NAVEGA - OAB:118.948 OAB/RJ, 

PEDRO ROBERTO ROMÃO - OAB:209551/SP

 Ante o exposto, e por tudo mais que nos autos consta, JULGO 

IMPROCEDENTE o pedido, com resolução de mérito, nos termos do artigo 

487, I, do Código de Processo Civil.Condeno a parte requerente no 

pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez 

por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §2º, do 

Código de Processo Civil, observado o disposto no artigo 98, §3º, do 

mesmo códex.Com o trânsito em julgado, certifique-se.Após, remetam-se 

os autos à CAA para arquivamento definitivo, com as baixas e anotações 

de estilo.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário, com as cautelas de estilo.Primavera do Leste/MT, 22 de abril 

de 2.020.Myrian Pavan SchenkelJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan Schenkel

 Cod. Proc.: 133077 Nr: 5264-16.2014.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL DO MÉDIO LESTE 

DE MATO GROSSO - SICOOB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRUNA DE OLIVEIRA ROSSETO, Odemir 

Rosseto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EUDSON ROSA DA SILVA - 

OAB:14165/MT, KEIT DIOGO GOMES - OAB:MT 14.028, RAUL ANTUNES 

MACEDO - OAB:MT 15.674

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Processo nº 5264-16.2014.811.0037 (Código 133077)

Vistos.

Ante as novas informações de fl. 125, expeça-se carta precatória com a 

finalidade de proceder à citação da executada BRUNA DE OLIVEIRA 

ROSSETO, no endereço acostado à fl. 125.

Intime-se.

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

Primavera do Leste/MT, 22 de abril de 2020.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan Schenkel

 Cod. Proc.: 141519 Nr: 443-32.2015.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TONI ROBERTO GASPAROTTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE 

TRABALHO MEDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA ROSA DE REZENDE 

HOSHIKA - OAB:12102/MT, WILLIAN DIAS CAVERSAN - OAB:MT/17543

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA PAULA SIGARINI GARCIA 

- OAB:10.133 MT, FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - 

OAB:MT/ 7.627-A

 Ante o exposto, e por tudo mais que nos autos consta, JULGO 

PROCEDENTE em parte o pedido, com resolução de mérito, nos termos do 

artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para CONDENAR para condenar 

a requerida ao pagamento das despesas hospitalares do requerente 

diretamente ao Hospital Sírio Libanês, até o limite do valor que seria 
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suportado, caso a internação tivesse sido efetivada em estabelecimento 

hospitalar integrante da rede credenciada ao plano contratado, a ser 

apurado em sede de liquidação de sentença.Condeno a parte requerida no 

pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez 

por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §2º, do 

Código de Processo Civil.Com o trânsito em julgado, certifique-se.Após, 

aguarde-se o decurso do prazo do artigo 611 da CNGC/MT e, nada sendo 

requerido, remetam-se os autos à CAA para arquivamento definitivo, com 

as baixas e anotações de estilo.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.Primavera 

do Leste/MT, 22 de abril de 2020.Myrian Pavan SchenkelJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan Schenkel

 Cod. Proc.: 159659 Nr: 252-50.2016.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RANDON ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J.K. SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA. ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JACKSON NICOLA MAIOLINO - 

OAB:17147/MT, MAIRA MUSSOI TEIXEIRA - OAB:86.527/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NAYARA SANTOS DE MORAES 

- OAB:MT 20215, ROGERIO DE BARROS CURADO - OAB:MT 10.944

 Processo nº 252-50.2016.811.0037 (Código 159659)

Vistos.

Compulsando os autos, verifico que não houve a análise do pedido de fl. 

116, item “b”, referente à inclusão da avalista no polo passivo da presente 

ação. Assim, chamo feito a ordem e defiro o pedido de inclusão da avalista 

OLGA IOLANDA LERNER no polo passivo da ação.

Citem-se as partes executadas para, no prazo de 03 (três) dias, 

efetuarem o pagamento do débito, devendo, se necessário, previamente 

ser providenciado o depósito das despesas pela parte exequente.

Não havendo pagamento pelas executadas, cumpra-se na forma do artigo 

829, §1º, do Código de Processo Civil.

Fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do valor da 

causa, com fulcro no artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil, 

ressaltando-se que o pagamento, nos termos do artigo 827, §1º, desse 

mesmo Código, importa na redução pela metade desse valor.

No cumprimento do ato citatório, deverão ser as partes executadas 

cientificadas do que preceituam os artigos 914, 915, 916 e 917, todos do 

Código de Processo Civil.

Proceda-se a Secretaria as devidas e necessárias anotações, inclusive 

no Ofício de Distribuição Judicial local, se o caso.

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

Primavera do Leste/MT, 22 de abril de 2020.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan Schenkel

 Cod. Proc.: 163117 Nr: 1726-56.2016.811.0037

 AÇÃO: Arresto ->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CÁSSIA CRISTINA BEVILACQUA FUGANTI, EDUARDO 

NERY FUGANTI, AGRO DIVEL COM. REPRES. DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALMIR DE SOUZA - ESPÓLIO, IURY DE 

SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JERRI JOSÉ BRANCHER JUNIOR - 

OAB:SC 11.750, WILLIAN DIAS CAVERSAN - OAB:MT/17543

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PHILIPE CASARIN PEIXOTO - 

OAB:22231, RAFAEL BOQUE DA SILVA - OAB:OAB / MT 13.386

 Processo nº: 1726-56.2016.811.0037 (Código 163117)

 SENTENÇA

Vistos.

Trata-se de AÇÃO CAUTELAR DE ARRESTO ajuizada por CÁSSIA 

CRISTINA BEVILACQUA FUGANTI, EDUARDO NERY FUGANTI e AGRO 

DIVEL COM. REPRES. DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA em face de 

WALMIR DE SOUZA – ESPÓLIO e IURY DE SOUZA, ambos devidamente 

qualificados nos autos.

Às fls. 499, as partes realizaram composição amigável e pugnaram pela 

sua homologação e extinção do feito.

É a síntese do relatório.

Fundamento e decido.

Analisando os autos, verifico que houve acordo judicial entre as partes 

litigantes, devidamente representadas por seus procuradores, as quais 

estabelecem parâmetros para a resolução completa do objeto jurídico 

perseguido nestes autos, razão pela qual pugnam pela homologação do 

acordo e, em consequência, requerem a extinção do feito.

Assim sendo, como as partes apresentaram ao juízo solução pacificadora 

para o litígio e sendo direito transigível, devida é a homologação por ato 

judicial.

Ante o exposto, HOMOLOGO, por sentença, o acordo entabulado à fl. 499, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos, inclusive a constituição 

de título judicial para fins executivos, se for o caso, fazendo seus termos 

parte integrante desta sentença, e, por consequência, JULGO EXTINTO o 

processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, III, b, do 

Código de Processo Civil.

Custas e honorários advocatícios nos termos do acordo.

Ante a renúncia do prazo recursal, arquivem-se os autos, com as baixas 

e anotações de estilo.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Primavera do Leste/MT, 22 de abril de 2.020.

 Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan Schenkel

 Cod. Proc.: 173742 Nr: 7260-78.2016.811.0037

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SAMUEL GARCIA ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ABDANAB MARTINS ROCHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO MACEDO SÃO PEDRO 

(DEFENSOR PÚBLICO) - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 7260-78.2016.811.0037 (Código 173742)

Vistos.

Primeiramente, verifico que o requerido foi citado por edital (fl. 41), de 

modo que resta prejudicada a análise da manifestação de fl.45.

Sem prejuízo, considerando a certidão de fl. 44 e que a parte requerente é 

patrocinada pela Defensoria Publica, nomeio o NAJU (Núcleo de 

Assistência de Prática Jurídica), como curador especial da parte 

requerida, em consonância com o disposto no artigo 72, inciso II, do 

Código de Processual Civil, a qual deverá ser intimada desta decisão.

Em seguida, dê-se vista dos autos a parte requerente para se manifestar, 

no prazo legal.

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

 Primavera do Leste/MT, 22 de abril de 2.020.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan Schenkel

 Cod. Proc.: 176673 Nr: 8873-36.2016.811.0037

 AÇÃO: Retificação ou Suprimento ou Restauração de Registro 

Civil->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e 

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO POLIDO CONTINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TIAGO LUIZ PRIMON - OAB:PR 

70581

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 8873-36.2016.811.0037 (Código 176673)

Vistos.

Cumpra-se a sentença anterior, expedindo o necessário, com as cautelas 

de estilo.

Intimem-se.

Primavera do Leste/MT, 22 de abril de 2.020.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan Schenkel

 Cod. Proc.: 19148 Nr: 940-03.2002.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 
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Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GOVESA - ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S/C 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIS CARLOS GEIBEL, Janete Leal Geibel, 

ADEMIR PIVA, CLAUDIA GEIBEL PIVA, ELOISA BERGER LEVINSKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA PAULA LEME BRISOLA 

CASEIRO - OAB:OAB/SP 331.719

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SANDRA MARA BASEI - 

OAB:5066-B/MT

 Processo nº: 940-03.2002.811.0037 (Código 19148)

SENTENÇA

Vistos.

Trata-se de EXECUÇÃO DE TITULO EXTRAJUDICIAL ajuizada por GOVESA 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA em face de LUIS CARLOS 

GEIBEL e OUTROS, qualificados nos autos.

À fl. 151, homologou-se acordo entabulado entre as partes, determinando 

a suspensão do feito até liquidação total da dívida.

À fl. 183, a parte exequente informa que o executado adimpliu todas as 

parcelas do acordo.

É a síntese do relatório.

Fundamento e decido.

Analisando os autos, verifico que houve o cumprimento da obrigação 

objeto desta demanda.

Com efeito, o artigo 924 do Código de Processo Civil elenca as formas de 

extinção da execução, contemplando, em seu inciso III, a hipótese dos 

autos, in verbis, qual seja, quando o devedor satisfaz a obrigação.

Ante o exposto, JULGO, POR SENTENÇA, EXTINTA A EXECUÇÃO, com 

fundamento no artigo 924, II, do Código de Processo Civil.

Custas, taxas judiciárias e honorários advocatícios nos termos do acordo.

Após certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com as 

baixas e anotações de estilo.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Primavera do Leste/MT, 22 de abril de 2.020.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan Schenkel

 Cod. Proc.: 22587 Nr: 3624-95.2002.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FERTILIZANTES CENTRO OESTE LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARLINDO FERREIRA RAMBO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIO CREMA - 

OAB:2860-A-MT, Marlon César Silva Moraes - OAB:5629/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo: 3624-95.2002.811.0037 (Código 22587)

Vistos.

Defiro o pedido retro e, em consonância com o disposto no artigo 921, III, 

§1º, do Código de Processo Civil, DETERMINO a suspensão da execução 

pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição.

Decorrido o referido prazo sem que seja localizado o executado ou que 

sejam encontrados bens penhoráveis, determino, desde já o arquivamento 

dos autos, independente de nova intimação, oportunidade em que 

começará a correr o prazo de prescrição intercorrente.

Após, intimem-se as partes para se manifestarem sobre a prescrição 

intercorrente de que trata o §4º do referido artigo, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

Consigno que os autos poderão ser desarquivados para prosseguimento 

da execução se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis.

Observadas às formalidades legais proceda-se com as baixas 

necessárias no relatório estatístico da corregedoria, levando o feito ao 

arquivo provisório até o prazo final da suspensão.

Intimem-se.

 Cumpra, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 22 de abril de 2.020.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan Schenkel

 Cod. Proc.: 33885 Nr: 5334-48.2005.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEBASTIÃO PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALISSON KREBS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ CARLOS REZENDE - 

OAB:MT 8987-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE LUIZ DA SILVA - 

OAB:MT 7.458-A

 Ante o exposto, defiro o pedido de inclusão de restrição aos veículos, 

eventualmente encontrados em nome da cônjuge da parte executada, 

através do sistema RENAJUD.Procedam-se às diligências a fim de se 

incluir a restrição no veículo TOYOTA HYLUX CD4x4 SRV, cor: Prata, 

PLACA NJK 5252, registrada em nome de ROSANGELA HONORIO KREBS, 

junto ao DETRAN/MT, utilizando-se o Sistema RENAJUD.Realizadas as 

diligências, expeça-se mandado de penhora e avaliação dos 

automóveis.Após a avaliação, intimem-se as partes para manifestação, no 

prazo de 10 (dez) dias.Defiro, ainda, o pedido de expedição de ofício ao 

SERASA/SPC para negativação do nome do executado em razão deste 

processo, ante o disposto no artigo 782, §3º, do Código de Processo 

Civil.Por fim, defiro o pedido de busca de bens através do sistema 

INFOJUD.Procedam-se às diligências a fim de se buscar eventuais bens 

em nome das partes executadas, utilizando-se o Sistema INFOJUD.Juntada 

aos autos cópia das declarações de imposto de renda das partes 

executadas, deverá o feito tramitar sob segredo de justiça, devendo a 

Secretaria proceder à correta identificação do feito.Realizadas as 

diligências, intimem-se as partes para manifestação, no prazo de 15 

(quinze) dias.Intimem-se.Cumpra-se, expedindo o necessário, com as 

cautelas de estilo.Primavera do Leste/MT, 22 de abril de 2020.Myrian 

Pavan SchenkelJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan Schenkel

 Cod. Proc.: 42435 Nr: 4822-31.2006.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FMC QUÍMICA DO BRASIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILDO MOTTA DA SLVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO UMBERTO LUCHESI - 

OAB:SP 76.458

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELSON DUQUE DOS SANTOS - 

OAB:14234-MT, VALERIA CASTILHO MUNHOZ VIVAN - OAB:5956/MT

 Processo nº: 4822-31.2006.811.0037 (Código 42435)

SENTENÇA

Vistos.

Trata-se de EXECUÇÃO DE TITULO EXTRAJUDICIAL ajuizada por FMC 

QUIMICA DO BRASIL LTDA em face de GILDO MOTTA DA SILVA, 

qualificados nos autos.

À fl. 325, homologou-se acordo entabulado entre as partes, determinando 

a suspensão do feito até liquidação total da dívida.

À fl. 326, a parte exequente informa que o executado adimpliu todas as 

parcelas do acordo.

É a síntese do relatório.

Fundamento e decido.

Analisando os autos, verifico que aportou aos autos informação de 

acordo entabulado no processo de código 131818, em trâmite na 2ª vara 

cível desta Comarca, tendo o requerente informado, à fl. 171, o 

cumprimento integral do acordo devidamente homologado por aquele Juízo.

Com efeito, o artigo 924 do Código de Processo Civil elenca as formas de 

extinção da execução, contemplando, em seu inciso II, a hipótese dos 

autos, qual seja, quando a obrigação for satisfeita.

Ante o exposto, JULGO, POR SENTENÇA, EXTINTA A EXECUÇÃO, com 

fundamento no artigo 924, II, do Código de Processo Civil.

Custas, taxas judiciárias e honorários advocatícios nos termos do acordo.

Após certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com as 

baixas e anotações de estilo.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Primavera do Leste/MT, 22 de abril de 2.020.

 Myrian Pavan Shenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan Schenkel

 Cod. Proc.: 105680 Nr: 4712-56.2011.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAVOSTIAN REUTOW, AGRIPINA REUTOW

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:MT 14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILBERTO LUÍS ALMEIDA - 

OAB:7732-B/MT

 Processo nº 4712-56.2011.811.0037 (Código 105680)

Vistos.

Ante a impossibilidade de citar a parte executada AGRIPINA REUTOV 

pessoalmente, cite-a, via edital, com prazo de 20 (vinte) dias para que se 

considere realizada a citação, nos termos dos artigos 256 e 257, III, ambos 

do Código de Processo Civil.

Após, em caso de inércia da parte executada no prazo previsto no artigo 

335 do Código de Processo Civil, desde já, nomeio o Defensor Público 

atuante na comarca, como curador especial, em consonância com o 

disposto no artigo 72, inciso II, do Código de Processual Civil, a qual 

deverá ser intimada desta decisão.

Em seguida, dê-se vista dos autos a parte exequente para se manifestar, 

no prazo legal.

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

Primavera do Leste/MT, 22 de abril de 2.020.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan Schenkel

 Cod. Proc.: 109371 Nr: 8581-27.2011.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SINCLARI TRAMONTIN, IEDA ZANETTE 

TRAMONTIN, CELESTINO TAFAREL, ANAIR AZZOLINI TAFAREL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:MT 20495-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE GARCIA NOGUEIRA - 

OAB:MT/17244/O, KELLI MARIANI LIMA DA SILVA - OAB:

MT 19.369-O

 Processo nº 8581-27.2011.811.0037 (Código 109371)

Vistos.

Ciente da interposição de Agravo de Instrumento de fls. 306/324.

Aguarde-se o julgamento do referido recurso.

Intimem-se.

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

Primavera do Leste/MT, 07 de abril de 2.020.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan Schenkel

 Cod. Proc.: 111932 Nr: 2388-59.2012.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL DE PRIMAVERA DO 

LESTE "PRIMACREDI"

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Odemir Rosseto, ROSELI MARIA DE OLIVEIRA 

ROSSETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARIANE TANARA BASTOS DE 

LIMA - OAB:7669-O/MT, DARLEY DA SILVA CAMARGO - OAB:MT 

6.526-B, EUDER OLIVEIRA RIBEIRO - OAB:10.271/MT, JOÃO OLIVEIRA 

DE LIMA - OAB:4257-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 2388-59.2012.811.0037 (Código 111932)

Vistos.

Ante a impossibilidade de citar as partes executadas pessoalmente, 

cite-as, via edital, com prazo de 20 (vinte) dias para que se considere 

realizada a citação, nos termos dos artigos 256 e 257, III, ambos do Código 

de Processo Civil.

Após, em caso de inércia das partes executadas no prazo previsto no 

artigo 335 do Código de Processo Civil, desde já, nomeio o Defensor 

Público atuante na comarca, como curador especial, em consonância com 

o disposto no artigo 72, inciso II, do Código de Processual Civil, a qual 

deverá ser intimada desta decisão.

Em seguida, dê-se vista dos autos a parte exequente para se manifestar, 

no prazo legal.

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

Primavera do Leste/MT, 22 de abril de 2.020.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan Schenkel

 Cod. Proc.: 117146 Nr: 7818-89.2012.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS VALE DO CERRADO- SICREDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLA FABIANA GABI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARIANE TANARA BASTOS DE 

LIMA - OAB:7669-O/MT, DARLEY DA SILVA CAMARGO - OAB:MT 

6.526-B, EUDER OLIVEIRA RIBEIRO - OAB:10.271/MT, JOÃO OLIVEIRA 

DE LIMA - OAB:4257-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Ante o exposto, INDEFIRO os pedidos constantes às fls. 150/151, 

referentes a bloqueio dos cartões de crédito do executado.Assim, 

intime-se o exequente para dar prosseguimento ao feito, no prazo de 15 

(quinze) dias. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de 

estilo.Primavera do Leste/MT, 22 de abril de 2.020.Myrian Pavan 

SchenkelJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan Schenkel

 Cod. Proc.: 120664 Nr: 3150-41.2013.811.0037

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RONIVALDO DE SOUZA CAMARGO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AIRTON PERERA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODOLFO WILSON MARTINS - 

OAB:MT 5.858-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDMAR DE JESUS RODRIGUES 

- OAB:10438/MT

 Processo nº: 3150-41.2013.811.0037 (Código 120664)

Vistos.

Compulsando os autos, verifico que, às fls. 105/113, o perito nomeado 

informa a impossibilidade de deslocamento a esta Comarca e pugna para 

que a realização da coleta de assinatura seja praticada por um servidor da 

secretaria desta Vara.

Todavia, e ônus do perito realizar tal procedimento, visto que os 

servidores deste Juízo não tem a capacidade técnica para a realização da 

coleta. Assim, indefiro o pedido do perito nomeado em relação à coleta da 

assinatura.

Sem prejuízo, tendo em vista a petição de fl. 120, bem como o 

comprovante de pagamento dos honorários periciais de fl. 119 , 

proceda-se a expedição de Carta Precatória para Comarca de 

Rondonópolis-MT para a realização da perícia grafotécnica.

Intimem-se as partes, bem como o perito nomeado.

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

Primavera do Leste/MT, 22 de abril de 2.020.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan Schenkel

 Cod. Proc.: 124909 Nr: 7477-29.2013.811.0037

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IEDA ZANETTE TRAMONTIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE GARCIA NOGUEIRA - 

OAB:MT/17244/O, KELLI MARIANI LIMA DA SILVA - OAB:

MT 19.369-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO ATHALA DE 

OLIVEIRA SHCAIRA - OAB:MT 20495-A

 Processo nº 7477-29.2013.811.0037 (Código 124909)

Vistos.

Cumpra-se integralmente o despacho anterior, expedindo o necessário, 
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com as cautelas de estilo.

Intimem-se.

Primavera do Leste/MT, 07 de abril de 2.020.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan Schenkel

 Cod. Proc.: 156811 Nr: 7554-67.2015.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAPL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): QDSAV, FVDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SANDRA ROBERTA MONTANHER 

BRESCOVICI - OAB:7.366/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 7554-67.2015.811.0037 (Código 156811)

Vistos.

Defiro o pedido de fl. 149/150.

Expeça-se mandado de penhora e avaliação do bem descrito.

Após a avaliação, intimem-se as partes para manifestação, no prazo de 

10 (dez) dias.

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

Primavera do Leste/MT, 22 de abril de 2.020.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan Schenkel

 Cod. Proc.: 177660 Nr: 9426-83.2016.811.0037

 AÇÃO: Retificação ou Suprimento ou Restauração de Registro 

Civil->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e 

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MOACIR LUIZ PRIMON

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TIAGO LUIZ PRIMON - OAB:PR 

70581

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo: 9426-83.2016.811.0037 (Código 177660)

Vistos.

Certifique-se a Sra. Gestora quanto ao decurso do prazo da da publicação 

do edital de fl. 47.

Após, concluso para deliberações.

Intimem-se.

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

Primavera do Leste/MT, 22 de abril de 2020.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan Schenkel

 Cod. Proc.: 178423 Nr: 9809-61.2016.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SCCdO-M, SRCC, SRDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:MT 5134

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Processo nº 9809-61.2016.811.0037 (Código 178423)

Vistos.

Intime-se a parte executada para, no prazo de 5 (cinco) dias 

,manifestar-se acerca do bloqueio judicial (fls. 100/101), no endereço 

indicado à fl. 103.

Após, intime-se a parte exequente para dar prosseguimento ao feito, no 

prazo de 10 (dez) dias.

Intimem-se.

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

Primavera do Leste/MT, 22 de abril de 2.020.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

4ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001583-45.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ADELAR BASEGGIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS SILVA NASCIMENTO OAB - SP78939 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REQUERIDO)

 

1001583-45.2019.8.11.0037 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Impulsiono 

os autos com a finalidade de intimar a parte requerente para, no prazo 

legal, impugnar a contestação. Primavera do Leste/MT, 22 de abril de 2020. 

Documento assinado digitalmente Lei nº 11.419/2006, art. 1º, § 2º, III, "a".

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001325-35.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

TEREZINHA VIANA DE SOUZA LIMA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO MIGUEL RESENDE SOUZA OAB - MT26876/O (ADVOGADO(A))

MURILO HEITOR REZENDE PEREIRA OAB - MT25674/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

1001325-35.2019.8.11.0037 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Impulsiono 

os autos com a finalidade de intimar a parte requerente para, no prazo 

legal, impugnar a contestação. Primavera do Leste/MT, 22 de abril de 2020. 

Documento assinado digitalmente Lei nº 11.419/2006, art. 1º, § 2º, III, "a".

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006362-43.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ILTON BRAND (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANA AVELAR CANHIZARES OAB - MT16312-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

1006362-43.2019.8.11.0037 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Impulsiono 

os autos com a finalidade de intimar a parte requerente para, no prazo 

legal, impugnar a contestação. Primavera do Leste/MT, 22 de abril de 2020. 

Documento assinado digitalmente Lei nº 11.419/2006, art. 1º, § 2º, III, "a".

Despacho Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1000414-86.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JEANE DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

NAIARA DIAS PINTO OAB - MT23588/O (ADVOGADO(A))

RENAN PINTO OAB - MT0019906A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEONARDO KLEIN REZENDE (REU)

THAMYLLIS KLEIN REZENDE (REU)

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(REU)

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1000414-86.2020.8.11.0037. AUTOR: JEANE DA SILVA REU: 

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, 

THAMYLLIS KLEIN REZENDE, LEONARDO KLEIN REZENDE Vistos. Nos 

termos das Portarias-Conjunta n. 247, de 16 de março de 2020, n. 249, de 

18 de março de 2020 e n. 281, de 07 de abril de 2020, que dispõe sobre 

medidas temporárias de prevenção ao contágio pelo COVID-19 (Novo 

Coronavírus), no âmbito do Poder Judiciário de Mato Grosso, necessário 

se faz o cancelamento dos atos que já foram designados durante o 

período determinado nas Portarias citadas e a suspensão na designação 
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de audiências até que a situação se normalize. A audiência será 

reagendada/designada tão logo a situação da Saúde Pública permita e de 

acordo com a disponibilidade da pauta deste Juízo, dando-se preferência 

de agendamento aos atos que foram cancelados nestes termos. 

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

estilo. Primavera do Leste/MT, data da assinatura eletrônica. Fabrício Sávio 

da Veiga Carlota Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001567-62.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

TEODOZIA JABLONSKI HAMERSKI (REQUERENTE)

EMA VIRISSIMA JABLONSKI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTINA KRISTOSCHEK MAYER OAB - MT0013170A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

1001567-62.2017.8.11.0037 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Impulsiono 

os autos com a finalidade de intimar o requerente para, no prazo de 30 

(trinta) dias, promover a execução do decisum, sob pena de baixa e 

arquivamento. Primavera do Leste, 23 de abril de 2020 Documento 

assinado digitalmente Lei nº 11.419/2006, art. 1º, § 2º, III, "a".

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002714-89.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

NILMA FELIX ALVES DE ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANICE FLORES CAMPOS OAB - MT0010706A (ADVOGADO(A))

ALOISIO DA ROSA HAAS OAB - MT9038/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

1002714-89.2018.8.11.0037 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Impulsiono 

os autos com a finalidade de intimar o requerente para, no prazo de 30 

(trinta) dias, promover a execução do decisum, sob pena de baixa e 

arquivamento. Primavera do Leste, 23 de abril de 2020 Documento 

assinado digitalmente Lei nº 11.419/2006, art. 1º, § 2º, III, "a".

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002252-35.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE RAINHA OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

TATIANE SAYURI UEDA MIQUELOTI OAB - MT0008877A-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

1002252-35.2018.8.11.0037 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Impulsiono 

os autos com a finalidade de intimar a requerente para, no prazo de 30 

(trinta) dias, promover a execução do decisum, sob pena de baixa e 

arquivamento. Primavera do Leste, 23 de abril de 2020 Documento 

assinado digitalmente Lei nº 11.419/2006, art. 1º, § 2º, III, "a".

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1003037-60.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

VALDETH MARIA CLARA MAIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALOISIO DA ROSA HAAS OAB - MT9038/O (ADVOGADO(A))

JANICE FLORES CAMPOS OAB - MT0010706A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REQUERIDO)

 

1003037-60.2019.8.11.0037 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Impulsiono 

os autos com a finalidade de intimar a parte requerente para, no prazo 

legal, impugnar a contestação. Primavera do Leste/MT, 23 de abril de 2020. 

Documento assinado digitalmente Lei nº 11.419/2006, art. 1º, § 2º, III, "a".

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001094-08.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIA SOARES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRESA MARTIGNAGO DE SOUZA OAB - MT13974/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

1001094-08.2019.8.11.0037 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Impulsiono 

os autos com a finalidade de intimar a parte requerente para, no prazo 

legal, impugnar a contestação. Primavera do Leste/MT, 23 de abril de 2020. 

Documento assinado digitalmente Lei nº 11.419/2006, art. 1º, § 2º, III, "a".

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004012-82.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

CELSO DALLA NORA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZIMARIA MARIA DE SOUZA ARTUZI OAB - MT0014231A 

(ADVOGADO(A))

CAROLINE STATES NIEBISCH OAB - MT24161/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1004012-82.2019.8.11.0037. 

AUTOR(A): CELSO DALLA NORA REU: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL Vistos. A parte requerente, no id n. 30646569, informou 

a cessação do benefício e pugnou pelo restabelecimento. No id n. 

30102138, foram juntados documentos médicos. Da análise dos 

documentos juntados no id n. 30102138, verifico que a plausibilidade do 

direito substancial invocado restou demonstrada, uma vez que existe 

prova de que a incapacidade laboral da parte requerente permanece, 

conforme o laudo médico de id n. 30102110 – Pág. 2. Diante dos 

documentos juntados, resta demonstrada a continuidade da incapacidade 

da parte requerente para o labor, razão pela qual DEFIRO O NOVO PEDIDO 

DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA para determinar que a parte requerida 

efetue o pagamento do benefício concedido ao autor (NB 178.866.668-0) 

pelo período de 120 (cento e vinte) dias. Assim, intime-se imediatamente a 

autarquia federal para que restabeleça o benefício da parte autora, no 

prazo de 15 (quinze) dias. Intime-se o perito para que junte aos autos o 

laudo da perícia judicial realizada, com urgência. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. Primavera do 

Leste/MT, data da assinatura eletrônica. Fabrício Sávio da Veiga Carlota 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1000682-14.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DJALMA VIEIRA (EXECUTADO)

UNISAGRO PARTICIPACOES LTDA. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 

(EXECUTADO)

UNISAGRO COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - EM 

RECUPERACAO JUDICIAL (EXECUTADO)

LUCIANO GOMES DA COSTA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1000682-14.2018.8.11.0037. 

EXEQUENTE: ESTADO DE MATO GROSSO EXECUTADO: UNISAGRO 

COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - EM RECUPERACAO 

JUDICIAL, UNISAGRO PARTICIPACOES LTDA. - EM RECUPERACAO 

JUDICIAL, LUCIANO GOMES DA COSTA, DJALMA VIEIRA Vistos. Trata-se 

de EXECUÇÃO FISCAL ajuizada pelo ESTADO DE MATO GROSSO em face 

de UNISAGRO COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA – EM 

RECUPERACAO JUDICIAL e outros, devidamente qualificados nos autos. 

No id n. 19483974, a empresa executada pugnou pela suspensão do 

processo, tendo em vista que tramita no STJ o Recurso Especial n. 

1.694.316/SP, afetado como representativo da controvérsia, cuja questão 

jurídica central é a discussão sobre a possibilidade da prática de atos 
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constritivos na execução fiscal, em face da empresa em recuperação 

judicial. A parte exequente, no id n. 29262610, refutou as alegações da 

parte executada, bem como pugnou pelo prosseguimento do feito. É o 

breve relato. Decido. A questão submetida a julgamento no Tema 987 do 

Superior Tribunal de Justiça, é quanto a “possibilidade da prática de atos 

constritivos, em face de empresa em recuperação judicial, em sede de 

execução fiscal de dívida tributária e não tributária”. Houve, ainda, 

determinação de suspensão nacional de todos os processos pendentes, 

individuais ou coletivos, nos termos do art. 1.037, II, do Código de 

Processo Civil. Entretanto, no caso dos autos, não obstante a 

determinação do STJ, bem como se tratar de empresa em recuperação 

judicial, há que se considerar que os sócios também integram o polo 

passivo da execução fiscal e que o julgamento do referido tema não lhes 

afeta, de modo que a suspensão deve ter efeito apenas quanto às 

executadas em recuperação judicial. Assim, ACOLHO EM PARTE o pedido 

da parte executada e determino a SUSPENSÃO do processo apenas 

quantos às executadas UNISAGRO COMERCIO DE PRODUTOS 

AGROPECUARIOS LTDA – EM RECUPERACAO JUDICIAL e UNISAGRO 

PARTICIPACOES LTDA – EM RECUPERACAO JUDICIAL, até o julgamento 

do Tema 987 pelo STJ. A execução fiscal terá seu regular andamento 

quanto aos executados LUCIANO GOMES DA COSTA e DJALMA VIEIRA. 

Defiro o pedido de inclusão de restrição aos veículos dos executados 

LUCIANO GOMES DA COSTA e DJALMA VIEIRA, eventualmente 

encontrados, através do Sistema RENAJUD. Procedam-se às diligências a 

fim de se incluir a restrição nos veículos registrados em nome da parte 

executada, junto ao DETRAN/MT. Realizadas as diligências, expeça-se 

mandado de penhora e avaliação dos veículos. Após a avaliação, 

intimem-se as partes para manifestação, no prazo de 15 (quinze) dias. 

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. 

Primavera do Leste/MT, data da assinatura eletrônica. Fabrício Sávio da 

Veiga Carlota Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1003178-50.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDETE DE OLIVEIRA FRARE (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO GONCALVES OAB - MT7831/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1003178-50.2017.8.11.0037. 

EXEQUENTE: ESTADO DE MATO GROSSO EXECUTADO: CLAUDETE DE 

OLIVEIRA FRARE Vistos. Trata-se de EXECUÇÃO FISCAL ajuizada pelo 

ESTADO DE MATO GROSSO em face de CLAUDETE DE OLIVEIRA FRARE, 

devidamente qualificados nos autos. A parte executada/excipiente 

interpôs exceção de pré-executividade, alegando, em síntese, ter 

efetuado a quitação do débito executado. Instada, a parte 

exequente/excepta manifestou-se, argumentando o não cabimento da 

exceção de pré-executividade, bem como pugnando pela rejeição dos 

pedidos formulados na exceção, e o regular prosseguimento da execução 

fiscal. É o breve relatório. Fundamento e decido. A exceção de 

pré-executividade, disposta de forma implícita no artigo 803, parágrafo 

único, do Código de Processo Civil, trata-se de medida de defesa 

disponível ao executado, independentemente do uso dos embargos à 

execução. Tal medida versa apenas sobre questões de ordem pública, 

que podem ser reconhecidas de ofício pelo magistrado, contudo, não 

permite dilação probatória, devendo o excipiente apresentar 

documentação hábil a comprovação de desconstituição do título em que se 

funda o direito do exequente. Neste sentido, é o entendimento 

jurisprudencial: AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – 

EXCEÇÃO DE PRÉ - EXECUTIVIDADE – DECISÃO QUE RECONHECEU A 

ILEGITIMIDADE PASSIVA DA SÓCIA – POSSIBILIDADE – SÚMULA 393 DO 

STJ – DESNECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – SÓCIA COTISTA 

SEM FUNÇÕES DE GERÊNCIA OU ADMINISTRAÇÃO NA SOCIEDADE 

EMPRESÁRIA – COMPROVAÇÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO 

CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A exceção de pré - executividade é 

admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de 

ofício que não demandem dilação probatória (Súmula 393 do STJ). 2. “O 

redirecionamento da obrigação tributária, fundada no art. 135, III, CTN, 

somente pode ocorrer em relação a quem praticava atos de gerência e 

administração perante terceiros em nome da pessoa jurídica de direito 

privado à época do fato gerador e do não pagamento do tributo.” (N.U 

0021666-55.2015.8.11.0000, MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 02/05/2016, 

Publicado no DJE 09/05/2016) 3. Se há prova pré-constituída na qual 

restou demonstrado que o executado era apenas sócio cotista e não 

possuía poderes de administração, deve ser reconhecida a sua 

ilegitimidade para figurar no polo passivo da execução fiscal. (TJ-MT – N.U 

1009525-79.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Segunda Câmara de Direito Público e 

Coletivo, Julgado em 11/03/2020, Publicado no DJE 18/03/2020). 

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. 

INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO 

PROBATÓRIA. SÚMULA 393/STJ. REEXAME DO CONTEXTO 

FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 7/STJ. 1. Este Superior 

Tribunal de Justiça possui entendimento pacificado, consubstanciado na 

Súmula 393, de que a exceção de pré-executividade é admissível na 

execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não 

demandem dilação probatória. 2. (...). 3. Agravo interno não provido. (STJ 

– AgInt no AREsp: 1542869 SP 2019/0206199-5, Relator: Ministro SÉRGIO 

KUKINA, Data de Julgamento: 04/02/2020, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de 

Publicação: DJe 11/02/2020). AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO 

FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NULIDADE DA CDA. PROVA. 

AUSÊNCIA. REQUISITOS. LEI 6.830/80. OBSERVÂNCIA. I. A exceção de 

pré-executividade é modalidade excepcional de oposição do executado 

que visa fulminar, de plano, uma execução em razão de vício fundamental 

ocorrido no processo, passível de demonstração sem necessidade de 

dilação probatória. II. No caso dos autos, inexiste qualquer indício de 

irregularidade das CDA¿s que embasam a Execução Fiscal uma vez que 

atendidos os requisitos dispostos no art. 2º da Lei nº 6.830/80. III. As 

questões que demandam uma maior dilação probatória inviabilizam a 

discussão por meio da exceção de pré-executividade. (TJ-MG – AI: 

10024164400947001 MG, Relator: Washington Ferreira, Data de 

Julgamento: 23/03/2018, Data de Publicação: 26/03/2018). Outrossim, o 

Superior Tribunal de Justiça pacificou entendimento no sentido de que, em 

se tratando de processo de Execução Fiscal, não há que se levantarem 

questões que necessitem de dilação probatória, conforme a Súmula nº 

393. Veja-se: “A exceção de pré-executividade é admissível na execução 

fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem 

dilação probatória”. No caso sub judice, a parte excipiente alega já ter 

efetuado o pagamento do débito executado. Da análise dos documentos 

juntados pela parte executada e pelas informações prestadas pela 

SEFAZ, verifico que existiram dois processos visando a apuração do ITCD 

relativo aos bens deixados por Valdemar Lemos Frare, os quais 

tramitaram sob os nºs. 5141032/2012 e 5272621/2012. Para comprovar 

seus argumentos, a parte excipiente, no id n. 18815388, juntou 

comprovante de consulta de andamento relativo ao processo n. 

5141032/2012. Entretanto, no id n. 18815383, juntou comprovante de 

pagamento referente apenas ao processo n. 5272621/2012. Assim, 

considerando que não restou comprovada a quitação dos valores 

referentes à CDA executada, bem como pela vedação da dilação 

probatória, não há que se acolher a alegação de pagamento do débito 

executado. Veja-se: PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. 

PAGAMENTO DA DÍVIDA NÃO COMPROVADO. EXCEÇÃO DE 

PRÉ-EXECUTIVIDADE: DESCABIMENTO. 1. Caso em que a 

executada/excipiente não comprovou o alegado pagamento da dívida: "Os 

elementos colacionados aos autos ... não são suficientes para, de plano, 

conferir a certeza necessária para a desconstituição do título exequendo, 

ante a impossibilidade de verificação de que possui relação com o débito 

ora executado". 2. "A exceção de pré-executividade é admissível na 

execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não 

demandem dilação probatória" (Súmula 393/STJ). 3. Agravo de instrumento 

da executada desprovido. (TRF-1 - AI: 00649234520154010000 

0064923-45.2015.4.01.0000, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL 

NOVÉLY VILANOVA, Data de Julgamento: 27/11/2017, OITAVA TURMA, 

Data de Publicação: 26/01/2018 e-DJF1). Desse modo, não há como 

acolher a pretensão da parte excipiente, ante a ausência de comprovação 

do alegado. Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, 

REJEITO os pedidos vertidos na exceção de pré-executividade. Intime-se a 

parte exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, dar prosseguimento 

ao feito. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas 
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de estilo. Primavera do Leste/MT, data da assinatura eletrônica. Fabrício 

Sávio da Veiga Carlota Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1002071-97.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

COPERSUL COMERCIO DE CEREAIS E REPRESENTACAO LTDA - EPP 

(IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TAILOR HENRIQUE SOUZA OAB - MT21916/O (ADVOGADO(A))

JOAO MANOEL JUNIOR OAB - MT3284/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SR. YURI DE OLIVEIRA BAMBIRRA fiscal de tributos estadual 

Superintendente do SUCCD/SARP (IMPETRADO)

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1002071-97.2019.8.11.0037. IMPETRANTE: COPERSUL COMERCIO DE 

CEREAIS E REPRESENTACAO LTDA - EPP IMPETRADO: SR. YURI DE 

OLIVEIRA BAMBIRRA FISCAL DE TRIBUTOS ESTADUAL 

SUPERINTENDENTE DO SUCCD/SARP Vistos. Trata-se de MANDADO DE 

SEGURANÇA DE NATUREZA PREVENTIVA COM PEDIDO DE LIMINAR 

impetrado por COPERSUL COMÉRCIO DE CEREAIS E REPRESENTAÇÕES 

LTDA contra ato ilegal praticado pelo COORDENADOR DO ITCD E OUTRAS 

RECEITAS DA SECRETARIA DE FAZENDA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO, YURI DE OLIVEIRA BAMBIRRA, devidamente qualificado nos 

autos. Narra a parte impetrante, em síntese, que é exigido pela Secretaria 

de Estado de Fazenda do Estado de Mato Grosso o pagamento da Taxa de 

Segurança Contra Incêndio (TACIN), tendo como base de cálculo a mesma 

utilizada para o cálculo do Imposto Predial e Territorial Urbano – IPTU, o que 

seria um ato inconstitucional, violando ainda, o Código Tributário Nacional. 

Assim, sob o argumento de que o ato praticado pelo impetrado é ilegal e 

arbitrário, requer a concessão da medida liminar inaudita altera pars para 

que seja determinada a suspensão da cobrança da Taxa de Segurança 

Contra Incêndio (TACIN) lançada em desfavor da impetrante, até o 

julgamento final da presente ação. No id n. 19479332, o pedido liminar foi 

indeferido. Devidamente notificada, a impetrada apresentou informações 

no id n. 25343015, apresentando preliminares de ausência de prova 

pré-constituída e inadequação da via eleita. Parecer ministerial pela não 

intervenção no feito no id n. 26280056. É o breve relato. Fundamento e 

decido. Considerando as peculiaridades do caso, preliminarmente, mister 

se faz alguns esclarecimentos quanto o cabimento do Writ. O mandado de 

segurança está previsto no artigo 5º, inciso LXIX, da Constituição Federal 

de 1988. LXIX - conceder-se-á Mandado de Segurança para proteger 

direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, 

quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade 

pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder 

Público. No mesmo sentido enuncia o artigo 1º da Lei nº 12.016/2009, 

verbis: “Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito 

líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre 

que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou 

jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de 

autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que 

exerça”. Quanto as preliminares suscitadas pelo impetrado, não há que se 

falar em inadequação da via eleita, vez que a impetrante busca afastar a 

exigibilidade de tributo que reputa como ilegal, portanto, passível de gerar 

efeitos concretos ao contribuinte. Do mesmo modo não merece prosperar 

a tese de necessidade de dilação probatória, ante a existência de prova 

pré-constituída e suficiente para análise do direito líquido e certo a ser 

amparado. Portanto, rejeito as preliminares suscitadas e passo à análise 

do mérito. Cinge-se a controvérsia referente acerca a (in) 

constitucionalidade da cobrança da Taxa de Segurança Contra Incêndio 

(TACIN). O referido assunto há tempos vem sendo debatido no âmbito dos 

tribunais superiores, sendo que o entendimento predominante era pela 

constitucionalidade da referida cobrança, inclusive tal concepção era 

adotada pelo Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso 

(Apelação/Remessa Necessária nº 63911/2016; Apelação nº 

15965/2016). No entanto, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, em 

recente decisão proferida nos autos da ADI 2908 (DJ 11/10/2019, 

Publicação 06/11/2019), por maioria, declarou inconstitucional o dispositivo 

legal que instituiu a taxa de segurança contra incêndio, vejamos: AÇÃO 

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. TRIBUTÁRIO. LEI SERGIPANA N. 

4.184/1999. INSTITUIÇÃO DE TAXAS REMUNERATÓRIAS DE ATIVIDADES 

DE ÓRGÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA. CORPO DE BOMBEIROS MILITAR. 

TAXA ANUAL DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E DE APROVAÇÃO DE 

PROJETOS DE CONSTRUÇÃO. ANÁLISE DE SISTEMAS DE SEGURANÇA 

CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE 

PROCEDENTE. 1. As taxas são tributos vinculados a atividade estatal 

dirigida a sujeito identificado ou identificável, podendo decorrer do 

exercício do poder de polícia titularizado pelo ente arrecadador ou da 

utilização de serviço público específico e divisível posto à disposição do 

contribuinte. 2. A instituição de taxa exige que os serviços públicos por ela 

remunerados cumulem os requisitos de especificidade e divisibilidade. Os 

serviços autorizadores de cobrança de taxas não podem ser prestados 

de forma geral e indistinta a toda a coletividade (uti universi), mas apenas 

à parcela específica que dele frui, efetiva ou potencialmente, de modo 

individualizado e mensurável (uti singuli). 3. A taxa anual de segurança 

contra incêndio tem como fato gerador a prestação de atividade essencial 

geral e indivisível pelo corpo de bombeiros, sendo de utilidade genérica, 

devendo ser custeada pela receita dos impostos. 4. Taxa de aprovação 

de projetos de construção pelo exercício de poder de polícia. A análise de 

projetos de sistemas de prevenção contra incêndio e pânico é serviço 

público antecedente e preparatório de prática do ato de polícia, 

concretizado na aprovação ou não do projeto e, consequentemente, na 

autorização ou não de se obterem licenças e alvarás de construção. 

Serviços preparatórios específicos e divisíveis, voltados diretamente ao 

contribuinte que pretende edificar em Sergipe, podendo ser custeados por 

taxas. 5. Ação direta de inconstitucionalidade julgada parcialmente 

procedente. (ADI 2908, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, 

julgado em 11/10/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-242 DIVULG 

05-11-2019 PUBLIC 06-11-2019) No mesmo sentido, o nosso tribunal vem 

decidindo: AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – TAXA DE 

COMBATE A INCÊNDIO (TACIN) – INCONSTITUCIONALIDADE 

RECONHECIDA – RECURSO PROVIDO. 1. Consoante o entendimento 

firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 643.247/SP, 

sob a sistemática da repercussão geral, é inconstitucional a cobrança de 

taxa visando à prevenção e ao combate a incêndios. 2. Impõe-se, 

consequentemente, o realinhamento da jurisprudência desta Corte sobre a 

matéria, diante do novo entendimento firmado pelo Pretório Excelso, 

afastando-se a exigência da taxa de combate a incêndio. (N.U 

1014727-03.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público 

e Coletivo, Julgado em 18/02/2020, Publicado no DJE 05/03/2020). 

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REMESSA NECESSÁRIA - AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO-TRIBUTÁRIA 

C/C PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO - TACIN - NULIDADE 

REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2019 - IMPOSSIBILIDADE - COBRANÇA 

LEGAL - INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO STF NA ADI 

2908 COM MODULAÇÕES DO EFEITOS A PARTIR DO EXERCÍCIO DE 2020 

– INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA - HONORÁRIOS NAS AÇÕES 

MOVIDAS CONTRA A FAZENDA PÚBLICA – PROVEITO ECONÔMICO 

INFERIOR A 200 SALÁRIOS MÍNIMOS – PERCENTUAL MÍNIMO DE 10% E 

MÁXIMO DE 20% (ART. 85, § 3º DO CPC) – RECURSO CONHECIDO E 

PROVIDO - SENTENÇA RETIFICADA. Em consonância ao mais recente 

entendimento exarado pelo Plenário da Suprema Corte, no julgamento da 

ADI nº 2908, o serviço de combate a incêndio não pode ser custeado pela 

cobrança de taxa, por se tratar de atividade específica do Corpo de 

Bombeiros. Ao considerar inconstitucional a TACIN , o STF fixou que a 

decisão surtirá efeitos a partir o exercício financeiro de 2020. Conforme 

preceitua o art. 85, §§2º e 3º do CPC, nas ações movidas contra a 

Fazenda Pública, cujo proveito econômico obtido é inferior a 200 

(duzentos) salários mínimos, os honorários sucumbenciais devem ser 

fixados em no mínimo 10% (dez por cento) e no máximo 20% (vinte por 

cento) do valor da condenação ou do proveito econômico, respeitando o 

grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e 

a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo 

exigido para o seu serviço. (N.U 1015412-81.2019.8.11.0041, CÂMARAS 

ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE 

OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 

10/03/2020, Publicado no DJE 16/03/2020). Dessa forma, considerando as 

lições acima colimadas, presentes os pressupostos autorizadores da 
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concessão da ordem no mandado de segurança, a procedência é medida 

que se impõe. Ante o exposto, CONCEDO A SEGURANÇA pleiteada para 

determinar à autoridade Impetrada que se abstenha de realizar 

lançamentos da Taxa de Segurança Contra Incêndio – TACIN, instituída 

pela Lei Estadual nº 4.547/82, e, por consequência, JULGO EXTINTO o 

processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código 

de Processo Civil. Sem custas. Sentença sujeita ao duplo grau de 

jurisdição, a teor do disposto no artigo 14, § 1º, da Lei nº 12.016/2009. 

Após o trânsito em julgado, certifique-se e arquivem-se com baixas e 

comunicações necessárias. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. Primavera 

do Leste/MT, data da assinatura eletrônica. Fabrício Sávio da Veiga 

Carlota Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001706-43.2019.8.11.0037
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Advogado(s) Polo Ativo:

ADILES MARIA FONTANIVA OAB - MT10698/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

Magistrado(s):
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1001706-43.2019.8.11.0037. AUTOR(A): DARCY JOSE BATTIROLA REU: 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos. Trata-se de AÇÃO DE 

APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO ajuizada por DARCY 

JOSE BATTIROLA em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 

– INSS, devidamente qualificados nos autos. Devidamente citada, a parte 

requerida apresentou contestação no id n. 20698877, alegando, em 

síntese, a ausência dos requisitos para a concessão do benefício. 

Impugnação à contestação no id n. 21999538. Em audiência de instrução 

foram ouvidas 3 (três) testemunhas. A parte requerida, devidamente 

intimada para a audiência, não compareceu ao ato processual, tampouco 

justificou a sua ausência, precluindo, portanto, o direito de ofertar 

alegações finais. É o relatório. Fundamento e decido. Cuida-se de pedido 

de APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO, formulado por meio 

de ação em face do INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL – INSS. 

Ausentes eventuais questões preliminares, passo a apreciar o mérito. 

Cinge-se a controvérsia basicamente na comprovação da alegada 

contribuição pelo tempo necessário à aposentação. Assim, diante do 

pedido manejado pela parte requerente, há necessidade de se verificar a 

existência dos requisitos para concessão do pleito formulado. 

Primeiramente, insta consignar que, não obstante ter ocorrido a Reforma 

da Previdência através da Emenda Constitucional nº 103 de 2019, o 

benefício foi requerido anteriormente a mudança das regras da 

aposentadoria, de modo que a fundamentação utilizada nesta sentença 

obedecerá a norma em vigor à época do requerimento do benefício e do 

ajuizamento da ação. A concessão da aposentadoria por tempo de 

contribuição está condicionada a 35 (trinta e cinco) anos de contribuição 

para homem e de 30 (trinta) anos para mulher, bem como de carência 

mínima de 180 meses de contribuição, nos termos do artigo 201, §7º, I, da 

Constituição Federal e do artigo 25, II, da Lei nº 8.213/91. Ainda, segundo 

a regra introduzida pela Lei nº 13.183/2015, existe a necessidade de se 

calcular o número de pontos alcançados somando a idade e o tempo de 

contribuição do segurado. Vejamos: Art. 29-C. O segurado que preencher 

o requisito para a aposentadoria por tempo de contribuição poderá optar 

pela não incidência do fator previdenciário no cálculo de sua 

aposentadoria, quando o total resultante da soma de sua idade e de seu 

tempo de contribuição, incluídas as frações, na data de requerimento da 

aposentadoria, for: I - igual ou superior a noventa e cinco pontos, se 

homem, observando o tempo mínimo de contribuição de trinta e cinco anos; 

ou II - igual ou superior a oitenta e cinco pontos, se mulher, observado o 

tempo mínimo de contribuição de trinta anos. (...) § 2º As somas de idade e 

de tempo de contribuição previstas no caput serão majoradas em um 

ponto em: I - 31 de dezembro de 2018; II - 31 de dezembro de 2020; III - 31 

de dezembro de 2022; IV - 31 de dezembro de 2024; V - 31 de dezembro 

de 2026. Veja- se o entendimento jurisprudencial: DIREITO 

PREVIDENCIÁRIO. ATIVIDADE RURAL E ESPECIAL RECONHECIDAS. 

APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. REQUISITOS 

PREENCHIDOS. DIREITO AO MELHOR BENEFÍCIO. FATOR 

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. 

FÓRMULA 85/95. 1. [...]. 5. O segurado tem direito à concessão do 

benefício de Aposentadoria por Tempo de Contribuição com a opção de 

não incidência do fator previdenciário quando o total resultante da soma 

de sua idade e de seu tempo de contribuição atingir os pontos 

estabelecidos pelo art. 29-C da Lei nº 8.213/91, incluído pela Lei nº 

13.183/2015. 6. Deve ser implantada pelo INSS a inativação cuja renda 

mensal inicial for mais benéfica ao segurado, nos termos da decisão 

proferida pelo C. STF no Recurso Extraordinário nº 630.501/RS. (TRF-4 – 

AC: 50185072020164047208 SC 5018507-20.2016.4.04.7208, Relator: 

PAULO AFONSO BRUM VAZ, Data de Julgamento: 12/12/2018, TURMA 

REGIONAL SUPLEMENTAR DE SC). PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA 

POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. REQUISITOS PREENCHIDOS. 1. Para a 

aposentadoria integral exige-se o tempo mínimo de contribuição (35 anos 

para homem, e 30 anos para mulher) e será concedida levando-se em 

conta somente o tempo de serviço, sem exigência de idade ou pedágio, 

nos termos do Art. 201, § 7º, I, da CF. 2. O tempo de contribuição 

constante dos contratos de trabalhos registrados na CTPS e na condição 

de segurado contribuinte individual com os recolhimentos assentados no 

CNIS satisfaz a carência exigida pelo Art. 25, II, da Lei 8213/91. 3. 

Preenchidos os requisitos a parte autora faz jus ao benefício de 

aposentadoria integral por tempo de contribuição. 4. [...] 7. Remessa 

oficial, havida como submetida, provida em parte e apelação desprovida. 

(TRF-3 – Ap: 00054989420144036102 SP, Relator: DESEMBARGADOR 

FEDERAL BAPTISTA PEREIRA, Data de Julgamento: 27/11/2018, DÉCIMA 

TURMA, Data de Publicação: e-DJF3 Judicial 1 DATA: 05/12/2018). Assim, 

alcançados os pontos necessários, possibilita-se ao segurado receber o 

benefício de aposentadoria por tempo de contribuição, com a opção de 

não ocorrência do fator previdenciário. Quanto ao pleito de 

reconhecimento de tempo de serviço rural, a Lei nº 8.213/91 admite o 

reconhecimento do período trabalhado em atividades rurais anterior a sua 

vigência, mesmo que não tenham sido recolhidas contribuições referentes 

ao período anterior à sua vigência, exceto para fins de carência. Veja-se 

o disposto no §2º do art. 55: § 2º O tempo de serviço do segurado 

trabalhador rural, anterior à data de início de vigência desta Lei, será 

computado independentemente do recolhimento das contribuições a ele 

correspondentes, exceto para efeito de carência, conforme dispuser o 

Regulamento. O § 3º do artigo 55 da Lei nº 8.213/91, concernente à 

comprovação do tempo de serviço, estabelece: “§ 3º A comprovação de 

tempo de serviço para efeitos desta lei, inclusive mediante justificação 

administrativa ou judicial, conforme o disposto no art. 108, só produzirá 

efeito quando baseada em início de prova material, não sendo admitida 

prova exclusivamente testemunhal, salvo na ocorrência de motivo de 

força maior ou caso fortuito, conforme disposto no Regulamento. Assim, o 

cômputo do tempo rural exercido, para fins de aposentadoria por tempo de 

serviço, deve ser reconhecido independentemente de contribuições. Ipsis 

litteris: PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. 

APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. CÔMPUTO TEMPO 

RURAL ANTERIOR A LEI 8.213/1991 AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO 

LABOR RURAL. TEMPO INSUFICIENTE À CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. 1. A 

atividade rural exercida deve ser demonstrada mediante início razoável de 

prova material, coadjuvada de prova testemunhal coerente e robusta, ou 

prova documental plena, não sendo admissível a prova exclusivamente 

testemunhal. 2. Para que sirvam como início de prova material do labor 

rural alegado os documentos apresentados pela parte autora devem ser 

dotados de integridade probante autorizadora de sua utilização, não se 

enquadrando em tal situação aqueles documentos que, confeccionados 

em momento próximo ao ajuizamento da ação, deixam antever a 

possibilidade de sua obtenção com a finalidade precípua de servirem como 

instrumento de prova em ações de índole previdenciária. 3. Por outro lado, 

documentos que em regra são admitidos como início de prova material do 

labor rural alegado passam a ter afastada essa serventia, quando 

confrontados com outros documentos que ilidem a condição campesina 

outrora demonstrada. 4. Na espécie, a natureza e circunstância em que 

foram obtidos os documentos que escoltaram a peça inicial não permitem 

sua valoração positiva para fins de utilização como início de prova material 

do labor campesino que se visa demonstrar. 5. A parte autora não faz jus 

à concessão do benefício, pois não cumpriu o tempo de serviço mínimo, 

nos termos do art. 53, I, da Lei nº 8.213/1991. 6. Coisa julgada secundum 

eventum litis, permitindo o ajuizamento de nova demanda pelo segurado na 

hipótese de alteração das circunstâncias verificadas na causa. 
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Precedentes. 7. Apelação da autora não provida. (AC 

1027561-26.2019.4.01.9999, DESEMBARGADOR FEDERAL FRANCISCO 

NEVES DA CUNHA, TRF1 - SEGUNDA TURMA, PJe 11/03/2020 PAG.) 

Quanto ao período de trabalho em regime de economia de subsistência, a 

parte autora apresentou documentos, os quais comprovam início razoável 

de prova material, através de fotocópias de: ficha do sindicato dos 

trabalhadores rurais, certidões de registro de imóvel, escrituras de compra 

e venda, (id nºs. 19037325, 19037618, 19037595, 19037629, 19037609, 

19037622), atendendo aos preceitos da Súmula nº 149 do Superior 

Tribunal de Justiça. Além da prova documental, exsurge clara e em 

completa harmonia, a prova oral produzida na instrução. Assim, entendo 

que a prova documental apresentada, aliada à prova testemunhal colhida 

em juízo, bem como a realidade fática que acima mencionei, autorizam o 

deferimento do pleito formulado pela parte requerente. Com efeito, as 

testemunhas ouvidas em audiência afirmaram que conhecem a parte 

requerente desde sua infância e/ou adolescência e presenciaram seu 

trabalho na lavoura. Assim, resta reconhecido o período de trabalho rural 

exercido a partir dos 12 (doze) anos de idade na companhia dos pais, de 

07/01/1977 a 31/03/1984. Sobre o reconhecimento do trabalho rural 

exercido a partir dos 12 (doze) anos de idade, veja-se o recente julgado 

do Tribunal Regional Federal da 1ª Região: PREVIDENCIÁRIO. 

APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. RECONHECIMENTO DE 

TEMPO RURAL. SEGURADO ESPECIAL. EMPREGADO/TRABALHADOR 

RURAL. RECONHECIMENTO DE TRABALHO RURAL A PARTIR DOS 12 

(DOZE) ANOS DE IDADE. PERÍODO ANTERIOR À LEI 8.213/91. 

CONTRIBUIÇÃO. INDENIZAÇÃO. DESNECESSIDADE. PROVA MATERIAL E 

DEPOIMENTOS PELA CARACTERIZAÇÃO DA CONDIÇÃO DE SEGURADO 

ESPECIAL EM PARTE DO PERÍODO. REGISTROS NA CTPS AUSENTES NO 

CNIS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DO INSS. PRESUNÇÃO RELATIVA DE 

VERACIDADE DAS ANOTAÇÕES NA CTPS. PERÍODO COMO 

EMPREGADO/TRABALHADOR RURAL UTILIZADO PARA FINS DE 

CARÊNCIA. POSSIBILIDADE. INCONTROVERSA PARTE DE PERÍODO DA 

CARÊNCIA. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. MAJORAÇÃO 

DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APELAÇÃO DO INSS 

PARCIALMENTE PROVIDA. REMESSA OFICIAL NÃO CONHECIDA. 1. (...). 

10. RECONHECIMENTO DE TRABALHO RURAL A PARTIR DE 12 ANOS DE 

IDADE. Como já foi manifestado várias vezes em outros processos que 

versam sobre a mesma matéria, é dominante no STJ e no TRF1 o 

entendimento quanto a se reconhecer o exercício de atividade rural a 

partir dos 12 (doze) anos de idade, sob o fundamento de que "(...) não 

pode a proibição do trabalho do menor ser utilizada em seu prejuízo, pois 

que já penalizado pelo trabalho infanto-juvenil não podendo, também, ser 

prejudicado com a desconsideração do tempo de serviço prestado" (AC 

0048054-60.2012.4.01.9199/MG, Rel. Desembargadora Federal Ângela 

Catão, TRF da 1ª Região - Primeira Turma, e-DJF1 p. 859 de 19/08/2013). 

(...). (TRF-1 – AC 0050120-37.2017.4.01.9199, JUIZ FEDERAL GRIGÓRIO 

CARLOS DOS SANTOS, TRF1 - 2ª CÂMARA REGIONAL PREVIDENCIÁRIA 

DE MINAS GERAIS, e-DJF1 13/02/2020 PAG.). Nesse passo, a parte 

autora comprovou 7 (sete) anos, 2 (dois) meses e 24 (vinte e quatro) dias 

do exercício de atividade rural e 369 (trezentos e sessenta e nove) 

contribuições à previdência, equivalentes a 30 (trinta) anos, 8 (oito) meses 

e 3 (três) dias, conforme Extrato Previdenciário do Cadastro Nacional de 

Informações Sociais – CNIS, integralizando o período de contribuição 

exigido por lei Assim, da análise dos autos, entendo que a parte autora 

cumpriu os requisitos indispensáveis ao deferimento do benefício 

requerido, vez que atingiu a carência necessária, bem como por ter 

alcançado o total de 37 (trinta e sete) anos, 10 (dez) meses e 27 (vinte e 

sete) dias de contribuição, advindos do resultado da soma de 30 (trinta) 

anos, 8 (oito) meses e 3 (três) dias de contribuição reconhecidos pelo 

INSS, com o período de 7 (sete) anos, 2 (dois) meses e 24 (vinte e quatro) 

dias do exercício de atividade rural. Nessa toada: DIREITO 

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO 

INTEGRAL. REQUISITOS PREENCHIDOS. REMESSA OFICIAL 

PARCIALMENTE PROVIDA. 1. A concessão da aposentadoria por tempo 

de serviço, hoje tempo de contribuição, está condicionada ao 

preenchimento dos requisitos previstos nos artigos 52 e 53 da Lei nº 

8.213/91. A par do tempo de serviço/contribuição, deve também o 

segurado comprovar o cumprimento da carência, nos termos do artigo 25, 

inciso II, da Lei nº 8.213/91. Aos já filiados quando do advento da 

mencionada lei, vige a tabela de seu artigo 142 (norma de transição), em 

que, para cada ano de implementação das condições necessárias à 

obtenção do benefício, relaciona-se um número de meses de contribuição 

inferior aos 180 (cento e oitenta) exigidos pela regra permanente do citado 

artigo 25, inciso II. 2. Logo, deve ser considerado como especial o período 

de 01/05/1982 a 02/05/1990. 3. Os períodos registrados em CTPS são 

suficientes para garantir o cumprimento da carência, de acordo com a 

tabela do artigo 142 da Lei nº 8.213/1991. 4. Desta forma, somando-se os 

períodos especiais ora reconhecidos, adicionados aos períodos 

reconhecidos administrativamente pelo INSS e acrescidos dos períodos 

incontroversos constantes da CTPS e do CNIS, até a data do requerimento 

administrativo, perfazem-se mais de trinta e cinco anos de contribuição, 

conforme planilha anexa, o que autoriza a concessão da aposentadoria 

por tempo de contribuição integral, na forma do artigo 53, inciso II, da Lei 

nº 8.213/91, correspondente a 100% (cem por cento) do 

salário-de-benefício, com valor a ser calculado nos termos do artigo 29 da 

Lei nº 8.213/91, com redação dada pela Lei nº 9.876/99. 5. Assim, 

positivados os requisitos legais, reconhece-se o direito da parte autora à 

aposentadoria por tempo de contribuição integral, incluído o abono anual, a 

ser implantada a partir do requerimento administrativo (04/04/2010), 

ocasião em que o INSS tomou ciência da sua pretensão. 6. Remessa 

oficial parcialmente provida. (TRF-3 - REO: 00022225120124036126 SP, 

Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL TORU YAMAMOTO, Data de 

Julgamento: 03/04/2017, SÉTIMA TURMA, Data de Publicação: e-DJF3 

Judicial 1 DATA:07/04/2017). Todavia, considerando que na DER a soma 

da idade e do tempo de contribuição da parte requerente não atingiu 

pontuação igual ou superior a estabelecida no art. 29-C da Lei nº 8.213/91, 

incidirá o fator previdenciário no cálculo de sua aposentadoria. Consoante 

as lições colimadas, restou demonstrado que a contribuição da parte 

autora totalizou tempo suficiente para concessão do benefício de 

aposentadoria por tempo de contribuição, de modo que, atendidos os 

requisitos legais, a procedência do pedido é medida que se impõe. 

Ademais, considero que a concessão do benefício pleiteado não fere 

princípios ou normas constitucionais, muito menos os preceitos da Lei nº 

8.213/91, não havendo, portanto, razão para acolher o 

pré-questionamento suscitado pela parte requerida. Ante o exposto, 

JULGO PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL, com resolução de mérito, nos 

termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para CONDENAR a 

parte requerida a conceder a parte requerente o benefício previdenciário 

de aposentadoria por tempo de contribuição, a partir da data do 

requerimento administrativo (18/04/2018 – id n. 19037306), observada a 

eventual prescrição quinquenal. Correção monetária e juros moratórios, 

conforme versão mais atualizada do Manual de Cálculos da Justiça 

Federal. Segundo dispõe a Súmula nº 204 do Superior Tribunal de Justiça, 

“os juros de mora nas ações relativas a benefícios previdenciários incidem 

a partir da citação válida”. Isento de custas e despesas processuais, nos 

termos do artigo 8°, §1°, da Lei nº 8.620/93. Honorários advocatícios no 

valor de 10% (dez por cento) sobre o valor das prestações vencidas, nos 

termos da Súmula nº 111 do Superior Tribunal de Justiça, não incidindo, 

portanto, sobre as parcelas vincendas, que serão pagas 

administrativamente, com a implantação do benefício no sistema geral de 

Previdência Social. Após o trânsito em julgado, certifique-se e, não 

havendo pleito executório, arquivem-se os autos, com as baixas e 

anotações de estilo. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Primavera do Leste/MT, data da assinatura eletrônica. Fabrício Sávio da 

Veiga Carlota Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1006431-75.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

PRENCON INCORPORADORA E IMOBILIARIA EIRELI (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAIZ PRIMON CANELLO OAB - MT27205/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARISTELA CRISTINA SOUZA SILVA (AUTORIDADE COATORA)

LEONARDO TADEU BORTOLIN (AUTORIDADE COATORA)

MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE MT (IMPETRADO)

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1006431-75.2019.8.11.0037. IMPETRANTE: PRENCON INCORPORADORA E 

IMOBILIARIA EIRELI AUTORIDADE COATORA: LEONARDO TADEU 

BORTOLIN, MARISTELA CRISTINA SOUZA SILVA IMPETRADO: MUNICÍPIO 

DE PRIMAVERA DO LESTE MT Vistos. Trata-se de MANDADO DE 
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SEGURANÇA COM PEDIDO LIMINAR impetrado por PRENCON 

INCORPORADORA E IMOBILIÁRIA EIRELI contra ato da PRESIDENTE DA 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO e do PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 

PRIMAVERA DO LESTE – MT, devidamente qualificado nos autos. Aduz, 

em síntese, que preencheu todos os requisitos para participar da 

Concorrência Pública nº 006/2019, comparecendo à sessão de entrega 

dos envelopes com a documentação para a habilitação e proposta de 

preço, no dia 26/08/2019. No entanto, não lhe foi deferido o direito de 

usufruir do tratamento diferenciado para Empresa de Pequeno Porte – EPP, 

vez que, segundo a comissão de licitação, apresentou a certidão da Junta 

Comercial vencida, com data de emissão em 24/07/2019. Assim, requer, 

liminarmente, seja determinada a suspensão da Concorrência n. 006/2019 

Processo n. 1458/2019, e de quaisquer atos até o julgamento da ação; que 

se declare a Impetrante apta para usufruir do tratamento diferenciado para 

EPP; bem como para que se reconheça a validade da certidão simplificada 

da junta comercial. No id n. 26037222, o pedido liminar foi indeferido. 

Informações prestadas pelo MUNICÍPIO no id n. 28823867. Parecer 

ministerial pela denegação da ordem no id n. 30995296. É o breve relato. 

Fundamento e decido. Considerando as peculiaridades do caso, 

preliminarmente, mister se faz alguns esclarecimentos quanto ao 

cabimento do Writ. O mandado de segurança está previsto no artigo 5º, 

inciso LXIX, da Constituição Federal de 1988. LXIX - conceder-se-á 

Mandado de Segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado 

por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade 

ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no 

exercício de atribuições do Poder Público. No mesmo sentido enuncia o 

artigo 1º da Lei nº 12.016/2009, verbis: “Conceder-se-á mandado de 

segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas 

corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, 

qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio 

de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam 

quais forem as funções que exerça”. Portanto, pela localização de sua 

disposição legal, é considerado direito e garantia fundamental do cidadão, 

que visa amparar os direitos individuais contra abusos praticados pelo 

Estado. Hely Lopes Meirelles, por sua vez, prossegue dizendo o que 

entende por direito líquido e certo: "Direito líquido e certo é o que se 

apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto 

a ser exercitado no momento da impetração. Por outras palavras, o direito 

invocado, para ser amparável por mandado de segurança, há de vir 

expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições 

de sua aplicação ao impetrante". (in Mandado de Segurança, Ação 

Popular, Ação Civil Pública, Mandado de Injunção, Habeas Data, 20ª 

Edição, Ed. Malheiros, São Paulo). No caso dos autos, tenho que a ordem 

pretendida não merece acolhimento. Senão, vejamos. Registra-se que, 

segundo alegado na inicial, a impetrante foi inabilitada por apresentar a 

certidão da Junta Comercial vencida. Assim, pleiteia pela concessão de 

tratamento diferenciado para Empresa de Pequeno Porte – EPP, vez que 

apresentou a documentação requerida pelo edital. No entanto, o item 8 do 

edital, ao tratar da participação de Microempresa e Empresa de Pequeno 

Porte, exige a certidão da Junta Comercial atualizada para a habilitação na 

licitação, o que não foi atendido pela impetrante. Dessa forma, ante o 

descumprimento da empresa dos requisitos dispostos no edital, não há 

que se falar em ilegalidade no ato da autoridade coatora, uma vez que 

esta decidiu conforme prescrito pelo edital de concorrência. Nesse 

sentido: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – MANDADO DE 

SEGURANÇA – PRELIMINAR DE PERDA DO OBJETO – REJEIÇÃO – 

LICITAÇÃO – MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL – VÍCIOS INSANÁVEIS 

NÃO DEMONSTRADOS – NÃO ATENDIMENTO ÀS EXIGÊNCIAS DO EDITAL 

– ANULAÇÃO DO CREDENCIAMENTO – PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO 

INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO – ILEGALIDADE OU MANIFESTA 

DESARRAZOABILIDADE NA EXIGÊNCIA – NÃO DEMONSTRAÇÃO – 

PRESERVAÇÃO DOS OBJETIVOS DO PROCESSO LICITATÓRIO – 

INEXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO LÍQUIDO E CERTO DA LICITANTE – 

SEGURANÇA DENEGADA. A superveniente adjudicação do contrato e 

realização da obra, objeto do certame licitatório em discussão, não importa 

a perda de objeto do mandado de segurança, pois se o certame está 

eivado de nulidades, estas também contaminam as fases posteriores do 

ato administrativo. A homologação e adjudicação do objeto da licitação ao 

vencedor, não obsta a possibilidade de anulação de procedimento 

licitatório e do contrato administrativo respectivo. A presunção de 

legitimidade do ato administrativo exige prova indiscutível que não se faz 

presente na hipótese em exame, haja vista que a empresa impetrante não 

demonstrou ter atendido às exigências do Edital que, como é cediço, faz 

lei entre a Administração e os participantes do certame. Tampouco 

comprovou que tais exigências seriam ilegais ou manifestamente 

d e s t i t u í d a s  d e  r a z o a b i l i d a d e .  ( T J - M T  -  M S : 

00899805320158110000899802015 MT, Relator: DESA. HELENA MARIA 

BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 09/11/2018, TURMA DE 

CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de 

Publicação: 28/11/2018). Assim, não caracterizada, sob qualquer ângulo, 

a ilegalidade do ato ou abuso de poder da parte impetrada, a denegação 

da ordem é medida que se impõe. Ante os fundamentos expostos, 

DENEGO A SEGURANÇA pleiteada, nos termos da Lei n. 12.016/09. Sem 

custas. Sem condenação em honorários advocatícios, a teor do artigo 25 

da Lei n.º 12.016/2009. Deixo de remeter os autos ao duplo grau de 

jurisdição, visto que não há previsão de reexame na Lei n. 12.016 /2009 

quando denegada a ordem. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Ciência ao representante do 

Ministério Público. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. Primavera do 

Leste/MT, data da assinatura eletrônica. Fabrício Sávio da Veiga Carlota 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1006557-28.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

VERA LUCIA CRAVETZ DAMIANI PIOVESAN (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONALDO QUEIROZ GARCIA OAB - MT0021052A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (IMPETRADO)

EXCELENTÍSSIMO SENHOR PREFEITO MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO 

LESTE (IMPETRADO)

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1006557-28.2019.8.11.0037. IMPETRANTE: VERA LUCIA CRAVETZ 

DAMIANI PIOVESAN IMPETRADO: MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE, 

EXCELENTÍSSIMO SENHOR PREFEITO MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO 

LESTE Vistos. Trata-se de MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO 

LIMINAR impetrado por VERA LUCIA CRAVETZ DAMIANI PIOVESAN contra 

ato do PREFEITO MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE/MT, devidamente 

qualificados nos autos. Narra a exordial, em síntese, que a impetrante foi 

aprovada em 273º lugar no Concurso Público nº 001/2015, para o cargo 

de Professor Pedagogo, para o qual o edital previa a existência de 20 

(vinte) vagas, mais formação de cadastro de reserva. Alega que, no 

decorrer do concurso público, foram convocados apenas os candidatos 

aprovados até o 265º lugar, sendo que, conforme cômputo de 

desistentes, exonerados e aposentados, há vacância de 18 (dezoito) 

vagas. Relata, ainda, que o prazo de validade do Concurso Público nº 

01/2015 encerrou-se no dia 16/10/2019. Assim, requer que seja 

concedida liminar, para que seja assegurado seu direito à nomeação ao 

cargo de Professor Pedagogo. No id n. 26059904, o pedido liminar foi 

indeferido. Devidamente citado, o impetrado apresentou informações no id 

n. 28747931. No id n. 30350602, parecer ministerial pela denegação da 

ordem. É o breve relato. Fundamento e decido. Cuida-se de MANDADO DE 

SEGURANÇA visando à nomeação da impetrante em cargo público. 

Considerando as peculiaridades do caso, preliminarmente, mister se faz 

alguns esclarecimentos quanto o cabimento do Writ. O mandado de 

segurança está previsto no artigo 5º, inciso LXIX, da Constituição Federal 

de 1988. LXIX - conceder-se-á Mandado de Segurança para proteger 

direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, 

quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade 

pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder 

Público. No mesmo sentido enuncia o artigo 1º da Lei nº 12.016/2009, 

verbis: “Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito 

líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre 

que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou 

jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de 

autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que 

exerça”. Portanto, pela localização de sua disposição legal, é considerado 

direito e garantia fundamental do cidadão, que visa amparar os direitos 

individuais contra abusos praticados pelo Estado. No caso dos autos, 
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tenho que a ordem pretendida não merece deferimento. Senão, vejamos. 

Da análise dos autos, verifica-se que a impetrante realizou concurso 

público, tendo sido aprovada em 273º lugar para o cargo de Professor 

Pedagogo. No entanto, foi possível verificar que haviam apenas 20 vagas. 

Nesse contexto, a nomeação de candidato aprovado dentro do número de 

vagas é ato vinculado da Administração Pública. Todavia, a Administração 

tem o poder discricionário para decidir o momento adequado para a 

nomeação de candidatos fora do número de vagas. Outrossim, a 

existência de contratos temporários, por si só, não caracteriza a 

preterição dos aprovados em concurso, não sendo possível comprovar, 

de forma genérica, a regularidade destas contratações nem identificar 

possível ocupação de cargo destinado a concurso público. Nesse sentido: 

MANDADO DE SEGURANÇA - CONCURSO PÚBLICO – CANDIDATAS 

APROVADAS FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTO NO EDITAL – 

SURGIMENTO DE VAGAS DURANTE A VALIDADE DO CERTAME – ATO 

DISCRICIONÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - CONTRATAÇÃO 

TEMPORÁRIA - INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO - 

DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA. (...) A nomeação dos candidatos 

aprovados fora do número de vagas previstas no edital é ato 

discricionário da Administração Pública, sendo certo que o surgimento de 

novas vagas no prazo de validade do concurso não confere a eles o 

direito à nomeação, salvo se houver desrespeito à ordem de 

classificação. Os candidatos classificados fora do número de vagas 

ofertadas no edital não têm direito à nomeação, exceto se comprovada 

inobservância da ordem de classificação. Nos casos em que o candidato 

é aprovado fora do número de vagas, não há o direito líquido e certo à 

nomeação mesmo com a existência de contratações precárias, isso, 

porque os contratos temporários são regidos por lei própria e autorizados 

pela Constituição Federal, e apenas a sua existência não ensejaria o 

direito à nomeação, tendo em vista que, em regra, são para suprir uma 

necessidade eventual e temporária. A existência de contratos precários, 

por si só, não caracteriza a preterição dos aprovados em concurso, não 

sendo possível comprovar, de forma genérica, a regularidade destas 

contratações nem identificar possível ocupação de cargo destinado a 

concurso público. É cediço que a contratação temporária, por si só, não 

faz nascer a presunção de que existem vagas para nomeações efetivas, 

já que, em tese, visam suprir necessidades transitórias. (N.U 

1015029-66.2018.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO 

PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Turma de Câmaras Cíveis 

Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/03/2020, Publicado 

no DJE 19/03/2020) Assim, não caracterizada, sob qualquer ângulo, a 

ilegalidade do ato ou abuso de poder da parte impetrada, a denegação da 

ordem é medida que se impõe. Ante os fundamentos expostos, e em 

consonância com o parecer ministerial, DENEGO A SEGURANÇA pleiteada, 

nos termos da Lei n. 12.016/09. Sem custas e despesas processuais. 

Sem condenação em honorários advocatícios, a teor do artigo 25 da Lei 

n.º 12.016/2009. Deixo de remeter os autos ao duplo grau de jurisdição, 

visto que não há previsão de reexame na Lei n. 12.016 /2009 quando 

denegada a ordem. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com 

as baixas e anotações de estilo. Notifique-se o representante do Ministério 

Público. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Primavera do 

Leste/MT, data da assinatura eletrônica. Fabrício Sávio da Veiga Carlota 

Juiz de Direito

5ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002121-89.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA CONCEICAO RAMOS DE CASTRO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REU)

 

PROCESSO n. 1002121-89.2020.8.11.0037 POLO ATIVO:MARIA 

CONCEICAO RAMOS DE CASTRO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

PAULA ARAUJO COSTA POLO PASSIVO: BANCO BRADESCO 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Matutino 

Data: 03/08/2020 Hora: 10:00 , no endereço: RUA BENJAMIN CERUTTI, 

252, CASTELÂNDIA, PRIMAVERA DO LESTE - MT - CEP: 78850-000 . 23 de 

abril de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) 

pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006452-22.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA FERREIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO DA SILVA SOARES CRUZ OAB - MT0021519A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PRIMAVERA DO LESTE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

PRIMAVERA DO LESTE RUA BENJAMIN CERUTTI, 252, CASTELÂNDIA, 

PRIMAVERA DO LESTE - MT - CEP: 78850-000 INTIMAÇÃO POR MEIO 

ELETRÔNICO INTIMO os advogados das partes requerente e requerida 

para comparecerem na audiência de instrução e julgamento designada 

para o dia 20/08/2020, às 08h00, na sede deste Juízo, acompanhado de 

seus clientes e testemunhas, tudo em conformidade com o despacho 

proferido nos autos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000226-64.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARA LUCIA DIAS NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT19194-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MS7785-A (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PRIMAVERA DO LESTE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

PRIMAVERA DO LESTE RUA BENJAMIN CERUTTI, 252, CASTELÂNDIA, 

PRIMAVERA DO LESTE - MT - CEP: 78850-000 INTIMAÇÃO POR MEIO 

ELETRÔNICO INTIMO os advogados das partes requerente e requerida 

para comparecerem na audiência de instrução e julgamento designada 

para o dia 20/08/2020, às 08h40, na sede deste Juízo, acompanhado de 

seus clientes e testemunhas, tudo em conformidade com o despacho 

proferido nos autos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000969-74.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON JOSE DE BRITO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FELIPE MARTINS DE ARRUDA OAB - MT19588-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PRIMAVERA DO LESTE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

PRIMAVERA DO LESTE RUA BENJAMIN CERUTTI, 252, CASTELÂNDIA, 

PRIMAVERA DO LESTE - MT - CEP: 78850-000 INTIMAÇÃO POR MEIO 

ELETRÔNICO INTIMO os advogados das partes requerente e requerida 

para comparecerem na audiência de instrução e julgamento designada 

para o dia 20/08/2020, às 09h20, na sede deste Juízo, acompanhado de 

seus clientes e testemunhas, tudo em conformidade com o despacho 

proferido nos autos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000928-10.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON JOSE DE BRITO (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FELIPE MARTINS DE ARRUDA OAB - MT19588-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PRIMAVERA DO LESTE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

PRIMAVERA DO LESTE RUA BENJAMIN CERUTTI, 252, CASTELÂNDIA, 

PRIMAVERA DO LESTE - MT - CEP: 78850-000 INTIMAÇÃO POR MEIO 

ELETRÔNICO INTIMO os advogados das partes requerente e requerida 

para comparecerem na audiência de instrução e julgamento designada 

para o dia 20/08/2020, às 10h00, na sede deste Juízo, acompanhado de 

seus clientes e testemunhas, tudo em conformidade com o despacho 

proferido nos autos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000137-41.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

SILVERIO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT19194-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT13333-O 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PRIMAVERA DO LESTE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

PRIMAVERA DO LESTE RUA BENJAMIN CERUTTI, 252, CASTELÂNDIA, 

PRIMAVERA DO LESTE - MT - CEP: 78850-000 INTIMAÇÃO POR MEIO 

ELETRÔNICO INTIMO os advogados das partes requerente e requerida 

para comparecerem na audiência de instrução e julgamento designada 

para o dia 20/08/2020, às 10h40, na sede deste Juízo, acompanhado de 

seus clientes e testemunhas, tudo em conformidade com o despacho 

proferido nos autos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000853-68.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRE ALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PRIMAVERA DO LESTE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

PRIMAVERA DO LESTE RUA BENJAMIN CERUTTI, 252, CASTELÂNDIA, 

PRIMAVERA DO LESTE - MT - CEP: 78850-000 INTIMAÇÃO POR MEIO 

ELETRÔNICO .INTIMO os advogados das partes requerente e requerida 

para comparecerem na audiência de instrução e julgamento designada 

para o dia 20/08/2020, às 13h00, na sede deste Juízo, acompanhado de 

seus clientes e testemunhas, tudo em conformidade com o despacho 

proferido nos autos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003077-76.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ CARLOS LOPES BRAGA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO DA SILVA SOARES CRUZ OAB - MT0021519A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PRIMAVERA DO LESTE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

PRIMAVERA DO LESTE RUA BENJAMIN CERUTTI, 252, CASTELÂNDIA, 

PRIMAVERA DO LESTE - MT - CEP: 78850-000 INTIMAÇÃO POR MEIO 

ELETRÔNICO INTIMO os advogados das partes requerente e requerida 

para comparecerem na audiência de instrução e julgamento designada 

para o dia 20/08/2020, às 13h40, na sede deste Juízo, acompanhado de 

seus clientes e testemunhas, tudo em conformidade com o despacho 

proferido nos autos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003083-83.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRESSA EMILENE RODRIGUES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO DA SILVA SOARES CRUZ OAB - MT0021519A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PRIMAVERA DO LESTE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

PRIMAVERA DO LESTE RUA BENJAMIN CERUTTI, 252, CASTELÂNDIA, 

PRIMAVERA DO LESTE - MT - CEP: 78850-000 INTIMAÇÃO POR MEIO 

ELETRÔNICO INTIMO os advogados das partes requerente e requerida 

para comparecerem na audiência de instrução e julgamento designada 

para o dia 20/08/2020, às 14h20, na sede deste Juízo, acompanhado de 

seus clientes e testemunhas, tudo em conformidade com o despacho 

proferido nos autos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003088-08.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

DERKIELI DA SILVA GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO DA SILVA SOARES CRUZ OAB - MT0021519A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PRIMAVERA DO LESTE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

PRIMAVERA DO LESTE RUA BENJAMIN CERUTTI, 252, CASTELÂNDIA, 

PRIMAVERA DO LESTE - MT - CEP: 78850-000 INTIMAÇÃO POR MEIO 

ELETRÔNICO INTIMO os advogados das partes requerente e requerida 

para comparecerem na audiência de instrução e julgamento designada 

para o dia 20/08/2020, às 15h00, na sede deste Juízo, acompanhado de 

seus clientes e testemunhas, tudo em conformidade com o despacho 

proferido nos autos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000422-34.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO IGOR ALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELAINE LEONCIO DE ARRUDA NEZI OAB - MT0020946A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PRIMAVERA DO LESTE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

PRIMAVERA DO LESTE RUA BENJAMIN CERUTTI, 252, CASTELÂNDIA, 

PRIMAVERA DO LESTE - MT - CEP: 78850-000 INTIMAÇÃO POR MEIO 

ELETRÔNICO INTIMO os advogados das partes requerente e requerida 

para comparecerem na audiência de instrução e julgamento designada 

para o dia 20/08/2020, às 15h40, na sede deste Juízo, acompanhado de 

seus clientes e testemunhas, tudo em conformidade com o despacho 

proferido nos autos.
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000382-52.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO PEDRO DA SILVA NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARLA FAININA FREITAS CAMPOS OAB - MT16495-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MS7785-A (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PRIMAVERA DO LESTE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

PRIMAVERA DO LESTE RUA BENJAMIN CERUTTI, 252, CASTELÂNDIA, 

PRIMAVERA DO LESTE - MT - CEP: 78850-000 INTIMAÇÃO POR MEIO 

ELETRÔNICO INTIMO os advogados das partes requerente e requerida 

para comparecerem na audiência de instrução e julgamento designada 

para o dia 21/08/2020, às 08h00, na sede deste Juízo, acompanhado de 

seus clientes e testemunhas, tudo em conformidade com o despacho 

proferido nos autos.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002940-60.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA MADALENA ZANATTA - EPP (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DIVANIELA GONCALVES FORTES FONTANA OAB - MT13629/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SANDRA MARCIA FARIAS DA CRUZ (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

1002940-60.2019.8.11.0037. AUTOR(A): MARIA MADALENA ZANATTA - 

EPP REU: SANDRA MARCIA FARIAS DA CRUZ Vistos etc. Tendo em vista 

a informação da autora MARIA MADALENA ZANATTA - EPP no ID 

22551257, de que a parte requerida SANDRA MARCIA FARIAS DA CRUZ 

satisfez a obrigação, JULGO e DECLARO EXTINTO O PROCESSO, com 

fundamento no artigo 924, inciso II do Código de Processo Civil. 

Considerando o Princípio Constitucional de acesso à justiça, DEFIRO a 

GRATUIDADE da JUSTIÇA à parte autora, nos termos do Art. 54 da lei 

9.099/95. Precluso este decisum, remeta-se ao ARQUIVO com as baixas e 

anotações de estilo. Publique-se. Intime-se. Às providências. Decisão 

sujeita à homologação do Douto Juiz de Direito, a qual a submeto, 

conforme preceitua o art. 40 da Lei 9.099/95. MAISA ALVES DO CARMO 

Juíza Leiga Vistos, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais 

efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do (a) Juiz (a) Leigo (a) deste 

Juizado Especial. Intimem-se as partes da sentença. Eviner Valério Juiz de 

Direito--

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000383-37.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO PEDRO DA SILVA NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARLA FAININA FREITAS CAMPOS OAB - MT16495-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PRIMAVERA DO LESTE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

PRIMAVERA DO LESTE RUA BENJAMIN CERUTTI, 252, CASTELÂNDIA, 

PRIMAVERA DO LESTE - MT - CEP: 78850-000 INTIMAÇÃO POR MEIO 

ELETRÔNICO INTIMO os advogados das partes requerente e requerida 

para comparecerem na audiência de instrução e julgamento designada 

para o dia 21/08/2020, às 08h40, na sede deste Juízo, acompanhado de 

seus clientes e testemunhas, tudo em conformidade com o despacho 

proferido nos autos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007188-06.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANA ALVES GONCALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PRIMAVERA DO LESTE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

PRIMAVERA DO LESTE RUA BENJAMIN CERUTTI, 252, CASTELÂNDIA, 

PRIMAVERA DO LESTE - MT - CEP: 78850-000 INTIMAÇÃO O presente 

expediente tem por finalidade a intimação de Vossa Senhoria, para nos 

termos do disposto do artigo 334, § 3° do Código de Processo Civil, 

comparecer à audiência designada Tipo: Conciliação. Data: 16/09/2019 

Hora: 14:00, a ser realizada no Centro Judiciário de Solução de Conflitos e 

Cidadania- CEJUSC - Avenida Paulo César Aranda, N°241, Bloco I, Sala 

01/Sala 02, Bairro Jardim Riva (UNIC) – CAMPUS PRIMAVERA DO 

LESTE/MT. PRIMAVERA DO LESTE, 23 de julho de 2019. (Assinado 

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

56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007188-06.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANA ALVES GONCALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PRIMAVERA DO LESTE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

PRIMAVERA DO LESTE RUA BENJAMIN CERUTTI, 252, CASTELÂNDIA, 

PRIMAVERA DO LESTE - MT - CEP: 78850-000 INTIMAÇÃO POR MEIO 

ELETRÔNICO INTIMO os advogados das partes requerente e requerida 

para comparecerem na audiência de instrução e julgamento designada 

para o dia 21/08/2020, às 09h20, na sede deste Juízo, acompanhado de 

seus clientes e testemunhas, tudo em conformidade com o despacho 

proferido nos autos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007595-12.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

RUDCLEIA BARROS CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PRIMAVERA DO LESTE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

PRIMAVERA DO LESTE RUA BENJAMIN CERUTTI, 252, CASTELÂNDIA, 

PRIMAVERA DO LESTE - MT - CEP: 78850-000 INTIMAÇÃO O presente 

expediente tem por finalidade a intimação de Vossa Senhoria, para nos 

termos do disposto do artigo 334, § 3° do Código de Processo Civil, 

comparecer à audiência designada Tipo: Conciliação. Data: 18/09/2019 

Hora: 14:00, a ser realizada no Centro Judiciário de Solução de Conflitos e 

Cidadania- CEJUSC - Avenida Paulo César Aranda, N°241, Bloco I, Sala 

01/Sala 02, Bairro Jardim Riva (UNIC) – CAMPUS PRIMAVERA DO 

LESTE/MT. PRIMAVERA DO LESTE, 07 de Agosto de 2019. (Assinado 

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

56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007595-12.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

RUDCLEIA BARROS CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PRIMAVERA DO LESTE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

PRIMAVERA DO LESTE RUA BENJAMIN CERUTTI, 252, CASTELÂNDIA, 

PRIMAVERA DO LESTE - MT - CEP: 78850-000 INTIMAÇÃO POR MEIO 

ELETRÔNICO INTIMO os advogados das partes requerente e requerida 

para comparecerem na audiência de instrução e julgamento designada 

para o dia 21/08/2020, às 10h00, na sede deste Juízo, acompanhado de 

seus clientes e testemunhas, tudo em conformidade com o despacho 

proferido nos autos.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001637-79.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

SARAH OLIVEIRA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA SOUTO ONORIO LAZZARI OAB - MT9381-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EZEQUIEL LIMA DA SILVA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

1001637-79.2017.8.11.0037. EXEQUENTE: SARAH OLIVEIRA DA SILVA 

EXECUTADO: EZEQUIEL LIMA DA SILVA Vistos, Trata-se de EXECUÇÃO 

DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL pleiteada por SARAH OLIVEIRA DA SILVA em 

face de EZEQUIEL LIMA DA SILVA. Intimada para indicar bens à penhora, 

a parte exequente não atendeu a determinação judicial e requer seja 

diligenciada a inclusão do executado nos órgãos de restrição ao crédito, a 

aplicação de multa do artigo 523, §1º, do Código de Processo Civil e a 

expedição de certidão de crédito e dívida para fins de protesto. É relatório. 

Decido. Inicialmente, INDEFIRO a inclusão do executado, por este juízo, nos 

órgãos de restrição ao crédito, uma vez que é incumbência da parte 

exequente o encaminhamento, a inclusão e a exclusão do nome de seus 

devedores aos órgãos de proteção ao crédito, pois os sistemas externos 

conveniados ao Poder Judiciário, dentre eles o SerasaJud, não são 

utilizados no interesse privado, mas apenas no interesse público de 

salvaguardar a Justiça. Ademais, a aplicação de multa prevista no artigo 

523, §1º, do Código de Processo Civil é incompatível com o rito adotado no 

presente feito, ao passo que não se trata de Cumprimento de Sentença, 

regulado pelo livro I, do Código de Processo Civil, mas sim Execução de 

Título Extrajudicial, regulado pelo livro II, do mesmo códex. Dando 

segmento, os processos em tramite perante os Juizados Especiais são 

dotados de um procedimento diferente. Nestes termos, reza o § 4º do art. 

53 da Lei 9.099/95 que: “Não encontrado o devedor ou inexistindo bens 

penhoráveis, o processo será imediatamente extinto, devolvendo-se os 

documentos ao autor.” A ratio legis do referido dispositivo legal é devido 

ao fato de que no Juizado Especial o exequente não arcar com custas e 

despesas processuais, nada impedindo que este proponha novo 

cumprimento de sentença se tiver conhecimento de novos bens. Posto 

isto, considerando que a parte exequente não indicou bens à penhora, 

JULGO EXTINTA a presente execução, nos termos do artigo 53, §4º da Lei 

nº9.099/95 c/c 485, inciso IV, do CPC. Sem custas e honorários 

advocatícios, na forma do art. 55 da Lei 9.099/95. Transitada em julgado, 

intime-se a parte exequente para apresentar cálculo atualizado do débito 

exequendo, no prazo de 15(quinze) dias. Em caso positivo, expeça-se 

certidão de crédito e dívida. Em caso negativo, arquive-se definitivamente 

os autos, com baixa. Eviner Valério Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000384-22.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO PEDRO DA SILVA NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARLA FAININA FREITAS CAMPOS OAB - MT16495-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PRIMAVERA DO LESTE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

PRIMAVERA DO LESTE RUA BENJAMIN CERUTTI, 252, CASTELÂNDIA, 

PRIMAVERA DO LESTE - MT - CEP: 78850-000 INTIMAÇÃO POR MEIO 

ELETRÔNICO INTIMO os advogados das partes requerente e requerida 

para comparecerem na audiência de instrução e julgamento designada 

para o dia 21/08/2020, às 10h40, na sede deste Juízo, acompanhado de 

seus clientes e testemunhas, tudo em conformidade com o despacho 

proferido nos autos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002124-44.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO DE JESUS PINHEIRO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REU)

 

PROCESSO n. 1002124-44.2020.8.11.0037 POLO ATIVO:SEBASTIAO DE 

JESUS PINHEIRO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: PAULA ARAUJO 

COSTA POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Matutino Data: 03/08/2020 

Hora: 10:20 , no endereço: RUA BENJAMIN CERUTTI, 252, CASTELÂNDIA, 

PRIMAVERA DO LESTE - MT - CEP: 78850-000 . 23 de abril de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003964-60.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ALIANDRE DE SOUZA DIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO SOUZA PAULINO OAB - MT16689-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WACHHOLZ & WACHHOLZ LTDA - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WELLINGTON MARLOS SALLA BERG OAB - MT0018393A 

(ADVOGADO(A))

ELYJAKSON DA SILVA LOPES OAB - MT0021816A (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PRIMAVERA DO LESTE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

PRIMAVERA DO LESTE RUA BENJAMIN CERUTTI, 252, CASTELÂNDIA, 

PRIMAVERA DO LESTE - MT - CEP: 78850-000 INTIMAÇÃO POR MEIO 

ELETRÔNICO INTIMO os advogados das partes requerente e requerida 

para comparecerem na audiência de instrução e julgamento designada 

para o dia 21/08/2020, às 13h00, na sede deste Juízo, acompanhado de 

seus clientes e testemunhas, tudo em conformidade com o despacho 

proferido nos autos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004519-14.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ODAIR JOSE MARCELINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PHILIPE CASARIN PEIXOTO OAB - MT22273/O (ADVOGADO(A))

RAFAEL BOQUE DA SILVA OAB - MT0013386A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADAIR SANTIM (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCOS SILVA NASCIMENTO OAB - SP78939 (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PRIMAVERA DO LESTE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

PRIMAVERA DO LESTE RUA BENJAMIN CERUTTI, 252, CASTELÂNDIA, 

PRIMAVERA DO LESTE - MT - CEP: 78850-000 INTIMAÇÃO POR MEIO 

ELETRÔNICO INTIMO os advogados das partes requerente e requerida 

para comparecerem na audiência de instrução e julgamento designada 

para o dia 21/08/2020, às 13h40, na sede deste Juízo, acompanhado de 

seus clientes e testemunhas, tudo em conformidade com o despacho 
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proferido nos autos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002126-14.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO DE JESUS PINHEIRO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REU)

 

PROCESSO n. 1002126-14.2020.8.11.0037 POLO ATIVO:SEBASTIAO DE 

JESUS PINHEIRO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: PAULA ARAUJO 

COSTA POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Matutino Data: 03/08/2020 

Hora: 10:40 , no endereço: RUA BENJAMIN CERUTTI, 252, CASTELÂNDIA, 

PRIMAVERA DO LESTE - MT - CEP: 78850-000 . 23 de abril de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002793-68.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIANA BEZERRA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO DA SILVA SOARES CRUZ OAB - MT0021519A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PRIMAVERA DO LESTE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

PRIMAVERA DO LESTE RUA BENJAMIN CERUTTI, 252, CASTELÂNDIA, 

PRIMAVERA DO LESTE - MT - CEP: 78850-000 INTIMAÇÃO POR MEIO 

ELETRÔNICO INTIMO os advogados das partes requerente e requerida 

para comparecerem na audiência de instrução e julgamento designada 

para o dia 21/08/2020, às 14h20, na sede deste Juízo, acompanhado de 

seus clientes e testemunhas, tudo em conformidade com o despacho 

proferido nos autos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001385-42.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

TATIANE SANTANA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO DA SILVA SOARES CRUZ OAB - MT0021519A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PRIMAVERA DO LESTE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

PRIMAVERA DO LESTE RUA BENJAMIN CERUTTI, 252, CASTELÂNDIA, 

PRIMAVERA DO LESTE - MT - CEP: 78850-000 INTIMAÇÃO POR MEIO 

ELETRÔNICO INTIMO os advogados das partes requerente e requerida 

para comparecerem na audiência de instrução e julgamento designada 

para o dia 21/08/2020, às 15h00, na sede deste Juízo, acompanhado de 

seus clientes e testemunhas, tudo em conformidade com o despacho 

proferido nos autos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001913-76.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

GENIVALDO AMORIM MENDONCA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO DA SILVA SOARES CRUZ OAB - MT0021519A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PRIMAVERA DO LESTE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

PRIMAVERA DO LESTE RUA BENJAMIN CERUTTI, 252, CASTELÂNDIA, 

PRIMAVERA DO LESTE - MT - CEP: 78850-000 INTIMAÇÃO POR MEIO 

ELETRÔNICO INTIMO os advogados das partes requerente e requerida 

para comparecerem na audiência de instrução e julgamento designada 

para o dia 21/08/2020, às 15h40, na sede deste Juízo, acompanhado de 

seus clientes e testemunhas, tudo em conformidade com o despacho 

proferido nos autos.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005094-51.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

NEYDE MARIA DE PAULA JANNUZZI (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA MARIA DOS SANTOS COSTA OAB - MT26882/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Processo: 

1005094-51.2019.8.11.0037. INTERESSADO: NEYDE MARIA DE PAULA 

JANNUZZI REQUERIDO: BANCO BRADESCO SA Vistos, Designe-se 

audiência de instrução e julgamento de acordo com a pauta e contato 

prévio com os Juízes Leigos em atuação na comarca. Intimem-se todos, 

inclusive de que as partes deverão trazer suas testemunhas, se tiver, até 

o máximo de três para cada parte, independentemente de intimação (art. 

34, Lei n. 9.099/95). Cabe ao advogado da parte informar ou intimar a 

testemunha por ele arrolada do dia, da hora e do local da audiência 

designada, dispensando-se a intimação do juízo, conforme disciplina o 

artigo 455 do NCPC. Caso haja necessidade de serem as mesmas 

intimadas, tal ato deverá ser requerido até cinco dias anteriores à data 

designada para realização da audiência (§1º, art. 34, Lei n. 9.099/95). Por 

ocasião da abertura da audiência será tentada a conciliação. Assim, 

concito as partes a envidarem esforços desde logo visando esse objetivo, 

até mesmo extrajudicialmente, juntando o acordo aos autos. Intimem-se, 

dando conhecimento do inteiro teor deste despacho às partes, devendo a 

parte autora ser intimada por intermédio de seu advogado (artigo 334, § 

3º, do NCPC) para comparecer à audiência com documento pessoal com 

foto recente. Cumpra-se, servindo a presente decisão como 

carta/mandado de intimação. Primavera do Leste/MT, 23 de abril de 2020. 

Eviner Valério Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1007116-82.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

SANTOS & CIA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEFFERSON LOPES DA SILVA OAB - MT23775/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISCO PAULINO FERREIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Processo: 

1007116-82.2019.8.11.0037. EXEQUENTE: SANTOS & CIA LTDA - ME 

EXECUTADO: FRANCISCO PAULINO FERREIRA Vistos, Manifeste-se no 

prazo de 05(cinco) dias acerca do prosseguimento do feito, sob pena de 

extinção. Primavera do Leste/MT, 23 de abril de 2020. Eviner Valério Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003818-82.2019.8.11.0037

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1072024/4/2020 Página 159 de 870



Parte(s) Polo Ativo:

SANTOS & CIA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEFFERSON LOPES DA SILVA OAB - MT23775/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS VINICIUS DE SOUZA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Processo: 

1003818-82.2019.8.11.0037. EXEQUENTE: SANTOS & CIA LTDA - ME 

EXECUTADO: MARCOS VINICIUS DE SOUZA Vistos, Certifique-se o 

decurso do prazo acerca da citação por edital deferida no evento 

nº28007576. Indefiro a suspensão do feito na forma pleiteada, posto que, 

não cabe suspensão do processo para eventual tratativa de acordo extra 

autos, porquanto, vai de encontro aos princípios da celeridade e da 

economia processual, que informam o Sistema dos Juizados Especiais 

Cíveis. Manifeste-se acerca do prosseguimento do feito, no prazo de 

05(cinco) dias, sob pena de extinção. Primavera do Leste/MT, 23 de abril 

de 2020. Eviner Valério Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010062-10.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

NC CONSTRUCOES ELETRICAS E CIVIL LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDERSON SANTOS NEVES OAB - MT18174/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

R. RONDON JUNIOR - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Processo: 

8010062-10.2016.8.11.0037. REQUERENTE: NC CONSTRUCOES 

ELETRICAS E CIVIL LTDA - ME REQUERIDO: R. RONDON JUNIOR - ME 

Vistos, Defiro o pedido de redesignação da audiência de conciliação, 

posto que não foi juntado aos autos comprovação de que a parte ré foi 

intimada para a audiência designada para o dia 19/12/2016. Redesigne-se 

audiência de Tentativa de Conciliação, ocasião em que a parte ré poderá 

contestar a presente ação nas formas em que a lei possibilita (escrita e 

por meio de advogado, ou verbalmente e de forma pessoal). Advirta-se 

que, caso a parte ré não compareça para a audiência, será decretada a 

revelia, reputando-se aceitos como verdadeiros os fatos alegados na 

inicial. A contestação poderá ser ofertada até 5 (cinco) dias após a 

audiência de conciliação, devendo ser cientificadas de que, não havendo 

contestação, também será decretada a revelia nos autos. Caso a 

contestação venha acompanhada de documentos e/ou sejam arguidas 

preliminares, a parte autora poderá impugná-la no prazo de 5 (cinco) dias, 

saindo da audiência de conciliação ciente de tal aspecto. Intime-se a parte 

autora por meio do seu advogado para a audiência de conciliação, 

conforme artigo 334, § 3º, do NCPC. Designe-se para data o mais próxima 

possível, em razão da idade do processo. Primavera do Leste/MT, 23 de 

abril de 2020. Eviner Valério Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8011965-80.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

SANTOS & CIA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELLI MARIANI LIMA DA SILVA OAB - MT19369/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLEIA FILGUEIRA SALES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO

 

Visto. Para a consulta ao sistema, intime-se a parte exequente para que 

junte aos autos planilha atualizada do débito em 5 (cinco) dias, dado o 

lapso temporal transcorrido desde a última apresentação e voltem 

conclusos para consulta. São José do Rio Claro, 23 de abril de 2020. 

(Assinado Eletronicamente) CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO Juíza de 

Direito (Prov. 17/2020)

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001050-86.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA MADALENA ZANATTA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIVANIELA GONCALVES FORTES FONTANA OAB - MT13629/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GILSE DA SILVA RODRIGUES (EXECUTADO)

 

Visto, Tendo em vista a informação constante no ID 29700101 de que a 

Executada adimpliu com a integralidade do débito, extingo o feito, por 

satisfação, nos termos do artigo 924, inciso I do Código de Processo Civil. 

Quanto aos valores penhorados no ID 29070476, defiro o pedido da parte 

Exequente para que seja expedido alvará em favor da parte Executada, 

intimando-a para o recolhimento. Transitada em julgado, arquivem-se. 

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. De São José do Rio 

Claro-MT para Primavera do Leste, 07 de abril de 2020. (Assinado 

Eletronicamente) CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO Juíza de Direito 

(Provimento n. 17/2020)

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010089-90.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

VANIA APARECIDA CORREA FERREIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WANYA ADRYELLI VIEIRA DA SILVA OAB - MT0018399A 

(ADVOGADO(A))

ADIEL COELHO VIEIRA OAB - MT0010080A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOJAS AVENIDA LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VALÉRIA CRISTINA BAGGIO DE CARVALHO RICHTER OAB - MT4676-O 

(ADVOGADO(A))

 

PROCESSO: 8010089-90.2016.811.0037 Visto. Dispensado relatório. A 

parte executada comprovou a quitação integral do débito (conforme 

comprovantes de depósito ids n.ºs 19633479 e 20268325). Instada, a 

parte exequente requereu a extinção do feito diante da quitação integral 

do débito (id. 20377527). Com estas considerações, diante do 

adimplemento integral do débito, declaro extinta a execução com 

fundamento no art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil. P. R. I. Após 

o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com as devidas baixas e 

anotações. São José do Rio Claro-MT, 22 de abril de 2020. (Assinado 

Digitalmente) CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO Juíza de Direito (Prov. 

17/2020)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005312-79.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ARLETE CANDIDA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR OAB - MT16873/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT16940-A (ADVOGADO(A))

 

AUTOS Nº. 1005312-79.2019.8.11.0037 REQUERENTE: ARLETE CANDIDA 

DA SILVA REQUERIDO: BANCO BRADESCO S/A SENTENÇA Visto, 

Dispensado o relatório nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/1995. 

Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/ Indenização por 

Danos Morais, ajuizada por ARLETE CANDIDA DA SILVA, em face do 

BANCO BRADESCO S/A, na qual a parte autora sustenta que teve seus 

dados inseridos indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito, por 

débito que alega desconhecer. Tratando-se de matéria exclusivamente de 

direito, passo a analise do mérito da demanda, nos termos do art. 355, I, do 

Código de Processo Civil. O pedido inicial deve ser julgado improcedente. 

Ab initio, destaco que a presente lide deve ser solucionada à luz do 

Código de Defesa do Consumidor, cujas normas são de ordem pública e 

de interesse e função social, de natureza cogente, como disposto no 

artigo 1º da legislação consumerista, que reconhece no consumidor a 
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parte mais fraca na relação de consumo, afastando, assim, a igualdade 

formal das partes, tal como capitulada no Código Civil e outras leis, para 

acolher a vulnerabilidade do consumidor. No caso dos autos, a 

aplicabilidade das normas consumeristas se dá em razão do disposto nos 

artigos 17 e 29, ambos do Código de Defesa do Consumidor, que abrange 

no conceito de consumidor todas as vítimas do evento danoso, bem como 

todas as pessoas expostas às práticas nele previstas, caso dos autos: 

Art. 17. Para os efeitos desta Seção, equiparam-se aos consumidores 

todas as vítimas do evento. Art. 29. Para os fins deste Capítulo e do 

seguinte, equiparam-se aos consumidores todas as pessoas 

determináveis ou não, expostas às práticas nele previstas. Destaco, 

ainda, que a responsabilidade da ré é de natureza objetiva, nos termos do 

artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor. Ou seja, tratando de 

responsabilidade objetiva, basta ao consumidor demonstrar o ato Ilícito, o 

dano e o nexo de causalidade. No caso, restou incontroverso a inscrição 

dos dados do autor nos órgãos de proteção ao crédito no débito no 

importe de R$ 31,57 (trinta e um reais e cinquente sete centavos). A 

autora sustenta a inexistência de débito junto ao Banco ré, afirmando que 

jamais celebrou qualquer contrato com a empresa ré, de modo que o 

débito é indevido. A requerida, por sua vez, afirma que o débito é legitimo 

decorrente da renegociação de dívidas firmada no dia 03/09/2014 dividida 

em 12 parcelas de R$ 103.26, na qual a autora efetuou o pagamento 

parcial de apenas uma parcela. Ademais, acostou a ré o respectivo 

Instrumento particular de confissão de dívidas e outras avenças, 

acompanhada de extratos bancários da autora (Id. 26252150). 

Observa-se que os documentos acostados pela requerida comprovam a 

existência do débito inscrito nos órgãos de proteção ao crédito, já que é 

nítida a semelhança entre as assinaturas apostas nos contratos 

acostados com aquela aposta na procuração acostada na inicial, de modo 

que a dívida existe e deve ser paga pelo consumidor. Nesse sentido: 

“RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – INSCRIÇÃO NOS 

ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO 

JURÍDICA – COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO E ORIGEM DO DÉBITO 

NEGATIVADO – JUNTADA DE CONTRATO E DOCUMENTOS PESSOAIS – 

IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO E CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE 

MÁ-FÉ – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – PRETENSÃO DE 

PERÍCIA – ASSINATURAS IDÊNTICAS – DESNECESSIDADE DE PERÍCIA – 

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ COMPROVADA – SENTENÇA MANTIDA – 

PROCEDÊNCIA DO PEDIDO CONTRAPOSTO MANTIDA - RECURSO 

DESPROVIDO. Havendo alegação de INEXISTÊNCIA de relação jurídica pelo 

consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que requereu 

a negativação comprovar que houve a contratação, a contraprestação do 

serviço e o respectivo inadimplemento.Diante da comprovação da relação 

jurídica e da origem do DÉBITO, mediante a juntada do CONTRATO, a 

inclusão do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, em 

razão do inadimplemento desta obrigação, constitui exercício regular de 

direito, não havendo ato ilícito caracterizado. Inexiste pressuposto para 

realização de PERÍCIA grafotécnica quando a assinatura aposta no 

CONTRATO é idêntica à assinatura aposta na procuração juntada com a 

inicial. Havendo comprovação da contratação e sendo idênticas as 

assinaturas, de rigor a manutenção da sentença de improcedência, 

inclusive em relação à condenação por litigância de má-fé. Sentença 

mantida. Recurso desprovido.” (N.U 1002858-66.2017.8.11.0015, TURMA 

RECURSAL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 

19/07/2019, Publicado no DJE 22/07/2019) Dessa forma, sendo a dívida 

legitima a inscrição dos dados no devedor nos órgãos de proteção ao 

crédito, caracteriza-se como exercício regular do direito do credor, 

inexistindo qualquer pratica de ato ilícito. Ademais, não vislumbro a 

litigância de má-fé da parte autora, razão pela deixo de considerá-la. - 

Dispositivo Ante o exposto, julgo improcedente o pedido inicial. Por 

conseguinte, declaro resolvido o mérito da presente ação, com 

fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Deixo de 

condenar a autora em custas e despesas processuais, bem assim em 

honorários advocatícios por serem indevidos em primeiro grau de 

jurisdição, nos termos do artigo 54 da Lei 9.099/95 (O acesso ao Juizado 

Especial independerá, em primeiro grau de jurisdição, do pagamento de 

custas, taxas ou despesas). Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Após, arquivem-se. De São José do Rio Claro/MT para 

Primavera do Leste/MT, 3 de abril de 2020. (Assinado Digitalmente) 

CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8011975-61.2015.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

TAINA DA COSTA RIBEIRO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO DE BARROS CURADO OAB - MT0010944A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO LOSANGO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MG76696-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Numero do 

Processo: 8011975-61.2015.8.11.0037 EXEQUENTE: BANCO LOSANGO 

EXECUTADO: TAINÁ DA COSTA RIBEIRO Vistos. Dispensado o relatório, 

nos termos do artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Fundamento e decido. A parte 

executada apesar de devidamente intimada através de seu advogado, não 

efetuou o pagamento das custas judiciais condenada em sentença 

conforme Certidão. De outro lado, Intimada a parte exequente para 

manifestar nos autos objetivamente em relação a indicação de bens a 

penhora no prazo de 30 (trinta) dias, a mesma quedou-se inerte não 

atendendo o chamado judicial conforme R. Certidão (ID Nº 16276423). Isto 

posto, opino pela Extinção do presente feito, sem resolução do mérito, nos 

termos do artigo 53 § 4º da Lei Nº 9.099/1985. Sem custas e honorários 

(art. 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95). Transitada em julgado 

certifique-se e intimem-se. Após, aguarde-se o prazo de 5 (cinco) dias em 

Secretaria e, nada sendo requerido, arquive-se. Submeto o presente 

projeto de sentença à homologação do MM. Juiz Togado, nos termos do 

art. 40, da Lei 9.099/95. Braz Paulo Pagotto Juiz Leigo 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

_ Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto 

de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 

9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

Primavera do Leste, 23 de abril de 2020. EVINER VALÉRIO Juiz de direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010535-64.2014.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

DAIANE MARTINS KRUSQUEVIS - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GISELLE SAGGIN PACHECO OAB - MT0014129S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IURI CARNEIRO DE MORAES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Processo: 

8010535-64.2014.8.11.0037. EXEQUENTE: DAIANE MARTINS 

KRUSQUEVIS - ME EXECUTADO: IURI CARNEIRO DE MORAES Vistos, 

Procedi a tentativa de penhora on line via BACEN-JUD, nos termos do 

artigo 835, inciso I, do CPC, o que restou frustrado, pois não foi 

encontrado qualquer valor em conta bancária da parte devedora, 

conforme ordem e resposta negativa em anexo. Consubstanciado nos 

princípios da efetividade e celeridade processuais, procedi, de ofício, 

buscas aos Sistemas RENAJUD e INFOJUD visando a localização de bens 

em nome da parte devedora. Abro prazo de 10 (dez) dias para a parte 

exequente indicar OBJETIVAMENTE bens à penhora, sob pena de 

extinção, nos termos do artigo 53, § 4º, da Lei 9.099/95. Primavera do 

Leste/MT, 15 de abril de 2020. Eviner Valério Juiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001504-37.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LUISA SANTOS BOTTEGA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

1001504-37.2017.8.11.0037. REQUERENTE: MARIA LUISA SANTOS 

BOTTEGA REQUERIDO: MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE, ESTADO DE 

MATO GROSSO Vistos, Tendo em vista o não cumprimento da 

determinação judicial, entendo necessário o bloqueio e sequestro de 

verbas públicas, conforme requerido pela parte autora em Id. 28881386. 

Além disso, trata-se de pedido oriundo da Defensoria Pública, cuja 

instituição também tem incumbência constitucional expressa para a defesa 

dos direitos individuais e coletivos, presumindo-se, pois, que o valor 

requerido atende aos princípios norteadores das contratações realizadas 

às expensas do Poder Público. Assim, defiro o sequestro do numerário em 

face do Estado de Mato Grosso, no valor de R$ 805,00 (oitocentos e cinco 

reais), para custear o fornecimento de EXAME DE RESSONÂNCIA 

MAGNÉTICA DE COLUNA LOMBAR da parte requerente MARIA LUISA 

SANTOS BOTTEGA. Após efetivação da ordem de bloqueio, via BacenJud, 

junte-se o respectivo comprovante. Depois da efetivação da ordem acima, 

transferirei a quantia para a conta judicial gerida pelo Tribunal de Justiça. 

Solicite-se a vinculação do valor pelo departamento competente do Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. Expeça-se o alvará em 

favor do fornecedor, conforme apontado pela parte autora. Expedido o 

alvará, intime-se a parte autora a agendar o exame, bem como para que 

apresente a(s) nota(s) fiscal(is), no prazo de até 10 (dez) dias, após a 

realização. Com a juntada da nota fiscal, bem como nos termos do artigo 

11, caput e §§ 1º, 4º e 5º, do Provimento nº 02/2015-CGJ, abra-se vista 

à(s) parte(s) ré(s), pelo prazo de 10 (dez) dias. Cumpra-se com urgência, 

servindo a presente decisão como carta precatória/carta/mandado de 

citação e intimação/ofício, conforme dados constantes no processo. 

Primavera do Leste/MT, 23 de abril de 2020 Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005222-08.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

CLEUSA MARILENE DOS SANTOS CASTRO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

JANETE ADRIANE DOS SANTOS CASTRO (REU)

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDRÉ WILLIAM CHORMIAK OAB - MT14861/O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

1005222-08.2018.8.11.0037. AUTOR(A): CLEUSA MARILENE DOS 

SANTOS CASTRO REU: JANETE ADRIANE DOS SANTOS CASTRO, 

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE, ESTADO DE MATO GROSSO 

Vistos, Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. 

Analisando o processo, verifico que se encontra maduro para julgamento, 

sendo desnecessária a produção de outras provas, motivo pelo qual 

passo ao julgamento antecipado da lide, conforme o art. 355, I do NCPC. 

Trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C 

INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA COM TUTELA DE URGÊNCIA, para 

tratamento de saúde por meio de internação compulsória, alegando ser a 

requerida dependente química, resultando em situação de risco para si e 

terceiros. A tutela de urgência foi deferida. O Município requerido alega 

cumprimento da medida liminar disponibilizando vaga para a requerida 

JANETE ADRIANE DOS SANTOS CASTRO, na Clínica de recuperação 

Liberdade – Centro de Tratamento para Dependência Química, no Município 

de Várzea Grande, comprometendo-se com o pagamento de 02 

mensalidades e responsabilizando o Estado de mato grosso pelo custeio 

do restante do tratamento. O Estado de Mato Grosso se defende alegando 

comprometimento com o princípio da universalidade do acesso à saúde, 

impertinência da aplicação da multa diária, que seja julgado totalmente 

improcedente o pedido da parte autora. A requerida JANETE ADRIANE 

DOS SANTOS CASTRO, por intermédio de seu advogado dativo requereu 

a revisão do laudo médico, alegando que o apresentado pela autora foi 

realizado por profissional sem a especialidade médica necessária e 

determinada (psiquiatra), bem como requereu a verificação da autuação 

profissional da referida médica e a majoração dos honorários dativos. Foi 

interposto Agravo de Instrumento com Pedido de Efeito Suspensivo pelo 

Município requerido, requerendo o provimento deste recurso a fim de que 

houvesse o reconhecimento da responsabilidade do Estado do Mato 

Grosso na prestação do referido tratamento. Em nova petição, apesar de 

devidamente internada a requerida pelo período de setembro de 2018 até 

fevereiro de 2019, a autora requereu nova internação em Comunidade 

Terapêutica para a requerida JANETE, por período indeterminado, em 

virtude da necessidade alegada no laudo médico anexado. O juízo da 4 ª 

Vara Cível declarou-se incompetente, sendo feita a redistribuição para o 

Juizado Especial da Fazenda Pública – 5ª Vara Cível - desta Comarca. A 

segunda tutela de urgência foi deferida. O Município reclamado alega, por 

conseguinte, o cumprimento da medida liminar, disponibilizando a vaga 

para a reclamada JANETE ADRIANE DOS SANTOS CASTRO desta vez na 

clínica de recuperação Rosa de Saron Centro de Tratamento Feminino e, 

novamente, responsabilizando-se pelo tratamento por um período de 02 

(dois) meses e asseverando que, após esse período, o custeio da 

internação seria de competência do Estado. Houve bloqueio das verbas do 

requerido ESTADO DE MATO GROSSO para custeio na referida Clínica 

terapêutica. A clínica de recuperação Rosa de Saron Centro de 

Tratamento Feminino veio aos autos informar que a requerida Janete 

iniciou o tratamento para dependência química, porém evadiu-se da mesma 

no dia 16/09/2019, não sendo possível localizá-la, requerendo, por fim, a 

baixa do Processo e do tratamento da requerida. Intimada a se manifestar, 

a parte autora afirma ter localizado sua filha, ora reclamada, e requereu 

nova ordem de condução coercitiva da requerida a fim de dar continuidade 

urgentemente ao tratamento clínico desta, o que foi deferido por este juízo. 

Novamente o Município se manifestou nos mesmos termos. A autora 

impugnou as contestações apresentadas pelos requeridos, solicitando o 

deferimento pleno dos pedidos contidos na petição inicial e o indeferimento 

dos pedidos formulados em sede contestatória. Por fim, o Ministério 

Público, como fiscal da lei, manifestou-se pelo afastamento da preliminar 

levantada pelo Município requerido e que fosse o feito julgado 

antecipadamente para decretar a sua procedência. É o breve relato. 

Decido. A parte autora requereu a internação da reclamada para 

tratamento de dependência química, com base nos documentos juntados 

na exordial, na qual indicou a necessidade de internação em comunidade 

terapêutica. Não há que se falar em perda superveniente do objeto pelo 

cumprimento da decisão concessiva da tutela antecipada, uma vez que foi 

necessária a atuação jurisdicional para a internação da paciente, mesmo 

que de forma breve. A seguir, transcrevo precedentes dos tribunais 

pátrios: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTERNAÇÃO 

COMPULSÓRIA. REJEITADAS PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA 

DO MUNICÍPIO E FALTA DE INTERRESE DE AGIR. RESPONSABILIDADE 

SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. PRINCÍPIOS DA SEPARAÇÃO DOS 

PODERES. LEGALIDADE. ISONOMIA. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO. 

MULTA. POSSIBILIDADE DE BLOQUEIO ON LINE. RECURSO DESPROVIDO. 

SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE. 1. Não há falar em perda do objeto da 

demanda, uma vez que providenciada a avaliação e a internação do 

paciente em razão do comando judicial antecipatório proferido. Necessária 

à apreciação definitiva do mérito. Artigo 273, § 5º, do Código de Processo 

Civil. 2. A responsabilidade pelo fornecimento de tratamento e internação 

compulsória é solidária entre União, Estados e Municípios. Eventual 

deliberação a respeito da repartição de responsabilidade compete 

unicamente aos entes federativos, a ser realizada em momento oportuno, 

não podendo o particular ter limitado seu direito à saúde, garantido 

constitucionalmente, por ato da Administração Pública. 3. Eventuais 

limitações ou dificuldades orçamentárias não podem servir de pretexto 

para negar o direito à saúde e à vida, dada a prevalência do direito 

reclamado. 4. (...) 7. (...). (Apelação/ Reexame Necessário 152497/2012, 

DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

29/10/2013, Publicado no DJE 11/11/2013) À guisa do arcabouço 

constitucional, a internação compulsória consiste em modalidade de 

internação psiquiátrica determinada pela Justiça (de acordo com o artigo 

6º, parágrafo único, inciso III, da Lei 10.216/2001) e, por isso, está 

indubitavelmente albergado pelas ações de assistência à saúde, sendo 

dever do SUS prover o tratamento de saúde adequado de que o paciente 

necessite (artigo 6º, inciso I, alínea “d”, da Lei 8.080/90). Destarte, diante 

da inércia ou deficiência estatal quanto à matéria, é cabível a condenação 

do Poder Público, conforme precedentes jurisprudenciais: RECURSO DE 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA 
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PARA TRATAMENTO DE DESINTOXICAÇÃO. RESPONSABILIDADE 

SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. DIREITO CONSTITUCIONAL À 

SAÚDE. URGÊNCIA COMPROVADA. MULTA COMINATÓRIA. 

POSSIBILIDADE. SUBSTITUIÇÃO POR BLOQUEIO ON LINE. RECURSO 

PROVIDO EM PARTE. Compete ao Estado em suas três esferas, municipal, 

estadual e federal, a obrigação de garantir o acesso à saúde. (AI 

121184/2013, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, QUARTA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 25/11/2014, Publicado no DJE 02/12/2014). 

Grifei Friso que o deferimento da prestação ora vindicada não implica em 

violação ao princípio da isonomia ou da impessoalidade, mas tão somente 

no cumprimento de um direito fundamental expressamente assegurado na 

Constituição da República. De outra banda, está sedimentado pela 

jurisprudência que a responsabilidade pelos serviços de saúde cabe à 

União, aos Estados, aos Municípios e ao Distrito Federal, sendo esta 

solidária. Nesse sentido cito os precedentes a seguir: REGIMENTAL. 

APELAÇÃO. DECISÃO UNIPESSOAL DO RELATOR. ASSISTÊNCIA À 

SAÚDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. 

INEXISTÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. 

INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA 

SEPARAÇÃO DOS PODERES. NÃO VIOLAÇÃO. Por se tratar de obrigação 

solidária de todos os entes federativos, podem ser exigidos do Município 

os meios necessários à concretização do direito à saúde do cidadão. 

Nesse sentido, o Poder Judiciário não viola o Princípio da Separação dos 

Poderes, ao determinar o fornecimento gratuito de tratamento necessário à 

saúde de pessoas hipossuficientes. Recurso não provido. (AgR 

7766/2015, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, 

Julgado em 10/02/2015, Publicado no DJE 23/02/2015). Grifei Diante do 

exposto, com fulcro no art. 487, I, do Código de Processo Civil, julgo 

procedente o pedido de mérito e condeno os requeridos, solidariamente, a 

fornecer o tratamento de saúde indispensável à pessoa de JANETE 

ADRIANE DOS SANTOS CASTRO, consistente em internação compulsória 

em clínica especializada para tratamento de dependente químico, seja na 

rede pública ou privada, bem como acompanhamento psicológico e 

psiquiátrico, ratificando as tutelas de urgência deferidas. CONSIGNO QUE 

NÃO HÁ PEDIDO NOS AUTOS ACERCA DE EVENTUAL PAGAMENTO DA 

CLÍNICA EM QUE O REQUERIDO FOI INTERNADO, PRESSUPONDO-SE QUE 

FOI QUITADA A INTERNAÇÃO. NO ENTANTO, FICA ASSEGURADO À 

CLÍNICA ESPECIALIZADA, DESDE QUE TRAGA AOS AUTOS NOTA FISCAL 

E DOCUMENTOS PERTINENTES, O PEDIDO DE BLOQUEIO SE 

COMPROVADO O INADIMPLEMENTO PELOS ENTES PÚBLICOS. 

Comunique-se, de imediato, por ofício a ser assinado por este magistrado, 

ao (à) eminente Relator (a) nos Autos de Agravo de Instrumento em 

trâmite no Egrégio Tribunal de Justiça, sobre o declínio da competência 

pelo Juízo da Quarta Vara (Vara da Fazenda Pública) e o julgamento do 

mérito, nesta seara do Juizado Especial da Fazenda Pública, anexando ao 

ofício o teor desta sentença. Sem custas e honorários, conforme 

inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27 da Lei nº 

12.153/2009. Intimem-se as partes da sentença. Transitada em julgado, 

arquive-se. Primavera do Leste - MT, 22 de abril de 2020. EVINER 

VALÉRIO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1002065-90.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LUZIA GOMES EFIGENIO LACERDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO ALVES ZANARDO OAB - MT12770-O (ADVOGADO(A))

THIAGO DE OLIVEIRA FREITAS OAB - MT13156-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

220 ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE Processo n°.: 

1002065-90.2019.811.0037 Reclamante: LUZIA GOMES EFIGENIO 

LACERDA Reclamado: ESTADO DE MATO GROSSO PROJETO DE 

SENTENÇA Vistos, Dispensado o relatório com fundamento no artigo 38 da 

Lei 9.099/1995 c/c artigo 1º, parágrafo único, e artigo 27, todos da Lei 

12.153/2009. Breve síntese processual. Trata-se de Ação Declaratória 

proposta por LUZIA GOMES EFIGENIO LACERDA em desfavor do ESTADO 

DE MATO GROSSO, visando obter a isenção de imposto de renda (Inicial - 

Id. 19385845). O Estado de Mato Grosso apresentou contestação no Id. 

20523495, sendo impugnada no Id. 20938389. Vieram os autos conclusos. 

FUNDAMENTO. DECIDO. O processo está suficientemente instruído, 

prescindindo-se de outras provas para o julgamento. Diante disso, julgo-o 

antecipadamente, com fundamento nos princípios da celeridade e da 

economia processual, bem como no artigo 355, inciso I, do Código de 

Processo Civil. Sem preliminares, passo ao exame do Mérito. A parte 

Reclamante aduz que é servidora pública estadual, sendo que está 

acometida por doença grave (Neoplasia Maligna). Relata que está sob 

tratamento médico, porém permanece em efetiva atividade. Assim, entende 

ter direito à isenção do imposto de renda retido na fonte, nos termos da 

legislação pertinente. Juntou Laudo Médico, bem como requerimento 

administrativo que foi indeferido pela Administração Pública. Por seu turno, 

o Estado de Mato Grosso alega, em apertada síntese, que a legislação de 

regência (Lei n° 7.7113/88) não previu isenção sobre os vencimentos de 

trabalhador em atividade. Pois bem. À luz do art. 6°, XIV, da Lei n° 

7.713/88, que dispõe, entre outras, sobre as causas de isenção do 

Imposto de Renda: Art. 6º. Ficam isentos do imposto de renda os 

seguintes rendimentos percebidos por pessoas físicas: XIV – os 

proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço 

e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose 

ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, 

hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, 

doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, 

hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte 

deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência 

adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que 

a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma – 

Grifei. Ao interpretarmos a referida norma, é possível concluir, portanto, 

que será isento o provento de aposentadoria ou reforma recebidos em 

duas situações: a primeira em razão de acidente em serviço; e a segunda 

em razão de doença profissional ou demais doenças graves previstas no 

dispositivo. Ou seja, em ambos os casos, exige-se que a pessoa esteja 

aposentada (ou ao menos em inatividade), recebendo os respectivos 

proventos. A norma em tela retrata hipóteses taxativas, não podendo o 

intérprete ampliar o seu conteúdo. Nesse sentido, a jurisprudência pátria é 

firme: APELAÇÃO CIVIL. TRIBUTÁRIO. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. 

ESCLEROSE MÚLTIPLA. SERVIDOR ATIVO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO 

DESPROVIDO. 1. Para se obter o benefício da isenção do imposto de 

renda, o postulante deve atender a dois requisitos cumulativamente, quais 

sejam: receber rendimentos de aposentadoria ou reforma motivada por 

acidente em serviço e estar acometido por doença grave, consoante 

dispõem a Lei número 7.713/1998, em seu artigo 6º, inciso XIV e o Decreto 

nº 9.580/2018, artigo 35. 2. O artigo 111 do Código Tributário Nacional, 

determina a aplicação de interpretação restritiva na análise das normas 

concessivas de isenção tributária. 3. Apelação conhecida e não provida. 

(TJDFT - Acórdão 0720483-14.2018.8.07.0000, Relator(a): Des. Eustáquio 

de Castro, data de julgamento: 13/02/2019, data de publicação: 

15/02/2019, 8ª Turma Cível) – Grifei. TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. 

IMPOSTO DE RENDA. SERVIDOR PÚBLICO EM ATIVIDADE PORTADOR DE 

NEOPLASIA MALIGNA. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. 

IMPOSSIBILIDADE. 1. A concessão da isenção do imposto de renda, de 

que trata o art. 6º, inc. XIV, da Lei 7.713/98, está assegurada apenas aos 

aposentados e reformados portadores de doenças graves. 2. A 

comprovação de moléstia grave, para fins de isenção de imposto de 

renda, ocorre mediante laudo pericial emitido por serviço médico oficial. 3. 

Recurso desprovido. (TJDFT - Acórdão 0703791-17.2017.8.07.0018, 

Relator(a): Des. Mario-zam Belmiro, data de julgamento: 08/08/2018, data 

de publicação: 23/08/2018, 8ª Turma Cível). – Grifei. DISPOSITIVO. Ante o 

exposto, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

OPINO pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos autorais. Sem custas e 

honorários, com base nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27 

da Lei nº 12.153/2009. Submeto o presente projeto à homologação deste 

juízo para que surta os efeitos legais, nos termos do art. 40 da Lei 9099/95 

c/c art. 27 da Lei 12.153/09. Publicada e registrada eletronicamente. 

Intime(m)-se. Transitada em julgado, arquive-se o processo, depois das 

baixas necessárias. Primavera do Leste/MT, 15 de abril de 2020. Diogo 

Trindade Ribeiro Juiz Leigo Vistos, HOMOLOGO, para que surtam seus 

jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo 

deste Juizado Especial. Intimem-se as partes da sentença. Primavera do 

Leste/MT, 22 de abril de 2020. EVINER VALÉRIO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000469-71.2019.8.11.0037
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Parte(s) Polo Ativo:

VALERIA REGINA DE ALMEIDA EMILIANO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO

 

PROCESSO: 1000469-71.2019.811.0037 Vistos. Trata-se de ação de 

indenização ajuizada por VALERIA REGINA DE ALMEIDA EMILIANO em 

face do MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE/MT, objetivando seja 

este compelido ao pagamento de danos materiais e morais haja vista a 

conduta negligente do preposto da requerida, que não teria acionado os 

freios do veículo que conduzia, o que fez com que ele colidisse na 

residência da autora. Alegou a autora que na primeira semana de outubro 

de 2015, estava em sua residência Sitio Flor da Terra, no Assentamento 

Matrinchã, quando um caminhão pertencente a frota do Município de Santo 

Antônio do Leste estava parado a alguns metros de uma subida e acabou 

descendo a rua, parando somente quando colidiu com o murro e paredes 

de sua residencia. A exordial foi instruída com os documentos. Citado, o 

requerido apresentou contestação id 21810025, alegou que o acidente 

não se deu por culpa do motorista da requerida, já que este acionou os 

freios, mais sim por caso fortuito, vez que o veículo não atendeu aos seus 

comandos do motorista, sendo que mesmo acionado o freio, continuou a 

descer a rua, vindo parar apenas quando colidiu na casa da parte autora. 

Assim, requereu seja a ação julgada integralmente improcedente. 

Subsidiariamente, requereu a improcedência dos danos morais, eis que 

não houve indícios ou comprovações da ocorrência de violação a honra, 

abalo psicológico, descaso ou constrangimento da autora. Quanto aos 

danos materiais, alegou que a autora apresentou tão somente um 

orçamento que também não deve servir como parâmetro para eventual 

fixação de indenização. Instada, a parte autora não impugnou a 

contestação. Relatei. Julgo. A matéria discutida nos presentes autos é 

exclusivamente de direito e não havendo necessidade de dilação da 

instrução processual para produção de qualquer outro tipo de prova além 

daquelas já vindas aos autos, incide na espécie o disposto no artigo 355, 

inciso I, do Código de Processo Civil, com arrimo no qual passo a proferir 

julgamento no estado em que o processo se encontra. Pretensão voltada 

para a reparação de danos morais e materiais decorrentes de alegados 

danos sofridos pela requerente em acidente de trânsito que envolveu 

veículo coletor de lixo da requerida, cujo condutor teria agido com culpa, 

eis que não teria acionado ao sistema de freios, permitindo que o veiculo 

partisse desgovernado, parando apenas quando atingiu a residência da 

autora. O artigo 159 do Código Civil reza que aquele que violar direito ou 

causar prejuízo a outrem fica obrigado a reparar o dano. Entretanto, para 

ter direito à sua reparação mister comprová-lo e demonstrar a culpa ou 

dolo do seu causador e a relação de causalidade entre a ação ou omissão 

culposa ou dolosa do agente e o resultado danoso. Verificados tais 

requisitos, correlacionados, exsurge obrigatório o ressarcimento da vítima. 

Quanto à relação de causalidade entre a ventilada ação do agente, 

motorista do caminhão e os danos em si, as provas carreadas são claras 

em consubstanciá-la, já que o requerido não conseguiu refutar as 

aduções do autor. Embora alegue que o acidente se deu por caso fortuito, 

não se dignou a trazer ao feito qualquer prova capaz de demonstrar 

eventual falha mecânica apresentada pelo veículo, sequer declaração 

firmada pelo motorista da época, no sentido de que os freios foram 

acionados. Limitou-se a arguir sem nada provar. Consabido ser ônus do 

requerido provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do 

autor. In verbis: “Art. 373. O ônus da prova incumbe: I - ao autor, quanto 

ao fato constitutivo de seu direito; II - ao réu, quanto à existência de fato 

impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor”. Portanto, manifesta 

a relação de causa e efeito, o liame entre as ações das partes e o 

resultado verificado e discutido nos autos, danos materiais sofrido pela 

autora dada as paredes trincadas, forros, cerca e portão danificados com 

o impacto do veículo. Estes, supedâneos daquela, advindo do choque do 

caminhão com a residência da vítima. Logo, revelados estes requisitos, 

satisfatoriamente demonstrados. Noutro norte, indiscutível que a autora, 

dada a colisão teve que despender recursos para consertar os estragos 

na estrutura de sua residência, cujos gastos apresentados pela autora 

também não foram refutado pelo requerido, que se limitou-se questionar o 

orçamento apresentado pela autora, sem juntar qualquer outro capaz de 

confrontá-lo. Portanto, o nexo causal e os danos estão consubstanciados. 

O âmago da questão a ser equacionada, todavia, está na conduta, na 

ação desenvolvida pelas partes, para que seja aferida a culpabilidade e 

estabelecida a responsabilidade de cada qual. No que tange, pois, à 

responsabilidade das partes, as provas, conquanto parcas, são no 

sentido de que agiu com imprudência/negligência o motorista do caminhão 

que não teria acionado os freios, mesmo sabendo trata-se de local com 

declive acentuado, o que fez com que o veículo descesse 

desgovernadamente, parando apenas quando colidiu com na residência 

da parte autora. O dano moral da autora, por sua vez, não restou 

demonstrado nos autos. A autora sustenta seu pedido, condenação ao 

pagamento de danos extrapatrimoniais, no fato de que por diversos anos 

procurou o requerido visando a solução amigável da questão, restauração 

de sua residência, sem obter resposta. Todavia, analisando o conjunto 

probatório, verifica-se que a autora não comprovou de forma cabal o 

abalo moral sofrido, a fim de comprovar fato constitutivo de seu direito, 

ônus que lhe incumbia, nos termos do art. 373, I, do CPC. Assim, no que 

atine aos danos morais, entendo que não restaram caracterizados, já que 

a autora não comprovou que tivesse tido abalo em algum dos atributos da 

sua personalidade, em função da situação vivenciada, tratando-se de 

mero aborrecimento, o que não é capaz de gerar dano moral indenizável. 

Pelo exposto, com fundamento no art. 485, inciso I, do Código de Processo 

Civil julgo parcialmente procedente os presentes pedidos, extinguindo o 

feito com julgamento de mérito. Por conseguinte, condeno o requerido, tão 

somente, ao pagamento, a título de dano material do montante R$ 4.590,09 

(quatro mil quinhentos e noventa reais e nove centavos) importe esse 

acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a contar do 

evento danoso e de correção monetária pelo INPC, a partir desta decisão. 

Deixo de condenar as partes nas custas e despesas processuais, assim 

como em honorários advocatícios, em virtude do princípio da gratuidade da 

justiça incidente no âmbito dos Juizados Especiais no primeiro grau de 

jurisdição, sendo que não vislumbrada eventual má-fé deles, nos termos 

dos arts. 54 e 55 da Lei n.° 9.099/1995. Preclusas as vias recursais, 

certifique-se, anote-se, baixe-se e arquive-se com os assentos de mister. 

São José do Rio Claro-MT, 22 de abril de 2020. (Assinado Digitalmente) 

CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO Juíza de Direito (Prov. 17/2020)

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000370-67.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JACY COELHO DE ARAUJO (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

ARLEI DE ARAUJO MARINHO (REU)

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANNA PAULA LANDIM DA SILVA FLESCH OAB - MT14932/O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO

 

Processo: 1000370-67.2020.8.11.0037 REQUERENTE: MARIA JACY 

COELHO DE ARAUJO REQUERIDO: ARLEI DE ARAUJO MARINHO e 

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Visto. Trata-se de Ação 

de Internação Compulsória para reabilitação Química Pedido de Tutela de 

Urgência ajuizada pela DEFENSORIA PÚBLICA ESTADO DE MATO 

GROSSO agindo em favor de MARIA JACY COELHO DE ARAUJO, em face 

de ARLEI DE ARAUJO MARINHO e do MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO 

LESTE. Narra a requerente que é genitora do requerido Arlei de Araujo 

Marinho, que este é dependente químico, sendo usuário contumaz de 

álcool e cocaína (F10.2 e F14.2). Relata que seu filho apresenta 

heteroagressividade, retraimento social e comportamento de risco quando 

dominado pelo efeito do álcool e da cocaína, arriscando sua própria vida e 

integridade física e também das pessoas ao seu redor. Argumenta que 

outrora fora tentado tratamento no CAPS, contudo o Requerido não 

aceitou ser submetido ao referido tratamento ambulatorial. A inicial foi 

instruída com documentos. O pedido de tutela de urgência foi deferido na 

decisão do Id. 28559443, determinando a internação compulsória de Arlei 

de Araujo Marinho. O Município de Primavera do Leste/MT, apresentou 

contestação no Id. 28882391, postulando pela improcedência da inicial. O 

requerido Reginaldo da Luz Gomes apresentou contestação por negativa 

geral no Id. 29030930. Impugnação no Id. 29697950. Parecer do Ministério 

Público no Id. 31257966. Sucinto relatório. Fundamento e Decido. Cuida-se 

de Ação de Internação Compulsória para reabilitação Química Pedido de 

Tutela de Urgência ajuizada pela DEFENSORIA PÚBLICA ESTADO DE 

MATO GROSSO agindo em favor de MARIA JACY COELHO DE ARAUJO, 
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em face de ARLEI DE ARAUJO MARINHO e do MUNICÍPIO DE PRIMAVERA 

DO LESTE. No mérito, o pedido inicial deve ser julgado procedente. A 

matéria em discussão nos autos é exclusivamente de direito, não havendo 

necessidade de dilação da instrução processual para produção de 

qualquer outro tipo de prova além daquelas já vindas aos autos, motivo 

pelo qual passível de ser analisada na forma disposta no artigo 355, inciso 

I do CPC. A saúde é bem essencial à sobrevivência humana, direito 

fundamental de todos, de acesso universal, igualitário e de atendimento 

integral, um direito subjetivo indisponível de todos. É dever do Poder 

Público prestá-la de maneira adequada, não se podendo permitir uma 

situação em que uma pessoa portadora de doença grave, não receba o 

tratamento necessário. O artigo 196 da Carta Magna consagra o direito à 

saúde como dever do Estado, que deverá, por meio de políticas sociais e 

econômicas, propiciar aos necessitados o tratamento mais adequado e 

eficaz, capaz de ofertar ao enfermo maior dignidade, menor sofrimento e 

melhor qualidade de vida. Induvidoso, pois, que o texto constitucional 

objetivou assegurar a promoção de acesso irrestrito dos cidadãos aos 

meios disponíveis para a proteção da saúde, impondo, ainda, como dever 

do Estado, a tutela e a efetivação deste direito. No caso, houve a 

demonstração da imprescindibilidade da internação compulsória conforme 

relatório médico acostado na inicial, que afastou qualquer dúvida 

eventualmente existente acerca da necessidade clínica da internação. 

Assim, o direito à saúde e à vida se sobrepõe à observância das regras 

burocráticas ou financeiras, de modo que as restrições administrativas 

não podem ser invocadas como obstáculo à salvaguarda da vida e da 

saúde ora tuteladas, sob pena de ilegítima vulneração ou condicionamento 

da garantia expressamente assegurada pela Constituição Federal. 

Ressalta-se, que tal medida não configura violação ao princípio da 

isonomia, devido à excepcionalidade e à urgência do caso em questão. 

Inexiste, ainda, a ofensa ao princípio da separação dos poderes nas 

hipóteses de salvaguarda ao mínimo existencial, nos termos do 

entendimento esposado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça: 

“ADMINISTRATIVO - CONTROLE JUDICIAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS - 

POSSIBILIDADE EM CASOS EXCEPCIONAIS - DIREITO À SAÚDE - 

FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS - MANIFESTA NECESSIDADE - 

OBRIGAÇÃO DO PODER PÚBLICO - AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO 

PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES - NÃO OPONIBILIDADE DA 

RESERVA DO POSSÍVEL AO MÍNIMO EXISTENCIAL. 1. Não podem os 

direitos sociais ficar condicionados à boa vontade do Administrador, 

sendo de fundamental importância que o Judiciário atue como órgão 

controlador da atividade administrativa. Seria uma distorção pensar que o 

princípio da separação dos poderes, originalmente concebido com o 

escopo de garantia dos direitos fundamentais, pudesse ser utilizado 

justamente como óbice à realização dos direitos sociais, igualmente 

fundamentais. 2. Tratando-se de direito fundamental, incluso no conceito 

de mínimo existencial, inexistirá empecilho jurídico para que o Judiciário 

estabeleça a inclusão de determinada política pública nos planos 

orçamentários do ente político, mormente quando não houver 

comprovação objetiva da incapacidade econômico-financeira da pessoa 

estatal. 3. In casu, não há empecilho jurídico para que a ação, que visa a 

assegurar o fornecimento de medicamentos, seja dirigida contra o 

município, tendo em vista a consolidada jurisprudência desta Corte, no 

sentido de que "o funcionamento do Sistema Único de Saúde (SUS) é de 

responsabilidade solidária da União, Estados- membros e Municípios, de 

modo que qualquer dessas entidades têm legitimidade ad causam para 

figurar no pólo passivo de demanda que objetiva a garantia do acesso à 

medicação para pessoas desprovidas de recursos financeiros" (REsp 

771.537/RJ, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, DJ 3.10.2005). 

Agravo regimental improvido.” (AgRg no REsp 1136549/RS, Rel. Ministro 

HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/06/2010, DJe 

21/06/2010) Logo, evidenciada a imprescindibilidade da internação e a 

urgência da medida para a busca pela salvaguarda da vida e da saúde do 

requerido Arlei de Araujo Marinho, pois como é cediço os toxicômanos em 

grave situação de saúde oferecem elevado risco à integridade física e 

mental de familiares e terceiros, já que, usualmente, recorrem à violência 

física e à prática de furtos sistemáticos visando à manutenção do vício. 

Assim, no caso em tela, se mostra necessária a internação compulsória 

como forma de resguardar a incolumidade física e mental do paciente e de 

sua família. Aliás, nesse sentido trago a baixa os seguintes julgados: 

“REMESSA NECESSÁRIA - APELAÇÃO - AÇÃO COMINATÓRIA - 

CONSTITUCIONAL - INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA - DEPENDÊNCIA 

QUÍMICA - RESGUARDO À VIDA E À SAÚDE - ART. 196, DA 

CONSTITUIÇÃO FEDERAL - IMPRESCINDIBILIDADE DO TRATAMENTO - 

SENTENÇA CONFIRMADA. O art. 196, da CR/88, estabelece que é dever 

do Poder Público e direito de todos a garantia à saúde, com medidas que 

atenuem ou impeçam o risco de doença ou o seu agravamento. A busca 

pela efetividade do princípio da dignidade da pessoa humana impõe o 

deferimento de pedido de internação compulsória de paciente dependente 

químico, a fim de que seja resguardada a sua incolumidade física e mental. 

Sentença confirmada na remessa necessária”. (TJMG - Remessa 

Necessária-Cv 1.0512.17.008408-5/001, Relator(a): Des.(a) Corrêa Junior 

, 6ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 03/03/2020, publicação da súmula em 

13/03/2020) “AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - 

INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA - TUTELA DE URGÊNCIA - TRATAMENTO 

PSIQUIÁTRICO E DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA - DIREITO À SAÚDE - 

GARANTIA CONSTITUCIONAL - REQUISITOS PRESENTES - FIXAÇÃO DE 

MULTA - POSSIBILIDADE DE REDUÇÃO - RECURSO PARCIALMENTE 

PROVIDO.1- A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido 

mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de 

doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e 

serviços para sua promoção, proteção e recuperação. 2- A Lei 

10.216/2001, que dispõe sobre a proteção e os direitos das pessoas 

portadoras de transtornos mentais, admite a internação psiquiátrica 

compulsória mediante a existência de laudo médico circunstanciado, que 

caracterize os seus motivos. 3- Mostra-se cabível a fixação de multa para 

que se obtenha um cumprimento eficaz da decisão jurisdicional, sendo 

inclusive prevista nos artigos 497 e 537, do CPC. 4-Recurso parcialmente 

provido”. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.19.094480-1/001, 

Relator(a): Des.(a) Rinaldo Kennedy Silva (JD Convocado) , 2ª CÂMARA 

CÍVEL, julgamento em 10/03/2020, publicação da súmula em 11/03/2020) 

Registra-se que o paciente Arlei de Araujo Marinho encontra-se internado 

compulsoriamente na Grupo Vida em Rondonópolis/MT, consoante 

informado pelo Município de Primavera do Leste/MT no Id. 28881285. - 

Dispositivo Ante o exposto, julgo procedente o pedido inicial, confirmando 

a tutela antecipada anteriormente deferida, consignando-se que a tutela 

jurisdicional já foi exaurida, uma vez que inexistem novos pedidos nos 

autos. Julgo extinto o feito, com resolução de mérito, nos termos do artigo 

487 inciso I do Código de Processo Civil. Sem condenação em custas e 

honorários, em função dos benefícios da Lei 1.060/50. Decorrido o prazo 

recursal, certifique-se o trânsito em julgado e, em seguida, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. De São José do Rio Claro/MT para Primavera do 

Leste/MT, 22 de abril de 2020. (Assinado Eletronicamente) CRISTHIANE 

TROMBINI PUIA BAGGIO Juíza de Direito (Prov. 17/2020)

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1004202-45.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL KUVIATOSZ (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO

 

Processo: 1004202-45.2019.8.11.0037. REQUERENTE: DANIEL 

KUVIATOSZ REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICIPIO DE 

PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Visto. Trata-se de Ação Ordinária de 

obrigação de fazer com tutela de urgência proposta por DANIEL 

KUVIATOSZ em face do ESTADO DE MATO GROSSO e do MUNICÍPIO DE 

PRIMAVERA DO LESTE/MT, todos qualificados na petição inicial, em que 

pretende a concessão de tutela de urgência, para que os requeridos 

adotem as providências necessárias para o fornecimento de consulta com 

médico neurocirurgião e consulta com médico reumatologista. Relata o 

autor que sofre de transtorno do disco cervical com radiculopatia 

(CID:M50.1) e espondilose não especificada (CID:M47.2), sofrendo fortes 

dores na região da bacia e que precisa realizar as consultas para 

avaliação de seu quadro clínico e definição do melhor tratamento para sua 

patologia. Afirma que é hipossuficiente econômico e que não possui 

recursos financeiros suficientes para arcar com os custos dos exames. 

Aduz ainda que, obteve resposta negativa do Poder Público Municipal 

sobre a previsão da disponibilização das consultas requisitadas no ofício 

de n°167/2019/DPPVA/MT, alegando que o procedimento solicitado é de 

competência do Estado por ser de alta complexidade. A inicial foi instruída 

com documentos. O Núcleo de Apoio Técnico apresentou o parecer, Id. 
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22273849. O pedido de tutela de urgência foi deferido na decisão do Id. 

22373349. O Estado de Mato Grosso apresentou contestação do Id. 

22791825, sustentando, preliminarmente, a ausência de interesse 

processual, e no mérito postulou pela improcedência da demanda. O 

município de Primavera do Leste/MT postulando pela improcedência da 

inicial (Id. 24239151). Impugnação no Id. 28355382. Sucinto relatório. 

Fundamento e Decido. Trata-se de Ação Ordinária de obrigação de fazer 

com tutela de urgência proposta por DANIEL KUVIATOSZ em face do 

ESTADO DE MATO GROSSO e do MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO 

LESTE/MT. Inicialmente, passo a analisar a preliminar arguida pela 

requerida. - Da Ausência de Interesse Processual Sustenta o Estado de 

Mato Grosso a ausência de interesse processual da parte autora, sob o 

fundamento de que o direito do paciente não esta albergado pelo 

ordenamento jurídico brasileiro como direito individual, mas apenas um 

direito social. O interesse processual, não se confunde com a existência 

de direito material que ampara a pretensão deduzida. Este consiste na 

imprescindibilidade de o autor vir a juízo para que o Estado decida a 

controvérsia existente entre as partes e, ainda, na utilidade que o 

provimento jurisdicional poderá proporcionar a elas. Ensina Humberto 

Theodoro Júnior, na obra Curso de direito processual civil, 57. ed., Rio de 

Janeiro: Forense, 2016, v. I, p. 163: “Localiza-se o interesse processual 

não apenas na utilidade, mas especificamente na necessidade do 

processo como remédio apto à aplicação do direito objetivo no caso 

concreto, pois a tutela jurisdicional não é jamais outorgada sem uma 

necessidade, como adverte Allorio. Essa necessidade se encontra 

naquela situação "que nos leva a procurar uma solução judicial, sob pena 

de, se não fizermos, vermo-nos na contingência de não podermos ter 

satisfeita uma pretensão (o direito de que nos afirmamos titulares)". Vale 

dizer: o processo jamais será utilizável como simples instrumento de 

indagação ou consulta acadêmica. Só o dano ou o perigo de dano jurídico, 

representado pela efetiva existência de uma lide, é que autoriza o 

exercício do direito de ação”. Ora, a parte requerida está obrigado 

constitucionalmente a fornecer tratamento cirúrgico necessário, eis que 

tem o dever de promover ações preventivas ou de recuperação de quem 

esteja doente, conforme prevê o art. 196 da Constituição da República. 

Assim, a presente demanda é via necessária e útil para a parte-autora 

resolver sua pretensão, razão pela qual afasto a preliminar arguida. Desta 

feita, superada a preliminar arguida, e passo a análise do mérito da 

demanda. No mérito, o pedido inicial deve ser julgado procedente. A 

matéria em discussão nos autos é exclusivamente de direito, não havendo 

necessidade de dilação da instrução processual para produção de 

qualquer outro tipo de prova além daquelas já vindas aos autos, motivo 

pelo qual passível de ser analisada na forma disposta no artigo 355, inciso 

I do CPC. A saúde é bem essencial à sobrevivência humana, direito 

fundamental de todos, de acesso universal, igualitário e de atendimento 

integral, um direito subjetivo indisponível de todos. É dever do Poder 

Público prestá-la de maneira adequada, não se podendo permitir uma 

situação em que uma pessoa portadora de doença grave, não receba o 

tratamento necessário. O artigo 196 da Carta Magna consagra o direito à 

saúde como dever do Estado, que deverá, por meio de políticas sociais e 

econômicas, propiciar aos necessitados o tratamento mais adequado e 

eficaz, capaz de ofertar ao enfermo maior dignidade, menor sofrimento e 

melhor qualidade de vida. A Lei n.º 8.080/90 (Lei Orgânica da Saúde), que 

dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da 

saúde, além da organização e o funcionamento dos serviços 

correspondentes, regulamentando o Sistema Único de Saúde, consigna 

em seu art. 2º que: “A saúde é um direito fundamental do ser humano, 

devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno 

exercício.” Já se manifestou o Supremo Tribunal Federal, em relação ao 

suposto conflito existente entre os direitos fundamentais e as diretrizes 

dispostas pelo Ministério da Saúde e pelos Estados, devendo, 

sobremaneira, fazer-se prevalecer aqueles: “Entre proteger a 

inviolabilidade do direito à vida, que se qualifica como direito subjetivo 

inalienável assegurado pela própria Constituição da República (art. 5º, 

caput), ou fazer prevalecer, contra essa prerrogativa fundamental, um 

interesse financeiro e secundário do Estado, entendo - uma vez 

configurado esse dilema, que razões de ordem ético-jurídica impõem ao 

julgador uma só e possível opção: o respeito indeclinável à vida” (PETMC 

1246/SC - Min. Celso de Mello). Ademais, no voto proferido no RE nº 

226.835/RS, de relatoria do Min. Ilmar Galvão, o ínclito ministro discorre, 

com muita propriedade, a respeito da não relativização do direito à saúde 

em detrimento de políticas impostas pelos Administradores: “(...) O direito à 

saúde, como está assegurado na Carta, não deve sofrer embaraços 

impostos por autoridades administrativas, no sentido de reduzi-lo ou de 

dificultar o acesso a ele (...)” Aliás, o direito à vida e à saúde não se 

encontram no âmbito dos atos discricionários (oportunidade e 

conveniência) da Administração Pública, mas se constituem num dever 

constitucional, não se podendo admitir a alegação de falta de recurso 

público para tratamentos médicos àqueles que não têm condições 

econômicas para suportarem os encargos. Nesse sentido, colaciono os 

seguintes julgado: “REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CIVIL - AÇÃO 

CIVIL PÚBLICA - DIREITO À SAÚDE - DIABETES MELITUS TIPO 1 - BOMBA 

INFUSORA DE INSULINA - SISTEMA DE INFUSÃO CONTÍNUA DE INSULINA 

- SENTENÇA MANTIDA. - A ação civil pública é o instrumento processual 

previsto na Constituição Federal e na Lei n° 7.347/85 pelo qual o Ministério 

Público e outras entidades legitimadas podem se valer para a defesa de 

interesses difusos, coletivos e individuais homogêneos. - É plenamente 

possível que o Ministério Público utilize da ação civil pública para buscar a 

tutela do direito à saúde, não sendo cabível, contudo, a formulação de 

pedido genérico, abstrato e indeterminado de obrigação de fazer ou não 

fazer. V.V. - O direito à saúde constitui um direito humano fundamental 

social de efeito concreto e de eficácia plena, considerada a diretriz de 

integralidade regulada, tratando-se de direito de todos e dever do Estado a 

quem cumpre assegurem o acesso universal e igualitário dentro da diretriz 

de integralidade (CF, art. 6º, 196 e 198, II). - A saúde como direito social 

dentro da diretriz de integralidade deve estar parametrizada pela 

integralidade regulada, de modo que fora da regulação o acesso à saúde 

deve ser tradado como direito de natureza assistencial. - Por força de 

disposição legal (Lei 8.080/90, arts. 19-M e 19-O), a integralidade de 

acesso à saúde sujeita-se aos critérios intransponíveis da medicina 

baseada em evidência - MBE, considerada a eficácia, a acurácia, a 

segurança e a efetividade daquilo que se pretende, ainda se observando 

os Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas - PCDT, os quais somente 

podem ser desprezados quando relatórios específicos indiquem a 

peculiaridade de cada caso. - Em razão do princípio da deferência, os 

Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas - PCDT são as normas 

orientadores de acesso á saúde pública, somente podendo ser autorizado 

o acesso a outro medicamento produto ou procedimento se estiver 

comprovada a impropriedade daquilo que estiver incorporado nas políticas 

públicas. - Ao Poder Judiciário não é lícito determinar o acesso a produtos, 

medicamentos ou serviços de saúde em relação aos quais não haja prova 

de evidência científica. (TJMG - Ap Cível/Rem Necessária 

1.0116.16.001855-6/002, Relator(a): Des.(a) Ana Paula Caixeta , 4ª 

CÂMARA CÍVEL, julgamento em 23/01/2020, publicação da súmula em 

28/01/2020) Por fim, anoto que o ente Público somente poderá ser 

compelido ao fornecimento dos procedimentos médicos comprovadamente 

necessários ao tratamento do requerente. Referida prova deve ser feita 

por meio de prescrição de profissional médico devidamente habilitado. 

Sobreleva registrar que não há comprometimento do princípio da 

universalidade do acesso à saúde, haja vista a concessão da liminar tem o 

intuito apenas e tão somente de fazer cumprir os dispositivos 

constitucionais que garantam o livre e irrestrito acesso dos mais 

necessitados à saúde e ao fornecimento de medicamentos, como garantia 

basilar insculpida na Carta Magna de nosso país. - Dispositivo Ante o 

exposto, julgo procedente o pedido inicial, confirmando a tutela antecipada 

anteriormente deferida, consignando-se que a tutela jurisdicional já foi 

exaurida, uma vez que inexiste novos pedidos nos autos, havendo, 

inclusive, prestação de contas. Julgo extinto o feito, com resolução de 

mérito, nos termos do artigo 487 inciso I do Código de Processo Civil. Sem 

condenação em custas e honorários, em função dos benefícios da Lei 

1.060/50. Decorrido o prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado e, 

em seguida, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. De São José do Rio 

Claro/MT para Primavera do Leste/MT, 22 de abril de 2020. (Assinado 

Eletronicamente) CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO Juíza de Direito 

(Prov. 17/2020)

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1004304-67.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANA NASCIMENTO MONTALVAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA MONTES CANABRAVA OAB - MT24041/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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JHONATHAN DOS SANTOS AMORIM (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

1004304-67.2019.8.11.0037. REQUERENTE: FABIANA NASCIMENTO 

MONTALVAO REQUERIDO: JHONATHAN DOS SANTOS AMORIM Vistos, 

Analisando detidamente os autos, verifico que a parte promovente, não 

compareceu à audiência de conciliação realizada (termo de audiência id. 

n°25317409), apesar de devidamente intimada, na pessoa de sua 

advogada e tampouco justificou sua ausência em tempo hábil. Além disso, 

ressalto que a audiência de conciliação ocorreu em 22 de outubro de 2019 

e até a respectiva data a parte demandante não manifestou nos autos 

acerca do prosseguimento do feito, o que caracteriza abandono da causa. 

O Enunciado nº 20, do FONAJE, tem a seguinte redação: “O 

comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório. A pessoa 

jurídica poderá ser representada por preposto.” Como se vê, em 

conformidade com o Enunciado 20 do FONAJE, o comparecimento pessoal 

da parte às audiências é obrigatório, pois, sua ausência é causa de 

extinção do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

in verbis: “Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos previstos em 

lei: I - quando o Autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do 

processo.” A prova da justificativa em momento posterior à audiência deve 

ser considerada exceção absoluta, nos termos do art. 453,§ 1º do CPC, 

exigindo maior rigor na apreciação, o que não foi satisfeito em face da 

ausência de prova do alegado. Posto isso, com arrimo no que dispõe o 

artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem 

julgamento do mérito. Transitada em julgado, arquive-se, com as cautelas e 

anotações necessárias. Primavera do Leste-MT, 23 de abril de 2020. 

Eviner Valério Juiz de Direito.

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001515-66.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

TRB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELLI MARIANI LIMA DA SILVA OAB - MT19369/O (ADVOGADO(A))

RAFAELE PIRES FERREIRA OAB - MT19918-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J A MACHNIC - EPP (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

1001515-66.2017.8.11.0037. EXEQUENTE: TRB COMERCIO E SERVICOS 

LTDA - EPP EXECUTADO: J A MACHNIC - EPP Vistos, Trata-se de 

cumprimento de sentença pleiteada por TRB COMERCIO DE SERVIÇOS 

LTDA em face de J.A.MACHNIC – EPP, todos qualificados na petição inicial. 

Pretende a parte exequente buscas de eventual declaração de bens da 

parte executada através do sistema INFOJUD; Que seja oficiada ao 

Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Primavera do Leste/MT, 

para que apresente Certidão de Bens Imóveis; Que seja oficiada às 

Cooperativas de Crédito (Primacred, Sicoob e Sicred) para que informem a 

existência de contas bancárias em nome da parte executada. É relatório. 

Decido. Inicialmente, ressalto que a busca de declaração de bens através 

do sistema INFOJUD é inócua, portanto, contrária ao disposto no artigo 6º, 

do Código de Processo Civil, uma vez que a pessoa jurídica não apresenta 

declaração de bens individualizados à Receita Federal. A declaração da 

pessoa jurídica contém apenas a indicação contábil dos ativos e passivos 

indicados na ficha “Balanço Patrimonial” sem qualquer descrição ou 

discriminação de bens. Diante disso, INDEFIRO a consulta de declaração 

de bens na forma pleiteada. Dando sequência, a parte exequente requer 

seja oficiada ao Cartório de Registro de Imóveis desta comarca de 

Primavera do Leste/MT acerca de eventuais bens em nome da parte 

executada. Convém mencionar que a medida está totalmente ao alcance 

da parte credora, pois não cabe a este juízo promover diligências como 

esta para obtenção de bens passíveis de penhora. Além disso, o cartório 

de registro de imóveis está situado na mesma Comarca em que a parte 

exequente reside, bem como todos os atos notariais e registrais, em regra, 

são públicos, estando ao alcance de todos, não só da parte exequente. 

Diante disso, INDEFIRO a expedição de ofícios na forma pleiteada. A parte 

exequente requer a expedição de ofícios às Cooperativas de Crédito para 

buscas de eventuais contas bancárias em nome da parte executada. 

Ressalto que este juízo já promoveu a diligência através do Sistema 

BacenJud, pois tais entidades integram o Sistema Financeiro Nacional, 

restando, portanto, abrangidas pelo Sistema BacenJud, salientando-se o 

Teor da Circular n°063/18, do CNJ, publicada no DJe em 01/02/2019, 

caderno administrativo, que informa que, a pesquisa passou a alcançar, 

além da instituições financeiras, outras espécies de sociedades de 

crédito. O art. 3º, inciso IV, do Regulamento do Sistema Bacen Jud, assim 

preceitua, in verbis: “instituição participante aquela que é responsável pelo 

cumprimento da ordem. São instituições participantes: o Banco do Brasil, 

os bancos comerciais, os bancos comerciais cooperativas, a Caixa 

Econômica Federal, os bancos múltiplos cooperativos, os bancos múltiplos 

com carteira de investimentos, os bancos múltiplos sem carteira comercial, 

as cooperativas de crédito, as distribuidoras de títulos e valores 

mobiliários, as corretoras de títulos e valores mobiliários e as sociedades 

de crédito financiamento e investimento, e outras instituições que vierem a 

ser abrangidas pelo BACEN JUD 2.0, com a expansão do alcance do 

Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional (CCS). Diante disso, 

INDEFIRO a expedição de ofícios às Cooperativas de Crédito na forma 

pleiteada. Intime-se o devedor dando-lhe conhecimento da penhora no 

evento n°29069879, para, querendo, oferecer impugnação em 05(cinco) 

dias (art. 854, §3º, do CPC). Não havendo impugnação, expeça-se alvará 

em favor da parte credora, com as correções. Analisando detidamente os 

autos, verifico que a parte exequente foi intimada para indicar 

objetivamente bens à penhora no prazo de 30(trinta) dias e não o fez. Nos 

termos do §4º, artigo 53, da Lei n°9.099/95, “não encontrado o devedor ou 

inexistindo bens penhoráveis, o processo será imediatamente extinto, 

devolvendo os documentos ao autor”. No presente caso, este juízo 

promoveu várias tentativas para localização de bens da parte executada, 

em especial, consultas via BACENJUD e RENAJUD, todas sem êxito. 

Assim, tendo sido esgotadas as diligências oficiais possíveis, na falta de 

bens penhoráveis, revela-se inócuo o prosseguimento da execução, que 

não pode ser prolongada indefinidamente, pois onera o Erário com a 

movimentação infrutífera do aparato judicial. A manutenção de processos 

de execução no escaninho eletrônico das Varas constitui um dos maiores 

fatores para a sobrecarga das serventias judiciais, desviando parte do 

trabalho burocrático para a investigação de ativos de devedores. O poder 

Judiciário não possui atribuição de investigação de patrimônio dos 

devedores, pois esta tarefa pertence à iniciativa dos próprios credores, 

ou através de serviços contratados para esta finalidade. A utilização de 

serventias judiciais como verdadeiros “escritórios de cobrança” não 

encontra respaldo legal e constitui grave entrave para o desenvolvimento 

regular das funções principais do aparato burocrático da justiça. Diante do 

exposto, considerando que a parte exequente não indicou objetivamente 

bens à penhora e, nos termos do artigo 53, §4º, da Lei n°9.099/95 c/c 

artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTA a 

execução/cumprimento de sentença. Isento de custas e honorários 

advocatícios, nos termos do artigo 54 e 55, da Lei n°9.099/95. Transitada 

em julgado, arquive-se definitivamente os autos, com baixa. Primavera do 

Leste/MT, 23 de abril de 2020. Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1005079-82.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELO PRIMON (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARI RODRIGUES OAB - MT0012990A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ CARLOS DA CRUZ (REQUERIDO)

PEDRO GERALDO BRAVIN (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROGERIO DE BARROS CURADO OAB - MT0010944A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE Processo: 

1005079-82.2019.8.11.0037. REQUERENTE: ANGELO PRIMON 

REQUERIDO: PEDRO GERALDO BRAVIN, LUIZ CARLOS DA CRUZ 

PROJETO DE SENTENÇA. 1. Síntese de fatos. Trata-se de ação 

indenizatória por danos materiais e morais. Em síntese, relatou a parte 

autora que conduzia uma camionete Vw Amarok, no dia 18/07/2019, na 
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BR 070, km 280, que ao deixar a rodovia e adentrar o perímetro urbano, 

uma motocicleta lhe fechou a passagem, obrigando-o a frear bruscamente 

para não colidir com a referida motocicleta, momento em que foi atingido 

em sua parte traseira pelo veículo tipo caminhão trator da marca Volvo, 

modelo FH 540 6x4T, de propriedade do requerido senhor PEDRO 

GERALDO BRAVIN, e que era conduzido pelo requerido LUIZ CARLOS DA 

CRUZ. Em razão dos fatos requereu a indenização material e moral. Fica 

dispensado o relatório nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95, passo a 

fundamentar. 2. Fundamentos. Registra-se que a prova documental é 

suficiente para formar convencimento do juízo, oportuno se faz o 

julgamento antecipado da lide, nos moldes do art. 355, I, do CPC. A 

controvérsia consiste em verificar a culpa das partes envolvidas na 

colisão relatada. Em se tratando de responsabilidade civil decorrente de 

acidente de trânsito, impositivo é que seja analisada a conduta subjetiva 

dos envolvidos, a qual necessita advir de um agir culposo, evidenciado 

pelas modalidades de imperícia, imprudência ou negligência. O boletim de 

acidente de trânsito descreveu que o fator determinante da colisão foi V1 

(Camionete Amarok) ter freado bruscamente. O CTB dispõe em seu art. 42 

nenhum condutor deverá frear bruscamente seu veículo, salvo por razões 

de segurança. No caso, não há nos autos elementos que evidenciem a 

presença de motocicleta no local da colisão, que seria o motivador a 

ensejar a freada brusca, o boletim lavrado pela Polícia Rodoviária Federal 

não atestou a circunstância. Outrossim, a prudência maior se espera do 

Autor que conduzia o veículo a frente e visava fazer uma conversão, vez 

que trafegava em rodovia. Ressalta-se que o Requerido conduzia um 

caminhão grande porte o que impede de frear eficazmente diante de uma 

parada repentina. Além do mais, no caso em tela, o motorista, autor da 

demanda, assumiu o ônus do agravamento do risco quando consumiu 

bebida alcoólica, pelo exame de bafômetro foi constatado a presença de 

álcool etílico na concentração de 0,09mg/l. É de conhecimento que o 

consumo altera a lucidez mental. O álcool, inclusive em pequenas doses, 

pode acarretar reações anormais ao condutor de veículo diminuindo 

sensivelmente seus reflexos e o tempo de resposta a circunstâncias 

inesperadas. Nesse sentido: "Os efeitos do álcool comprometem funções 

cerebrais importantes para a adequada condução de veículos 

automotores, resultando em diminuição da atenção, dos reflexos, da 

capacidade para acompanhar objetos, da visão periférica e da 

acomodação visual à luz - o que na prática se manifesta por prejuízo no 

comportamento de dirigir. Cada dose de álcool consumida pelo condutor 

diminui de forma homogênea os reflexos, interferindo na exatidão dos 

movimentos habituais utilizados na condução, aumentando em 40% a 

média de erros cometidos e diminuindo a velocidade na sua execução 

(Soler e Tortosa, 1987).”. A mais, é fato incontroverso que o Autor iria 

fazer a conversão para ingressar em outra via, assim deveria ter maior 

cautela e diligência, diminuindo gradativamente a velocidade e sinalizando, 

caso em que também deveria ter o controle da situação, o que inclui a 

observação quanto à proximidade de quem segue no mesmo sentido, 

cuidados que à toda evidência não tomou ao frear bruscamente para 

fazer a conversão. A corroborar assevera o Art. 34 do CTB: “O condutor 

que queira executar uma manobra deverá certificar-se de que pode 

executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, 

precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção 

e sua velocidade.”. No mesmo trilhar aponta o art. 44 do CTB: “Ao 

aproximar-se de qualquer tipo de cruzamento, o condutor do veículo deve 

demonstrar prudência especial, transitando em velocidade moderada, de 

forma que possa deter seu veículo com segurança para dar passagem a 

pedestre e a veículos que tenham o direito de preferência.”. Acerca do 

tema, insta colacionar o julgado a seguir: "APELAÇÃO CÍVEL. 

RESPONSABILIDADE CIVIL EM ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO 

TRASEIRA. FREADA BRUSCA. PRESUNÇÃO DE CULPA ELIDIDA. 

SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA RATIFICADA. PRECEDENTE. O conjunto 

probatório arreda a presunção de culpa daquele que colide atrás do 

veículo que segue à frente. Do contexto dos autos resultou patente que 

não era previsível a súbita parada do automóvel de propriedade da 

empresa autora, e, assim, restou elidida a culpa da parte demandada pelo 

acidente, que, na espécie, não teve seu agir subsumido ao disposto no 

art. 186 do CC. APELAÇÃO IMPROVIDA.. (Apelação Cível Nº 

70066085036, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Guinther Spode, Julgado em 09/03/2016). (TJ-RS - AC: 

70066085036 RS, Relator: Guinther Spode, Data de Julgamento: 

09/03/2016, Décima Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da 

Justiça do dia 11/03/2016).”. Diante do exposto, verifica-se a ausência 

dos elementos essenciais para a condenar em danos materiais e morais à 

parte Reclamada. Do pedido contraposto. Em sintonia com o exposto, 

concluiu-se que o autor deu causa a colisão, pois ao frear abruptamente e 

ao consumir bebida alcoólica o autor da demanda agiu de forma negligente 

e imprudente, por consequência é procedente o pedido contraposto. 

Nesse trilhar, o Código Civil, informa que aquele que, por ato ilícito causar 

dano a outrem, fica obrigado a repará-lo, é que dispõe o art. 927. No caso, 

os danos materiais foram comprovados, diante da apresentação do 

orçamento juntado, no id. Num. 24756708 - Pág. 19 - Id. Num. 24756727 - 

Pág. 1 e seguintes. Em remate, faz jus o Reclamado a indenização material 

no importe de R$ 7.890,00 (sete mil oitocentos e noventa reais). 3. 

Dispositivo. Ante o exposto, OPINO IMPROCEDÊNCIA das pretensões 

deduzidas na inicial, e pela PARCIAL PROCEDÊNCIA DO PEDIDO 

CONTRAPOSTO, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos 

termos do art. 487, inciso I, do CPC, para: 1. condenar o Autor em danos 

materiais no valor de R$ 7.890,00 (sete mil oitocentos e noventa reais), 

com correção monetária, indexada pelo INPC, cumulado com juros simples 

de mora, de 1% (um por cento) ao mês, ambos contabilizados a partir do 

prejuízo. Sem custas e sem honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 

55 da Lei n.º 9.099/95). Decisão sujeita à homologação do Douto Juiz de 

Direito, a qual submeto, conforme o art. 40 da Lei 9.099/95. Publicado e 

registrado. Intimem-se. Tathyane G. da Matta Kato Juíza Leiga Vistos. 

HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de 

Sentença da lavra da Juíza Leiga deste Juizado Especial. Intimem-se as 

partes da sentença. Primavera do Leste-MT, 23 de abril de 2.020. Eviner 

Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006063-66.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS GONCALVES DOS SANTOS (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA DE PAULA ALMEIDA OAB - MT22220/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE 

DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EUDER OLIVEIRA RIBEIRO OAB - MT10271-O (ADVOGADO(A))

DARLEY DA SILVA CAMARGO OAB - MT6526-B (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

1006063-66.2019.8.11.0037. INTERESSADO: CARLOS GONCALVES DOS 

SANTOS REQUERIDO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO 

DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO 

Vistos, etc. Deixo de apresentar o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei 

nº 9.099/95. Prefacialmente é imperioso desenredar que in casu o deslinde 

das questões de fato e de direito não depende de dilação probatória de 

perícia ou em audiência, pelo que delibero por julgar antecipadamente a 

lide, ex vi do art. 355 inc. I do CPC. Mérito Sustenta a parte autora CARLOS 

GONCALVES DOS SANTOS que é titular da conta salário n°736627, 

agência 8037, Banco Sicredi e que a instituição bancária bloqueou o 

cartão de saque e promoveu a retenção do valor de R$2.850,00(dois mil, 

oitocentos e cinquenta reais) a título de salário, depositado pelo 

empregador em 06/06/2019. Afirma que tentou retirar extrato de sua conta 

bancária através dos caixas eletrônicos, no entanto foi surpreendida com 

a informação “Transação não realizada! Cartão cancelado”. A requerida 

sustenta em defesa que “No entanto, tal fato não enseja indenização, uma 

vez que o valor cobrado é devido em razão da cédula de crédito bancário 

A90531794-7, sendo no contrato de abertura de conta existe clausula que 

autoriza o débito em conta, para casos de inadimplência. Ademais, 

conforme extratos anexo, o valor jamais fora descontado de sua conta 

salário, mas sim de sua conta corrente de nº 44572-0, sendo 

perfeitamente cabível a realização do referido débito por parte da 

cooperativa. NO CASO DOS AUTOS, PRIMEIRAMENTE IMPORTANTE 

REGISTRAR QUE NÃO SE TRATA DE CONTA SALÁRIO, UMA VEZ QUE O 

AUTOR REALIZOU A TRANSFERÊNCIA DOS VALORES PARA SUA 

CONTA CORRENTE ABERTA PERANTE A COOPERATIVA, conforme 

destacado a seguir do extrato bancário que segue anexo: Além disso, ao 

analisar os documentos trazidos aos autos pelo próprio autor conclui-se 

de fato que não se trata de conta salário, ainda vencido no mês de 
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dezembro de 2009, portanto, o requerente quer induzir este r. juízo ao erro 

uma vez que o débito não foi realizado em sua conta salário, mas tratar-se 

de debito em conta corrente. Assim, a partir do momento em que solicitou 

crédito o autor estava plenamente ciente e concordou que haveria débito 

do valor total da fatura em sua conta corrente. Desse modo, a cobrança 

realizada pela requerida não pode ser considerada como prática de ato 

ilícito, vez que se baseou no contrato efetivado entre as partes e no 

princípio da boa-fé, critério balizador de toda conduta contratual”. SIC 

Registra-se que restou incontroverso o desconto na conta corrente da 

parte autora e não somente o bloqueio do cartão. Cabia ao requerido 

acostar aos autos documentos que comprovassem a 

possibilidade/autorização de desconto, o que não o fez, cabendo ainda, 

impugnar especificamente os extratos acostados à exordial, o que também 

deixou de fazer, portanto, reputando verdadeiros os dados nele 

constantes. (CPC, art. 341). Os extratos juntados demonstram o valor 

debitado pela requerida. Ainda, a requerida não comprova nos autos a 

autorização para transferência de valores da conta salário para a conta 

corrente. Em que pese as alegações da requerida de que havia previsão 

legal para proceder os descontos da conta corrente da parte autora e que 

o requerente tinha ciência dos empréstimos, bem como da necessidade de 

prover a conta com recursos suficientes e disponíveis para efetivação do 

débito, na data da sua exigibilidade, verifica-se que o valor descontado 

refere-se ao salário do mesmo, o que é vedado por lei, o desconto integral 

da verba salarial, bem como o Superior Tribunal de Justiça entende pelo 

não cabimento do desconto integral do salário da conta corrente: 

AGRAVO REGIMENTAL. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. NÃO 

OCORRÊNCIA. CONTRATO DE CONTA CORRENTE. DESCONTO 

A U T O M Á T I C O  D E  D É B I T O S  P E L A  I N S T I T U I Ç Ã O 

FINANCEIRA.IMPOSSIBILIDADE. DANO MORAL. EXISTÊNCIA. 1. Afasta-se 

a alegada violação do art. 535 do CPC quando o acórdão recorrido, 

integrado pelo julgado proferido nos embargos de declaração, dirime, de 

forma expressa, congruente e motivada, as questões suscitadas nas 

razões recursais. 2. Ainda que expressamente pactuado pelo cliente que 

quaisquer valores depositados em sua conta corrente possam ser 

utilizados para o pagamento do débito contraído, a retenção integral de 

seu salário pela instituição financeira para esse fim resulta em ilícito 

passível de indenização por dano moral. 3. Agravo regimental provido para 

conhecer do agravo para conhecer do recurso especial e dar-lhe parcial 

provimento. AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 175.375 - RJ 

(2012/0095253-2) DIREITO BANCÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. 

CONTA-CORRENTE. SALDO DEVEDOR. SALÁRIO. RETENÇÃO. 

IMPOSSIBILIDADE. DANO MORAL CONFIGURADO. - Não se confunde o 

desconto em folha para pagamento de empréstimo garantido por margem 

salarial consignável, prática que encontra amparo em legislação 

específica, com a hipótese desses autos, onde houve desconto integral 

do salário depositado em conta corrente, para a satisfação de mútuo 

comum. - Não é lícito ao banco valer-se do salário do correntista, que lhe é 

confiado em depósito, pelo empregador, para cobrir saldo devedor de 

conta-corrente. Cabe-lhe obter o pagamento da dívida em ação judicial. Se 

nem mesmo ao Judiciário é lícito penhorar salários, não será a instituição 

privada autorizada a fazê-lo. - Ainda que expressamente ajustada, a 

retenção integral do salário de correntista com o propósito de honrar 

débito deste com a instituição bancária enseja a reparação moral. 

Precedentes. Recurso Especial provido. RECURSO ESPECIAL Nº 

1.021.578 - SP (2008/0004832-2). AGRAVO REGIMENTAL. DESCONTOS 

EM CONTA CORRENTE. LIMITAÇÃO A 30% DOS VENCIMENTOS DA 

AUTORA. RETENÇÃO INTEGRAL DO SALÁRIO. DANO MORAL. SÚMULA 

326/STJ. 1.- A jurisprudência desta Corte orienta que, "ainda que 

expressamente ajustada, a retenção integral do salário decorrentista com 

o propósito de honrar débito deste com a instituição bancária enseja a 

reparação moral" (AgRg no AREsp 159.654/RJ, Rel. Min. SIDNEI BENETI, 

DJe 1.6.2012). 2.- "Na ação de indenização por dano moral, a condenação 

em montante inferior ao postulado na inicial não implicasucumbência 

recíproca" (Súmula 326/STJ). 3.- Agravo Regimental improvido.AgRg nos 

EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 215.768 - RJ 

(2012/0167622-1) Ressalta-se que em que pese a requerida afirmar que o 

desconto é decorrente da cédula de crédito bancário, não apresentou 

extrato das parcelas em aberta e o valor devido. Ademais, verifica-se que 

os vencimentos da referida cédula eram entre os anos de 2010 a 2013. 

Portanto, a requerida apenas reconhece o desconto realizado na conta, 

não impugnando o valor informado pela parte autora, portanto, devida a 

restituição integral da quantia de R$2.850,00, tendo em vista que a 

requerida não comprovou a inadimplência nos autos. Ainda, requereu a 

parte autora a condenação da requerida ao pagamento de indenização por 

danos materiais no valor de R$2.500,00 ao argumento de que em razão do 

bloqueio da sua conta, não pode arcar com o pagamento da pensão 

alimentícia de sua filha e de demais contas que totalizam, 

aproximadamente, a quantia pleiteada. Todavia, o dano material deve ser 

devidamente comprovado e, in casu, o autor deveria comprovar nos 

autos, os prejuízos efetivamente sofridos, tais como pagamento de juros e 

demais taxas em virtude do não pagamento, o que não o fez, motivo pelo 

qual, improcede o pleito. Por fim, pleiteou a parte autora a condenação da 

requerida ao pagamento de danos morais. Quanto aos danos morais, 

tenho que restaram configurados, visto que ante a natureza alimentar dos 

proventos, a instituição financeira fica impedida de dispor de todo o salário 

recebido pelo requerente para efetuar o pagamento das parcelas 

atrasadas. Destarte, é forçoso reconhecer que os descontos 

desproporcionais à remuneração, promovidos pelo requerido, 

comprometeram as finanças do requerente, o que, sem dúvida, ocasionou 

privações, desconforto e aflição, na extensão suficiente para configurar o 

dano moral. No entanto, o montante da indenização por danos morais deve 

ser suficiente para compensar o dano e a injustiça que a vítima sofreu, 

proporcionando-lhe uma vantagem, com a qual poderá atenuar seu 

sofrimento. Não poderá ser, porém, fonte de enriquecimento sem causa. 

Além disso, tem caráter punitivo em relação ao autor da infração, no 

sentido de que a indenização deve ser uma forma de inibir novas práticas 

da espécie. Na hipótese presente, infere-se que o requerido embora tenha 

debitado o valor integral da conta corrente do requerente e não 

comprovou nos autos a liberação do referido valor. Feitas as ponderações 

supra, considero adequada a fixação da indenização pelo dano moral em 

R$4.000,00 (quatro mil reais). Pelo exposto, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido para: a) determinar que a requerida restitua à parte 

requerente o valor descontado de sua conta na quantia de R$2.850,00 

(dois mil, oitocentos e cinquenta reais), corrigido monetariamente a partir 

do desconto indevido e acrescido de juros de 1% ao mês, a partir da 

citação (01/11/2019); b) condenar o requerido pagar à parte requerente a 

quantia de R$4.000,00 (quatro mil reais), a título de indenização por danos 

morais, corrigido monetariamente pelo INPC a partir desta data e, acrescido 

de juros de 1% ao mês, contados da citação (01/11/2019) por se tratar de 

ilícito contratual. Decisão sujeita à homologação do Douto Juízo de Direito, 

a qual a submeto, conforme preceitua o art. 40 da Lei 9.099/95. MAISA 

ALVES DO CARMO Juíza Leiga Vistos, HOMOLOGO, para que surtam 

seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do (a) (a) 

Juiz (a) Leigo (a) deste Juizado Especial. Tudo cumprido, ARQUIVE-SE, 

com as cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. Intimem-se as 

partes da sentença. Primavera do Leste-MT, 23 de abril de 2.020. Eviner 

Valério Juiz de Direito--

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003781-55.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

DALGIZA BUENO SELIG (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MELISSA CEZAR OAB - MT22390/O (ADVOGADO(A))

VINICIUS EMIDIO CEZAR OAB - MT0016426A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

1003781-55.2019.8.11.0037. REQUERENTE: DALGIZA BUENO SELIG 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A Vistos, etc. Deixo de apresentar o relatório com fulcro no artigo 38 da 

Lei nº 9.099/95. Prefacialmente é imperioso desenredar que in casu o 

deslinde das questões de fato e de direito não depende de dilação 

probatória de perícia ou em audiência de instrução, pelo que delibero por 

julgar antecipadamente a lide, ex vi do art. 355 inc. I do CPC. Preliminar 

Deixo de analisar por se confundir com o mérito. Mérito Sustenta a parte 

autora DALGIZA BUENO SELIG que é responsável pela unidade 

consumidora UC 6/2169466-6 e que no mês de maio/2019 foi surpreendida 
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com o recebimento de duas faturas nos valores de R$366,31 e R$354,49, 

com valores exorbitantes e não condizentes com seu consumo, alegando 

a concessionária tratar-se de recuperação de consumo não faturada 

entre os meses de 04 a 09/2018, afirmando que tentou resolver 

administrativamente junto à concessionária, mas sem sucesso. Em razão 

de se tratar de relação de consumo, estando patente a hipossuficiência da 

consumidora, onde a reclamada está mais apta a provar o insucesso da 

demanda do que àquela a demonstrar a sua procedência, por este motivo, 

aplica-se a inversão do ônus da prova elencada no art. 6º, VIII, do CDC, 

com o fito de proporcionar equilíbrio na relação processual. Incumbe à 

reclamada provar a veracidade de seus alegados na qualidade de 

fornecedora de serviços, seja em razão da inversão do ônus da prova, 

seja porque as suas assertivas é fato extintivo de direito, nos termos do 

art. 373, II do CPC. Em sede de contestação, no tocante ao mérito, a 

Reclamada esclareceu que, na data de 02/10/2018, seus prepostos 

detectaram uma irregularidade no medidor de consumo da UC, a qual 

acarretava um registro menor do consumo de energia (daquele que 

realmente era devido), bem como, que a mesma foi devidamente 

regularizada para que o consumo pudesse ser aferido corretamente. A 

Postulada sustentou a regularidade do débito apurado a título de 

recuperação de consumo, bem como, a legalidade dos procedimentos 

adotados pela concessionária e ainda, destacou que inexistem os 

requisitos necessários à reparação por danos morais. Com amparo nos 

argumentos acima mencionados, a Reclamada postulou para que a ação 

fosse julgada improcedente. Extrai-se da decisão vinculada ao Evento 

que, em consonância com o artigo 6º, VIII, do Código do Consumidor, foi 

deferida a inversão do ônus da prova em favor da parte Reclamante. O 

referido direito basilar libera a figura do consumidor da obrigação de 

provar a existência dos fatos constitutivos do seu direito, passando tal 

incumbência à parte contrária que, por sua vez, por possuir maiores 

condições técnicas, deverá comprovar a existência de fatos passíveis de 

impedir o acolhimento da versão exarada na petição inicial. Após refletir 

sobre os argumentos apresentados pelas partes, bem como, todo o 

acervo documental colacionado aos autos, tenho que o direito milita 

parcialmente em favor da parte Demandante. Segundo consta das normas 

previstas na Resolução nº 414/2010 da ANEEL, em havendo indício de 

procedimento irregular, a distribuidora de energia tem o dever de adotar as 

providências necessárias para sua caracterização e, consequentemente, 

apuração do consumo não faturado ou ainda, faturado a menor (Art. 129). 

In casu, a Reclamada relatou que, na data de 02/10/2018, seus prepostos 

diligenciaram até o endereço correspondente à UC da Reclamante, 

oportunidade em que, ao realizar a inspeção, restou constatada uma 

anormalidade externa ao medidor de energia, qual seja, um “DESVIO DE 

ENERGIA NO BORNE DO MD”, conforme TOI apresentado no ID 25339892. 

Ademais, segundo esclarecimentos consignados na defesa, a 

anormalidade supracitada acarretava um faturamento inferior ao correto, 

ou seja, em outras palavras, a Reclamante estaria sendo beneficiada com 

o registro de um consumo de energia inferio2r ao que estava sendo 

efetivamente consumido. A fim de respaldar seus argumentos, a 

Reclamada foi diligente em apresentar uma cópia do “Termo de Ocorrência 

e Inspeção” (em respeito ao artigo 129, § 1º, I, da Resolução nº 414/2010 

da ANEEL) elaborado pelos prepostos responsáveis pela vistoria da 

Unidade Consumidora, bem como, os registros fotográficos 

comprobatórios da irregularidade (artigo 129, § 1º, V, “b”, da Resolução nº 

414/2010 da ANEEL). Registra-se que em que pese constar o nome do 

acompanhante (Sra. Jussara) no campo assinatura do acompanhante, na 

qual a grafia se assemelha à do restante do TOI, o campo nome completo 

do acompanhante está em branco. Todavia, ressalta-se ainda que a 

requerida apresentou cálculo da recuperação (ID 25339736) e relatório de 

contas (ID 25282878) e que em análise aos referidos documentos, 

VERIFICA-SE QUE O CONSUMO ANTERIOR E POSTERIOR AO PERÍODO 

APURADO NA RECUPERAÇÃO DE CONSUMO NÃO CONDIZ COM O 

CONSUMO A SER RECUPERADO, UMA VEZ QUE É NA MESMA MÉDIA OU 

ATÉ INFERIOR AO COBRADO PELA REQUERIDA, VEJAMOS: Período de 

apuração do TOI: abril a setembro/2018: - Consumo faturado: 122kWh; 152 

kWh; 100 kWh; 105 kWh; 121 kWh e 156kWh, respectivamente. - Consumo 

apurado como devido e cobrado entre 217 a 239kWh. Período utilizado 

para cálculo da recuperação de consumo: abril/2017 a março/2018: - 

Consumo apurado nos 12 meses: 111kWh; 124kWh; 157kWh; 162 kWh; 

182 kWh; 185 kWh; 190 kWh; 205 kWh; 208 kWh; 217 kWh;229 kWh e 229 

kWh, respectivamente. - Média utilizada para o cálculo: 217kWh e 229kWh; 

Período pós-apuração: outubro/2018 a julho/2019: - Consumo apurado: 

149 kWh; 101 kWh; 113 kWh; 133 kWh;118 kWh; 120 kWh; 66 kWh; 50 

kWh; 58 kWh e 88 kWh, respectivamente. Portanto, considerando que a 

providência administrativa adotada pela Reclamada não refletiu em um 

aumento no consumo de energia da Unidade Consumidora (O QUE, COM A 

DEVIDA VÊNIA, DEMONSTRA QUE A ALEGADA IRREGULARIDADE NÃO 

ESTAVA BENEFICIANDO A DEMANDANTE COM UM REGISTRO MENOR DO 

CONSUMO DE ENERGIA), entendo que a cobrança perpetrada pela 

Concessionária Ré é totalmente indevida, motivo pelo qual, outro caminho 

não há a ser trilhado por este juízo, senão reconhecer a inexigibilidade do 

montante apurado a título de recuperação de consumo na quantia de 

R$720,80 (setecentos e vinte reais e oitenta centavos), a qual foi 

parcelada, unilateralmente, em 2 (duas) parcelas, nos valores de 

R$354,49 (trezentos e cinquenta e quatro reais e quarenta e nove 

centavos) e R$366,31 (trezentos e sessenta e seis reais e trinta e um 

centavos). Pleiteia a parte requerente a condenação da requerida ao 

pagamento de indenização por danos morais. O protesto do nome da parte 

requerente é fato incontroverso, conforme se infere nos IDs 27847326 e 

27846251. Registra-se que, ainda que não se efetivasse o protesto, o 

mero apontamento, mesmo após a tutela de urgência que impedia a 

cobrança já causa danos aos direitos de personalidade da parte 

reclamante, porque com a publicação seu nome foi exposto indevidamente 

e de forma ilegal, em descumprimento inclusive de decisão judicial de ID 

21453797. A prática da reclamada é flagrantemente abusiva contra a 

consumidora ao cobrar débitos inequivocamente indevidos, conforme se 

demonstrou acima, na fundamentação. Efetivamente houve 

descumprimento da decisão interlocutória do Juízo, a incidir a astreinte 

fixada, no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) no ID 21453797, visto que o 

apontamento a protesto equivale a uma verdadeira cobrança, com um 

“plus” pelo fato da severidade causada pela exposição do nome da 

consumidora de forma ilegal e pelo fato da gravidade do protesto. Não há 

dúvida de que a conduta da requerida provocou transtornos, aflição e 

angústia, na extensão suficiente para caracterizar o dano moral, uma vez 

que a parte requerente teve o crédito abalado. Tem-se, portanto, que o 

protesto indevido dispensa a prova do prejuízo concreto, tornando-se 

inafastável o dever de indenizar. Reconhecida a prática do ato ilícito e da 

configuração do dano moral, resta a quantificação do dano. Segundo a 

melhor doutrina, a indenização por dano moral, além de prestar uma 

satisfação em relação à vítima, tem também um caráter punitivo e 

pedagógico em relação ao autor da infração, no sentido de que a 

indenização deve ser uma forma de inibir novas práticas da espécie. 

Devem ser considerados ainda: a expressão econômica da avença entre 

as partes; a intensidade da dor, do sofrimento ou da humilhação 

suportados pela vítima e as condições econômicas do ofensor e do 

ofendido. Na hipótese presente, não há prova de que a reclamada tenha 

agido com culpa grave. Os reflexos do protesto são avassaladores, 

porque, na prática, eliminam sumariamente o crédito. Sopesados esses 

elementos, considero adequada a fixação da indenização pelo dano moral 

em R$5.000,00. A requerida apresentou pedido contraposto, no entanto, o 

débito restou demonstrado como indevido, motivo pelo qual, improcede o 

pleito. Diante de todo o exposto, rejeito a preliminar arguida e, no tocante 

ao mérito da lide, com amparo no que preconiza o artigo 487, I, do Código 

de Processo Civil c/c artigo 6º da Lei nº 9.099/95, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE a pretensão deduzida na exordial, para: 1) DECLARAR a 

inexigibilidade o débito na quantia de R$720,80 (setecentos e vinte reais e 

oitenta centavos), a qual foi parcelada, unilateralmente, em 2 (duas) 

parcelas, nos valores de R$354,49 (trezentos e cinquenta e quatro reais e 

quarenta e nove centavos) e R$366,31 (trezentos e sessenta e seis reais 

e trinta e um centavos), apurado irregularmente a título de recuperação de 

consumo; 2) CONDENAR a requerida a pagar à parte requerente à título de 

reparação pelos danos morais na importância de R$5.000,00 (cinco mil 

reais), com juros de mora a partir da citação (10/07/2019) (art. 405, CC, 

responsabilidade contratual – STJ, REsp 1291702/RJ e 971.721/RJ), 

calculados à base de 1,0% (um por cento) ao mês, e a correção monetária 

pelo INPC, a partir da data da publicação desta sentença até o efetivo 

pagamento (Súmula 362 do STJ); 3) condenar a reclamada na multa 

consolidada no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), com juros e correção a 

partir desta sentença; 4) DETERMINAR que a parte requerida EXCLUA o 

protesto, às suas expensas, no prazo de 48 horas a contar da intimação, 

sujeito ao cumprimento de sentença de obrigação de fazer, com nova 

fixação de multa na fase respectiva. JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO 

CONTRAPOSTO. RATIFICO a decisão liminar. Decisão sujeita à 

homologação do Douto Juiz de Direito, a qual a submeto, conforme 
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preceitua o art. 40 da Lei 9.099/95. MAISA ALVES DO CARMO Juíza Leiga 

Vistos, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o 

Projeto de Sentença da lavra do (a) (a) Juiz (a) Leigo (a) deste Juizado 

Especial. Intimem-se as partes da sentença. EVINER VALÉRIO Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011926-20.2015.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

DALVANIR DA SILVA ARAUJO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO

 

Processo: 8011926-20.2015.8.11.0037 REQUERENTE: DALVANIR DA 

SILVA ARAUJO REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICIPIO DE 

PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Visto. Trata-se de Ação cominatória de 

obrigação de fazer proposta por DALVANIR DA SILVA ARAUJO em 

desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO e do MUNICÍPIO DE PRIMAVERA 

DO LESTE/MT, todos qualificados na petição inicial, em que pretende a 

concessão da antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional para que o(s) 

requerido(s) adote(m) as providências necessárias para submeter o(a) 

requerente/subst i tuído ao procedimento médico prescr i to 

(eletroneuromiografia), além de outros tratamentos necessários, via 

Sistema Único de Saúde. Anexou documentos com a exordial. O NAT 

conclui que o procedimento deverá ser disponibilizado pelo SUS em 

caráter eletivo (Parecer Técnico nº 1.667/2015). O pedido de tutela de 

urgência foi deferido pela decisão do Id. 3342719. O Estado de Mato 

Grosso apresentou contestação no Id. 3342737. Parecer do Ministério 

Público no Id. 3342768. A autora informou o não cumprimento da obrigação 

(Id. 3342777), solicitando o bloqueio de verbas públicas no valor de R$ 

600,00 (seiscentos reais) (Id. 11333025). Foi realizado o sequestro de 

verbas públicas no valor de R$ 600,00 (seiscentos reais) (Id. 11508036), 

tendo sido expedido alvará de levantamento em favor do Dr. Altemar 

Lopes da Silva, Id. 11811338. No Id. 17681302 foi determinada a 

devolução dos valores liberados em favor do Dr. Altemar Lopes da Silva. 

Diante do descumprimento da determinação, foi realizado o sequestro no 

montante de R$ 600,00 (seiscentos reais) e expedido alvará de 

levantamento em favor de Daucyr Pleutin Miranda (Id. (Id. 21129811). A 

autora acostou recibo emitido pelo Dr. Daucyr Pleutin Miranda (Id. 

26567642). Sucinto relatório. Fundamento e Decido. Trata-se de Ação 

Ordinária de obrigação de fazer com tutela de urgência proposta por 

DALVANIR DA SILVA ARAUJO em face do ESTADO DE MATO GROSSO e 

do MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE/MT. A matéria em discussão nos 

autos é exclusivamente de direito, não havendo necessidade de dilação 

da instrução processual para produção de qualquer outro tipo de prova 

além daquelas já vindas aos autos, motivo pelo qual passível de ser 

analisada na forma disposta no artigo 355, inciso I do CPC. A saúde é bem 

essencial à sobrevivência humana, direito fundamental de todos, de 

acesso universal, igualitário e de atendimento integral, um direito subjetivo 

indisponível de todos. É dever do Poder Público prestá-la de maneira 

adequada, não se podendo permitir uma situação em que uma pessoa 

portadora de doença grave, não receba o tratamento necessário. O artigo 

196 da Carta Magna consagra o direito à saúde como dever do Estado, 

que deverá, por meio de políticas sociais e econômicas, propiciar aos 

necessitados o tratamento mais adequado e eficaz, capaz de ofertar ao 

enfermo maior dignidade, menor sofrimento e melhor qualidade de vida. A 

Lei n.º 8.080/90 (Lei Orgânica da Saúde), que dispõe sobre as condições 

para a promoção, proteção e recuperação da saúde, além da organização 

e o funcionamento dos serviços correspondentes, regulamentando o 

Sistema Único de Saúde, consigna em seu art. 2º que: “A saúde é um 

direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as 

condições indispensáveis ao seu pleno exercício.” Já se manifestou o 

Supremo Tribunal Federal, em relação ao suposto conflito existente entre 

os direitos fundamentais e as diretrizes dispostas pelo Ministério da Saúde 

e pelos Estados, devendo, sobremaneira, fazer-se prevalecer aqueles: 

“Entre proteger a inviolabilidade do direito à vida, que se qualifica como 

direito subjetivo inalienável assegurado pela própria Constituição da 

República (art. 5º, caput), ou fazer prevalecer, contra essa prerrogativa 

fundamental, um interesse financeiro e secundário do Estado, entendo - 

uma vez configurado esse dilema, que razões de ordem ético-jurídica 

impõem ao julgador uma só e possível opção: o respeito indeclinável à 

vida” (PETMC 1246/SC - Min. Celso de Mello). Ademais, no voto proferido 

no RE nº 226.835/RS, de relatoria do Min. Ilmar Galvão, o ínclito ministro 

discorre, com muita propriedade, a respeito da não relativização do direito 

à saúde em detrimento de políticas impostas pelos Administradores: “(...) O 

direito à saúde, como está assegurado na Carta, não deve sofrer 

embaraços impostos por autoridades administrativas, no sentido de 

reduzi-lo ou de dificultar o acesso a ele (...)” Aliás, o direito à vida e à 

saúde não se encontram no âmbito dos atos discricionários (oportunidade 

e conveniência) da Administração Pública, mas se constituem num dever 

constitucional, não se podendo admitir a alegação de falta de recurso 

público para tratamentos médicos àqueles que não têm condições 

econômicas para suportarem os encargos. Nesse sentido, colaciono os 

seguintes julgado: “REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CIVIL - AÇÃO 

CIVIL PÚBLICA - DIREITO À SAÚDE - DIABETES MELITUS TIPO 1 - BOMBA 

INFUSORA DE INSULINA - SISTEMA DE INFUSÃO CONTÍNUA DE INSULINA 

- SENTENÇA MANTIDA. - A ação civil pública é o instrumento processual 

previsto na Constituição Federal e na Lei n° 7.347/85 pelo qual o Ministério 

Público e outras entidades legitimadas podem se valer para a defesa de 

interesses difusos, coletivos e individuais homogêneos. - É plenamente 

possível que o Ministério Público utilize da ação civil pública para buscar a 

tutela do direito à saúde, não sendo cabível, contudo, a formulação de 

pedido genérico, abstrato e indeterminado de obrigação de fazer ou não 

fazer. V.V. - O direito à saúde constitui um direito humano fundamental 

social de efeito concreto e de eficácia plena, considerada a diretriz de 

integralidade regulada, tratando-se de direito de todos e dever do Estado a 

quem cumpre assegurem o acesso universal e igualitário dentro da diretriz 

de integralidade (CF, art. 6º, 196 e 198, II). - A saúde como direito social 

dentro da diretriz de integralidade deve estar parametrizada pela 

integralidade regulada, de modo que fora da regulação o acesso à saúde 

deve ser tradado como direito de natureza assistencial. - Por força de 

disposição legal (Lei 8.080/90, arts. 19-M e 19-O), a integralidade de 

acesso à saúde sujeita-se aos critérios intransponíveis da medicina 

baseada em evidência - MBE, considerada a eficácia, a acurácia, a 

segurança e a efetividade daquilo que se pretende, ainda se observando 

os Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas - PCDT, os quais somente 

podem ser desprezados quando relatórios específicos indiquem a 

peculiaridade de cada caso. - Em razão do princípio da deferência, os 

Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas - PCDT são as normas 

orientadores de acesso á saúde pública, somente podendo ser autorizado 

o acesso a outro medicamento produto ou procedimento se estiver 

comprovada a impropriedade daquilo que estiver incorporado nas políticas 

públicas. - Ao Poder Judiciário não é lícito determinar o acesso a produtos, 

medicamentos ou serviços de saúde em relação aos quais não haja prova 

de evidência científica. (TJMG - Ap Cível/Rem Necessária 

1.0116.16.001855-6/002, Relator(a): Des.(a) Ana Paula Caixeta , 4ª 

CÂMARA CÍVEL, julgamento em 23/01/2020, publicação da súmula em 

28/01/2020) Por fim, anoto que o ente Público somente poderá ser 

compelido ao fornecimento dos procedimentos médicos comprovadamente 

necessários ao tratamento do requerente. Referida prova deve ser feita 

por meio de prescrição de profissional médico devidamente habilitado. 

Sobreleva registrar que não há comprometimento do princípio da 

universalidade do acesso à saúde, haja vista a concessão da liminar tem o 

intuito apenas e tão somente de fazer cumprir os dispositivos 

constitucionais que garantam o livre e irrestrito acesso dos mais 

necessitados à saúde e ao fornecimento de medicamentos, como garantia 

basilar insculpida na Carta Magna de nosso país. - Dispositivo Ante o 

exposto, julgo procedente o pedido inicial, confirmando a tutela antecipada 

anteriormente deferida, consignando-se que a tutela jurisdicional já foi 

exaurida, uma vez que inexiste novos pedidos nos autos. Julgo extinto o 

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

de Processo Civil. Sem prejuízo, intime-se a autora para que apresente a 

nota fiscal, conforme determinado na decisão do Id. 21129811, no prazo 

de 30 (trinta) dias. Sem condenação em custas e honorários, em função 

dos benefícios da Lei 1.060/50. Decorrido o prazo recursal, certifique-se o 

trânsito em julgado e, em seguida, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. De 

São José do Rio Claro/MT para Primavera do Leste/MT, 23 de abril de 

2020. (Assinado Eletronicamente) CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO 

Juíza de Direito (Prov. 17/20)
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Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002491-73.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

EVA APARECIDA DOS SANTOS BECKER (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO

 

Processo: 1002491-73.2017.8.11.0037 REQUERENTE: EVA APARECIDA 

DOS SANTOS BECKER REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO, 

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Visto. Trata-se de Ação 

cominatória de obrigação de fazer proposta por EVA APARECIDA DOS 

SANTOS BECKER em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO e do 

MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE/MT, todos qualificados na petição 

inicial, em que pretendeu, inicialmente, a concessão antecipada dos 

efeitos da tutela de mérito visando consulta com um gastrocirurgião, via 

Sistema Único de Saúde, além de outros tratamentos que se fizerem 

necessários. Relata na petição inicial que atualmente está com 43 anos de 

idade; foi diagnosticado(a) com Obesidade não especificada (CID-10 

E66.9); a situação é de urgência; é pobre, não possui recursos 

financeiros suficientes para arcar com os custos do tratamento; procurou 

os responsáveis pelos serviços à saúde neste Município, em 17.06.2016, 

solicitando a gratuidade do tratamento receitado pelo médico especialista, 

entretanto, até o presente momento, não obteve resposta; instada pela 

Defensoria Pública, a Secretaria Municipal de Saúde informou que o pleito 

foi solicitado à Central de Regulação do Estado (nº 156124116), porém 

sem previsão de agendamento, até o momento, bem como esclareceu que 

o referido procedimento é de alta complexidade, cuja responsabilidade e 

competência são da Secretaria de Estado de Saúde de Mato Grosso, que 

aufere o aporte financeiro. Anexou documentos com a exordial. O NAT 

conclui que o procedimento deverá ser disponibilizado pelo SUS em 

caráter eletivo (Parecer Técnico nº 1.667/2015). O pedido de tutela de 

urgência foi deferido pela decisão do Id. 8825787. O Município de 

Primavera do Leste apresentou contestação no Id. 9612437. Já o Estado 

de Mato Grosso permaneceu inerte, conforme certidão do Id. 9749229. 

Parecer do Ministério Público no Id. 10358896. A autora informou o não 

cumprimento da obrigação, solicitando o bloqueio de verbas públicas no 

valor de R$ 300,00 (trezentos reais) (Id. 13310692). Foi realizado o 

sequestro de verbas públicas no valor de R$ 350,00 (trezentos e 

cinquenta reais) (Id. 13530866 e 14640313), tendo sido expedido alvará 

de levantamento em favor do Dr. Gunther Peres Pimenta, Id. 14718506. O 

Estado de Mato Grosso apresentou contestação no Id. 17255294. A parte 

autora postulou para que os requeridos sejam compelidos a fornecer a 

cirurgia bariátrica (Id. 17368766). Parecer do NAT – Núcleo de Apoio 

Técnico (Id. 17785074). Foi deferido o pedido formulado pela autora para 

determinar a avaliação multidisciplinar em Hospital de Referência Estadual 

para o tratamento de obesidade pelo SUS, preferencialmente no Hospital 

Metropolitano de Várzea Grande/MT (indicado pelo NAT), oportunidade em 

que será avaliada por equipe multidisciplinar e encaminhada ao 

procedimento cirúrgico, caso seja confirmada a necessidade e 

factibilidade na realização da cirurgia pleiteada (Id. 17825264). No Id. 

18673626, foi determinada a realização da cirurgia bariátrica no prazo de 

30 (trinta) dias. Diante do descumprimento da obrigação foi realizado o 

sequestro no valor de R$ 28.000,00 (vinte e oito mil reais) (Id. 20140431), 

bem como expedido alvará de levantamento em favor de Osvaldo Fraga de 

Melo Junior (Id. 20454788). A autora apresentou notas fiscais (Id. 

27609791). Sucinto relatório. Fundamento e Decido. Trata-se de Ação 

Ordinária de obrigação de fazer com tutela de urgência proposta por EVA 

APARECIDA DOS SANTOS BECKER em face do ESTADO DE MATO 

GROSSO e do MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE/MT. A matéria em 

discussão nos autos é exclusivamente de direito, não havendo 

necessidade de dilação da instrução processual para produção de 

qualquer outro tipo de prova além daquelas já vindas aos autos, motivo 

pelo qual passível de ser analisada na forma disposta no artigo 355, inciso 

I do CPC. A saúde é bem essencial à sobrevivência humana, direito 

fundamental de todos, de acesso universal, igualitário e de atendimento 

integral, um direito subjetivo indisponível de todos. É dever do Poder 

Público prestá-la de maneira adequada, não se podendo permitir uma 

situação em que uma pessoa portadora de doença grave, não receba o 

tratamento necessário. O artigo 196 da Carta Magna consagra o direito à 

saúde como dever do Estado, que deverá, por meio de políticas sociais e 

econômicas, propiciar aos necessitados o tratamento mais adequado e 

eficaz, capaz de ofertar ao enfermo maior dignidade, menor sofrimento e 

melhor qualidade de vida. A Lei n.º 8.080/90 (Lei Orgânica da Saúde), que 

dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da 

saúde, além da organização e o funcionamento dos serviços 

correspondentes, regulamentando o Sistema Único de Saúde, consigna 

em seu art. 2º que: “A saúde é um direito fundamental do ser humano, 

devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno 

exercício.” Já se manifestou o Supremo Tribunal Federal, em relação ao 

suposto conflito existente entre os direitos fundamentais e as diretrizes 

dispostas pelo Ministério da Saúde e pelos Estados, devendo, 

sobremaneira, fazer-se prevalecer aqueles: “Entre proteger a 

inviolabilidade do direito à vida, que se qualifica como direito subjetivo 

inalienável assegurado pela própria Constituição da República (art. 5º, 

caput), ou fazer prevalecer, contra essa prerrogativa fundamental, um 

interesse financeiro e secundário do Estado, entendo - uma vez 

configurado esse dilema, que razões de ordem ético-jurídica impõem ao 

julgador uma só e possível opção: o respeito indeclinável à vida” (PETMC 

1246/SC - Min. Celso de Mello). Ademais, no voto proferido no RE nº 

226.835/RS, de relatoria do Min. Ilmar Galvão, o ínclito ministro discorre, 

com muita propriedade, a respeito da não relativização do direito à saúde 

em detrimento de políticas impostas pelos Administradores: “(...) O direito à 

saúde, como está assegurado na Carta, não deve sofrer embaraços 

impostos por autoridades administrativas, no sentido de reduzi-lo ou de 

dificultar o acesso a ele (...)” Aliás, o direito à vida e à saúde não se 

encontram no âmbito dos atos discricionários (oportunidade e 

conveniência) da Administração Pública, mas se constituem num dever 

constitucional, não se podendo admitir a alegação de falta de recurso 

público para tratamentos médicos àqueles que não têm condições 

econômicas para suportarem os encargos. Nesse sentido, colaciono os 

seguintes julgado: “REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CIVIL - AÇÃO 

CIVIL PÚBLICA - DIREITO À SAÚDE - DIABETES MELITUS TIPO 1 - BOMBA 

INFUSORA DE INSULINA - SISTEMA DE INFUSÃO CONTÍNUA DE INSULINA 

- SENTENÇA MANTIDA. - A ação civil pública é o instrumento processual 

previsto na Constituição Federal e na Lei n° 7.347/85 pelo qual o Ministério 

Público e outras entidades legitimadas podem se valer para a defesa de 

interesses difusos, coletivos e individuais homogêneos. - É plenamente 

possível que o Ministério Público utilize da ação civil pública para buscar a 

tutela do direito à saúde, não sendo cabível, contudo, a formulação de 

pedido genérico, abstrato e indeterminado de obrigação de fazer ou não 

fazer. V.V. - O direito à saúde constitui um direito humano fundamental 

social de efeito concreto e de eficácia plena, considerada a diretriz de 

integralidade regulada, tratando-se de direito de todos e dever do Estado a 

quem cumpre assegurem o acesso universal e igualitário dentro da diretriz 

de integralidade (CF, art. 6º, 196 e 198, II). - A saúde como direito social 

dentro da diretriz de integralidade deve estar parametrizada pela 

integralidade regulada, de modo que fora da regulação o acesso à saúde 

deve ser tradado como direito de natureza assistencial. - Por força de 

disposição legal (Lei 8.080/90, arts. 19-M e 19-O), a integralidade de 

acesso à saúde sujeita-se aos critérios intransponíveis da medicina 

baseada em evidência - MBE, considerada a eficácia, a acurácia, a 

segurança e a efetividade daquilo que se pretende, ainda se observando 

os Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas - PCDT, os quais somente 

podem ser desprezados quando relatórios específicos indiquem a 

peculiaridade de cada caso. - Em razão do princípio da deferência, os 

Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas - PCDT são as normas 

orientadores de acesso á saúde pública, somente podendo ser autorizado 

o acesso a outro medicamento produto ou procedimento se estiver 

comprovada a impropriedade daquilo que estiver incorporado nas políticas 

públicas. - Ao Poder Judiciário não é lícito determinar o acesso a produtos, 

medicamentos ou serviços de saúde em relação aos quais não haja prova 

de evidência científica. (TJMG - Ap Cível/Rem Necessária 

1.0116.16.001855-6/002, Relator(a): Des.(a) Ana Paula Caixeta , 4ª 

CÂMARA CÍVEL, julgamento em 23/01/2020, publicação da súmula em 

28/01/2020) Por fim, anoto que o ente Público somente poderá ser 

compelido ao fornecimento dos procedimentos médicos comprovadamente 

necessários ao tratamento do requerente. Referida prova deve ser feita 

por meio de prescrição de profissional médico devidamente habilitado. 

Sobreleva registrar que não há comprometimento do princípio da 
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universalidade do acesso à saúde, haja vista a concessão da liminar tem o 

intuito apenas e tão somente de fazer cumprir os dispositivos 

constitucionais que garantam o livre e irrestrito acesso dos mais 

necessitados à saúde e ao fornecimento de medicamentos, como garantia 

basilar insculpida na Carta Magna de nosso país. - Dispositivo Ante o 

exposto, julgo procedente o pedido inicial, confirmando a tutela antecipada 

anteriormente deferida, consignando-se que a tutela jurisdicional já foi 

exaurida, uma vez que inexiste novos pedidos nos autos, havendo, ainda, 

prestação de conta. Julgo extinto o feito, com resolução de mérito, nos 

termos do artigo 487 inciso I do Código de Processo Civil. Sem 

condenação em custas e honorários, em função dos benefícios da Lei 

1.060/50. Decorrido o prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado e, 

em seguida, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. De São José do Rio 

Claro/MT para Primavera do Leste/MT, 23 de abril de 2020. (Assinado 

Eletronicamente) CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO Juíza de Direito 

(Prov. 17/20)

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1002726-69.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS SEBASTIAO FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONALDO QUEIROZ GARCIA OAB - MT0021052A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO

 

PROCESSO N. 1002726-69.2019.8.11.0037 AUTOR: CARLOS SEBASTIAO 

FERREIRA REQUERIDO: MUNICIPIO DE SÃO JOSE DO RIO CLARO E OUTRO 

SENTENÇA Visto. Trata-se de Ação de Cobrança de Diferença Salarial 

formulada por CARLOS SEBASTIAO FERREIRA em face do MUNICÍPIO DE 

SÃO JOSÉ DO RIO CLARO/MT, a fim de que seja incorporado à sua 

remuneração (vencimentos, proventos ou pensão) o percentual de 

11,98% decorrentes da equivocada conversão da moeda Cruzeiro para 

URV, bem como o pagamento dos valores pretéritos, dentro do prazo 

retroativo permitido em lei. O requerido apresentou contestação arguindo, 

preliminarmente, a ocorrência da prescrição, e no mérito postulou pela 

improcedência da inicial. Sucinto relatório. Fundamento e decido. Cuida-se 

de Ação de Cobrança na qual a parte autora postula que seja incorporado 

à sua remuneração (vencimentos, proventos ou pensão) o percentual de 

11,98% decorrentes da equivocada conversão da moeda Cruzeiro para 

URV, bem como o pagamento dos valores pretéritos, dentro do prazo 

retroativo permitido em lei. Consoante se observa o autor é servidor 

municipal, tendo sido aprovado em concurso público para o cargo de 

professor em 08/04/2005 (Id. 20092326). Aduz a parte autora que faz jus 

à diferença de URV decorrente da implantação do Plano Real no ano de 

1994, em razão da necessidade de recomposição das verbas recebidas, 

diante de erro no cálculo quanto à conversão. É cediço que o plenário do 

Supremo Tribunal Federal, por meio do julgamento do Recurso 

Extraordinário nº 561.836-RN, de relatoria do Excelentíssimo Ministro Luiz 

Fux, firmou o posicionamento de que: “(...)O direito ao percentual de 

11,98%, ou do índice decorrente do processo de liquidação, na 

remuneração do servidor, resultante da equivocada conversão do 

Cruzeiro Real em URV, não representa um aumento na remuneração do 

servidor público, mas um reconhecimento da ocorrência de indevido 

decréscimo no momento da conversão da moeda em relação àqueles que 

recebem seus vencimentos em momento anterior ao do término do mês 

trabalhado, tal como ocorre, ‘verbi gratia’, no âmbito do Poder Legislativo e 

do Poder Judiciário por força do art. 168 da Constituição da República.(...)” 

(Destaquei) Ocorre que “não há direito à percepção ad aeternum de 

parcela de remuneração por servidor público” (RE 561.836, Relator 

Ministro LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 26/9/2013, DJe de 

10/2/2014). Nesse contexto, a Corte Superior firmou o entendimento de 

que: “a lei superveniente que promove a reestruturação do sistema 

remuneratório do servidor público pode operar a absorção de vantagens 

pessoais incorporadas, ainda que tenham sido obtidas judicialmente, 

desde que observada, de qualquer modo, a irredutibilidade nominal de 

vencimentos. Isso porque a decisão judicial, em tais hipóteses, obedece a 

cláusula rebus sic stantibus, a produzir efeitos somente quando 

mantiverem hígidas as situações de fato e de direito existentes no 

momento de sua prolação, de sorte que não há falar em violação ao 

princípio constitucional da coisa julgada (art. 5º, XXXVI, da Constituição 

Federal)." (AgRg no REs 1.157.516/RS, Rel. Ministro Marco Aurélio 

Bellizze, Quinta Turma, julgado em 5.2.2013, DJe de 15.2.2013). (AgRg no 

RMS 28.116/DF, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA 

TURMA, DJe 12/08/2015). Assim, há limitação temporal ao direito à 

incorporação da diferença pela conversão em URV, nos casos em que a 

recomposição dos vencimentos decore de reestruturação na carreira dos 

servidores, ficando assentado, que o prazo prescricional quinquenal 

começa a correr com a entrada em vigor de norma que reestrutura a 

carreira, conforme entendimento jur isprudencial ,  observe : 

“ADMINISTRATIVO. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO Nº 3/STJ. SERVIDOR. 

URV. ABSORÇÃO. REESTRUTURAÇÃO DE CARREIRA. PERCEPÇÃO AD 

AETERNUM DE PARCELA REMUNERATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. 

PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. 1. "Nas ações que tratam de diferenças 

salariais decorrentes da conversão da moeda em URV, 'conquanto seja 

vedada a compensação de perdas salariais com reajustes determinados 

por lei superveniente, é cabível a limitação temporal do pagamento quando 

há recomposição nos vencimentos decorrente de reestruturação na 

carreira dos servidores', ficando assentado, ainda, que 'o prazo 

prescricional começa a correr com a entrada em vigor de norma que 

reestrutura a carreira, com a instituição de um novo regime jurídico 

remuneratório, limitando a existência de possíveis diferenças salariais' 

(AgInt no REsp 1.559.028/SP, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, 

DJe 28/08/2017)." (REsp 1807832/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, 

SEGUNDA TURMA, DJe 05/09/2019). 2. "'Não há direito à percepção ad 

aeternum de parcela de remuneração por servidor público' (RE 561.836, 

Relator Ministro LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 26/9/2013, DJe de 

10/2/2014)" (AgInt no REsp 1577459/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, 

SEGUNDA TURMA, DJe 23/11/2018). 3. "O exame acerca da existência de 

lei reestruturadora e seus limites demandaria análise de legislação 

estadual, incabível em recurso especial, ante a aplicação analógica da 

Súmula n. 280/STF" (AgInt no AREsp 1308444/MT, Rel. Ministro BENEDITO 

GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe 29/03/2019). 4. "'A lei superveniente 

que promove a reestruturação do sistema remuneratório do servidor 

público pode operar a absorção de vantagens pessoais incorporadas, 

ainda que tenham sido obtidas judicialmente, desde que observada, de 

qualquer modo, a irredutibilidade nominal de vencimentos. Isso porque a 

decisão judicial, em tais hipóteses, obedece a cláusula rebus sic stantibus, 

a produzir efeitos somente quando mantiverem hígidas as situações de 

fato e de direito existentes no momento de sua prolação, de sorte que não 

há falar em violação ao princípio constitucional da coisa julgada (art. 5º, 

XXXVI, da Constituição Federal).' (AgRg no REs 1.157.516/RS, Rel. 

Ministro Marco Aurélio Bellizze, Quinta Turma, julgado em 5.2.2013, DJe de 

15.2.2013)." (AgRg no RMS 28.116/DF, Rel. Ministro REYNALDO SOARES 

DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 12/08/2015). No mesmo sentido: AgInt 

no AREsp 1396712/PE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, 

SEGUNDA TURMA, DJe 29/11/2019; ADI 2323/DF, Rel. Min. ALEXANDRE 

DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe 29/10/2018). 5. A jurisprudência do STJ é 

pela "possibilidade de se remeter a apuração do valor devido em 

liquidação de sentença somente após da constatação inequívoca do an 

debeatur", após "a constatação de efetiva defasagem remuneratória na 

fase de conhecimento" (cf. AgInt no AREsp 1179832/SP, Rel. Ministro 

MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe 27/03/2018), o 

que não ocorreu. 6. Agravo interno não provido.” (AgInt no REsp 

1849607/SE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA 

TURMA, julgado em 03/03/2020, DJe 09/03/2020) No caso, houve 

reestruturação da carreira dos Servidores do Município de Primavera do 

Leste, por meio da Lei Municipal nº 704, de 20 de dezembro de 2001, que 

entrou em vigor na data de sua publicação. Desta feita, considerando o 

entendimento jurisprudencial acima exposto, o termo inicial do prazo 

prescricional quinquenal começa a fluir com a reestruturação da carreira 

dos serviços municipais em 20/12/2001, encerrando-se, portanto, em 

20/12/2006. Logo, como a presente ação somente foi distribuída em 

02/08/2019, resta fulminada pela prescrição quinquenal o direito da parte 

autora para pleitear indenização referente as diferenças pela conversão 

de cruzeiro real para URV. Registra-se, por oportuno, que a Turma 

Recursal Única editou súmula acerca do tema, vejamos: “SÚMULA 11. O 

início do marco prescricional para reivindicar eventuais diferenças da 

conversão da moeda de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor 

(URV) é a edição da primeira Lei de Reestruturação Remuneratórias das 

carreiras de cada categoria de servidor público”. Destarte, patente à 

ocorrência da prescrição, já que a parte autora somente ajuizou ação em 
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02/08/2019, quando decorrido mais de 5 (cinco) anos desde 

reestruturação da carreira dos Servidores do Município de Primavera do 

Leste, por meio da Lei Municipal nº 704 de 20 de dezembro de 2001. - 

Dispositivo Diante do exposto, declaro a prescrição da pretensão da parte 

autora direito da Autora para pleitear indenização referente a diferenças 

pela conversão de cruzeiro real para URV. Por conseguinte, julgo extinta a 

presente ação, com resolução de mérito, com fundamento no art. 487, II, 

do Código de Processo Civil. Deixo de condenar a autora em custas e 

despesas processuais, bem assim em honorários advocatícios por serem 

indevidos em primeiro grau de jurisdição, nos termos do artigo 54 da Lei 

9.099/95 (O acesso ao Juizado Especial independerá, em primeiro grau de 

jurisdição, do pagamento de custas, taxas ou despesas). Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se Após, arquivem-se. De São José do 

Rio Claro/MT para Primavera do Leste/MT, 23 de abril de 2020. (Assinado 

Eletronicamente) CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO Juíza de Direito 

(Prov. 17/20)

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010544-89.2015.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

AURICEA PEREIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO

 

Processo: 8010544-89.2015.8.11.0037 REQUERENTE: AURICEA PEREIRA 

DE SOUSA REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO SENTENÇA Visto. 

Trata-se de ação de obrigação de fazer com pedido de antecipação de 

tutela proposta por AURICEA PEREIRA DE SOUSA, por intermédio da 

Defensoria Pública Estadual, em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, 

em que busca consulta e cirurgia com médico especialista em ombro e 

ultrassonografia do polegar direito, via Sistema Único de Saúde. Anexou 

documentos com a exordial. Parecer do NAT no Id. 3338300. O pedido de 

tutela de urgência foi deferido pela decisão do Id. 3338305. O Estado de 

Mato Grosso apresentou contestação no Id. 3338310. Impugnação no Id. 

3338317. Parecer do Ministério Público no Id. 3338323. Foi deferido o 

pedido de tutela antecipada para determinar que o requerido disponibilize 

os exames: Ressonância Nuclear Magnética do Ombro Direito, Tomografia 

Computadorizada da Coluna Lombossacra, bem como uma consulta com 

cirurgião especializado em ombro, além dos demais tratamentos 

posteriores, que se fizerem necessários (Id. 9066274). A autora informou 

o não cumprimento da obrigação, solicitando o bloqueio de verbas públicas 

no valor de R$ 1.150,00 (um mil, cento e cinquenta reais) (Id. 11353478). 

Foi realizado o sequestro de verbas públicas no valor de R$ 1.150,00 (um 

mil, cento e cinquenta reais) (Id. 13436943), tendo sido expedido alvará de 

levantamento em favor do Cedimagem Centro de Diagnóstico Médico por 

Imagem, Id. 13553137. A parte autora informou que não necessita 

ressonância nuclear magnética do ombro direito e tomografia 

computadorizada da coluna lombossacra pelo qual houve o sequestro de 

verbas público e a expedição de alvará de levantamento em favor da 

Cedimagem Centro de Diagnostico Médico por Imagem, necessitando, 

neste momento, procedimentos de ressonância magnética da coluna lombo 

sacra e uma ressonância magnética de seu ombro Esquerdo (Id. 

19802727). O pedido de tutela de urgência satisfativa complementar foi 

deferido pela decisão do Id. 23170280, para determinar que o requerido 

adote todas as providências para disponibilizar a autora, exame 

complementar de ressonância magnética da coluna lombo sacra e uma 

ressonância magnética de seu ombro esquerdo. Oportunidade em que 

determinou o sequestro do valor de R$ 1.150,00 (um mil, cento e cinquenta 

reais) das contas bancárias do fornecedor Cedimagem Centro de 

Diagnostico Médico devolveu os valores. No Id. 24692820, a parte autora 

informou o descumprimento da tutela de urgência complementar, 

postulando pelo sequestro do montante de R$ 1.400,00 (um mil e 

quatrocentos reais). Foi realizado o sequestro no montante complementar 

no valor de R$ 245,00 (duzentos e quarenta e cinco reais) (Id. 24987300) 

e expedido alvará de levantamento no valor de R$ 1.400,00 (um mil e 

quatrocentos reais) em favor de Centro de Diagnóstico Santa Rosa LTDA 

(Id. 25147914). A autora acostou Nota fiscal n. 27862 no valor de R$ 

1.400,00 (um mil e quatrocentos reais) emitida por recibo emitido por 

Centro de Diagnóstico Santa Rosa LTDA (Id. 27219273). Sucinto relatório. 

Fundamento e Decido. Trata-se de Ação Ordinária de obrigação de fazer 

com tutela de urgência proposta por AURICEA PEREIRA DE SOUSA em 

face do ESTADO DE MATO GROSSO. A matéria em discussão nos autos é 

exclusivamente de direito, não havendo necessidade de dilação da 

instrução processual para produção de qualquer outro tipo de prova além 

daquelas já vindas aos autos, motivo pelo qual passível de ser analisada 

na forma disposta no artigo 355, inciso I do CPC. A saúde é bem essencial 

à sobrevivência humana, direito fundamental de todos, de acesso 

universal, igualitário e de atendimento integral, um direito subjetivo 

indisponível de todos. É dever do Poder Público prestá-la de maneira 

adequada, não se podendo permitir uma situação em que uma pessoa 

portadora de doença grave, não receba o tratamento necessário. O artigo 

196 da Carta Magna consagra o direito à saúde como dever do Estado, 

que deverá, por meio de políticas sociais e econômicas, propiciar aos 

necessitados o tratamento mais adequado e eficaz, capaz de ofertar ao 

enfermo maior dignidade, menor sofrimento e melhor qualidade de vida. A 

Lei n.º 8.080/90 (Lei Orgânica da Saúde), que dispõe sobre as condições 

para a promoção, proteção e recuperação da saúde, além da organização 

e o funcionamento dos serviços correspondentes, regulamentando o 

Sistema Único de Saúde, consigna em seu art. 2º que: “A saúde é um 

direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as 

condições indispensáveis ao seu pleno exercício.” Já se manifestou o 

Supremo Tribunal Federal, em relação ao suposto conflito existente entre 

os direitos fundamentais e as diretrizes dispostas pelo Ministério da Saúde 

e pelos Estados, devendo, sobremaneira, fazer-se prevalecer aqueles: 

“Entre proteger a inviolabilidade do direito à vida, que se qualifica como 

direito subjetivo inalienável assegurado pela própria Constituição da 

República (art. 5º, caput), ou fazer prevalecer, contra essa prerrogativa 

fundamental, um interesse financeiro e secundário do Estado, entendo - 

uma vez configurado esse dilema, que razões de ordem ético-jurídica 

impõem ao julgador uma só e possível opção: o respeito indeclinável à 

vida” (PETMC 1246/SC - Min. Celso de Mello). Ademais, no voto proferido 

no RE nº 226.835/RS, de relatoria do Min. Ilmar Galvão, o ínclito ministro 

discorre, com muita propriedade, a respeito da não relativização do direito 

à saúde em detrimento de políticas impostas pelos Administradores: “(...) O 

direito à saúde, como está assegurado na Carta, não deve sofrer 

embaraços impostos por autoridades administrativas, no sentido de 

reduzi-lo ou de dificultar o acesso a ele (...)” Aliás, o direito à vida e à 

saúde não se encontram no âmbito dos atos discricionários (oportunidade 

e conveniência) da Administração Pública, mas se constituem num dever 

constitucional, não se podendo admitir a alegação de falta de recurso 

público para tratamentos médicos àqueles que não têm condições 

econômicas para suportarem os encargos. Nesse sentido, colaciono os 

seguintes julgado: “REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CIVIL - AÇÃO 

CIVIL PÚBLICA - DIREITO À SAÚDE - DIABETES MELITUS TIPO 1 - BOMBA 

INFUSORA DE INSULINA - SISTEMA DE INFUSÃO CONTÍNUA DE INSULINA 

- SENTENÇA MANTIDA. - A ação civil pública é o instrumento processual 

previsto na Constituição Federal e na Lei n° 7.347/85 pelo qual o Ministério 

Público e outras entidades legitimadas podem se valer para a defesa de 

interesses difusos, coletivos e individuais homogêneos. - É plenamente 

possível que o Ministério Público utilize da ação civil pública para buscar a 

tutela do direito à saúde, não sendo cabível, contudo, a formulação de 

pedido genérico, abstrato e indeterminado de obrigação de fazer ou não 

fazer. V.V. - O direito à saúde constitui um direito humano fundamental 

social de efeito concreto e de eficácia plena, considerada a diretriz de 

integralidade regulada, tratando-se de direito de todos e dever do Estado a 

quem cumpre assegurem o acesso universal e igualitário dentro da diretriz 

de integralidade (CF, art. 6º, 196 e 198, II). - A saúde como direito social 

dentro da diretriz de integralidade deve estar parametrizada pela 

integralidade regulada, de modo que fora da regulação o acesso à saúde 

deve ser tradado como direito de natureza assistencial. - Por força de 

disposição legal (Lei 8.080/90, arts. 19-M e 19-O), a integralidade de 

acesso à saúde sujeita-se aos critérios intransponíveis da medicina 

baseada em evidência - MBE, considerada a eficácia, a acurácia, a 

segurança e a efetividade daquilo que se pretende, ainda se observando 

os Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas - PCDT, os quais somente 

podem ser desprezados quando relatórios específicos indiquem a 

peculiaridade de cada caso. - Em razão do princípio da deferência, os 

Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas - PCDT são as normas 

orientadores de acesso á saúde pública, somente podendo ser autorizado 

o acesso a outro medicamento produto ou procedimento se estiver 

comprovada a impropriedade daquilo que estiver incorporado nas políticas 
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públicas. - Ao Poder Judiciário não é lícito determinar o acesso a produtos, 

medicamentos ou serviços de saúde em relação aos quais não haja prova 

de evidência científica. (TJMG - Ap Cível/Rem Necessária 

1.0116.16.001855-6/002, Relator(a): Des.(a) Ana Paula Caixeta , 4ª 

CÂMARA CÍVEL, julgamento em 23/01/2020, publicação da súmula em 

28/01/2020) Por fim, anoto que o ente Público somente poderá ser 

compelido ao fornecimento dos procedimentos médicos comprovadamente 

necessários ao tratamento do requerente. Referida prova deve ser feita 

por meio de prescrição de profissional médico devidamente habilitado. 

Sobreleva registrar que não há comprometimento do princípio da 

universalidade do acesso à saúde, haja vista a concessão da liminar tem o 

intuito apenas e tão somente de fazer cumprir os dispositivos 

constitucionais que garantam o livre e irrestrito acesso dos mais 

necessitados à saúde e ao fornecimento de medicamentos, como garantia 

basilar insculpida na Carta Magna de nosso país. - Dispositivo Ante o 

exposto, julgo procedente o pedido inicial, confirmando a tutela antecipada 

anteriormente deferida, consignando-se que a tutela jurisdicional já foi 

exaurida, uma vez que inexiste novos pedidos nos autos, havendo, 

inclusive, prestação de contas. Julgo extinto o feito, com resolução de 

mérito, nos termos do artigo 487 inciso I do Código de Processo Civil. Sem 

condenação em custas e honorários, em função dos benefícios da Lei 

1.060/50. Decorrido o prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado e, 

em seguida, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. De São José do Rio 

Claro/MT para Primavera do Leste/MT, 23 de abril de 2020. (Assinado 

Eletronicamente) CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO Juíza de Direito 

(Prov. 17/20)

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001963-05.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

L. F. MENEZES - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS EMIDIO CEZAR OAB - MT0016426A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALONSO DE ARAUJO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DIVINO VIANA DOS SANTOS OAB - GO25762 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

Processo n.º 1001963-05.2018.811.0037 Reclamante: L. F. Menezes – 

EPP Reclamada: Alonso de Araújo Vistos etc. Deixo de apresentar o 

relatório com fulcro no artigo 38, da Lei nº. 9.099/95. Fundamento e 

decido. Sendo a prova documental suficiente para formar convencimento, 

passo ao julgamento antecipado da lide, nos moldes do art. 355, I, do CPC. 

Mérito. Aduz a parte requerente que ao realizar uma compra de produtos 

para a sua loja tomou ciência de que o seu nome se encontrava 

negativado por uma dívida no valor de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil 

reais). Afirma que não possui nenhuma dívida com a parte Requerida, 

sendo que pelo contrário a parte Requerida lhe deve o valor de R$ 

37.000,00. Alega que tentou solucionar a negativação indevida 

extrajudicialmente, contudo não logrou êxito. Assim, requer a declaração 

de inexistência de débito e indenização por danos morais. No presente 

caso, denota-se que a parte requerida, mesmo sendo devidamente citada 

não compareceu pessoalmente à audiência de conciliação, realizada em 

05.02.2019, ID 17801429, tendo sido representada por sua advogada na 

audiência, bem como apresentou contestação, tempestivamente no ID 

17954240 e seguintes. Em virtude do não comparecimento à Audiência de 

Conciliação, DECRETO à REVELIA da parte requerida, nos termos do art. 

344 do CPC e do artigo 20 da Lei nº 9.099/95, e passo ao julgamento 

antecipado da lide. A revelia tem como efeito a confissão quanto à matéria 

de fato, entretanto, a revelia da parte Reclamada não induz a procedência 

do pedido, se o contrário resultar a convicção do juiz (art. 20 da Lei 

9099/95). A parte requerida, apresentou contestação tempestivamente, 

motivo pelo qual deve esta ser analisada pelo juízo. Em defesa alega, em 

suma, que a proprietária da empresa Requerente é casada com o Sr. 

Paulo César e que ela e o Sr. Paulo realizam diversos negócios de compra 

e venda de veículos com a parte Requerida. Afirma que em um desses 

negócios a parte Requerente lhe passou um cheque no valor negativado, 

contudo na hora da apresentação tomou ciência que o cheque havia sido 

sustado. Aduz que diante da frustração no recebimento do cheque 

efetivou o protesto da cártula, fato este que gerou a inscrição narrada na 

inicial. Alega também que o débito que a parte Requerente alega que o 

Requerido possui não é devido, uma vez que não foi assinado por este. 

Por estes motivos afirma que inexiste ato ilícito, passível de indenização, 

devendo ser o pedido julgado improcedente. Por fim, requer que a parte 

Requerente seja condenada a indenizar a parte Requerida no valor dos 

danos morais, pedido na inicial. A parte Requerente impugnou a 

contestação rechaçando em sua totalidade a contestação apresentada 

pela parte Requerida. De início compete frisar que a Nota Promissória 

narrada na inicial e rebatida em defesa não é objeto da presente lide, 

motivo pelo qual não cabe a este juízo a sua análise, por outro lado, tal 

documento corrobora que a parte Requerente possui relação jurídica com 

a parte Requerida. Em atenta análise dos documentos acostados nos 

autos, destaco que a assiste razão a parte Requerida. Conforme se 

denota da contestação apresentada no ID 17954497 a parte Requerida 

trouxe um cheque emitido e sustado pela parte Requerida à favor da parte 

Requerente no valor da negativação, fato este que comprova a existência 

de um débito em aberto. Embora a parte Requerente afirme em impugnação 

à contestação que houve um desacordo comercial, esta não trouxe 

nenhum documento, bem como não requereu a produção de nenhuma 

prova, que pudesse comprovar tal desacordo que ensejou o não 

pagamento do referido cheque. Frisa-se ainda que a parte Requerida 

trouxe, mesmo que parcial a cópia de uma ação que move em face da 

proprietária da parte Requerente e de seu marido, conforme ID 17954535, 

processo este autuado com o número 5081370-72.2018.8.09.0093, e a 

parte Requerente sequer impugnou o referido documento. Assim, diante 

da falta de comprovação pela parte Requerente dos motivos pelo qual 

sustou o cheque, bem como pelas provas anexadas pela parte Requerida, 

entendo que as partes possuem relação comercial, inexistindo qualquer 

prova de que realmente o cheque foi indevidamente protestado. Em pedido 

contraposto a parte Requerida requer a condenação da parte Requerente 

no valor pleiteado na inicial, pelo simples ajuizamento da ação, todavia 

apenas o ajuizamento da ação não é ato ilícito que seja passível de 

indenização. Assim não há como acolher a condenação da parte 

Requerente a título de pedido contraposto, da mesma forma que não 

restou comprovado qualquer ato de má-fé que ensejasse a aplicação das 

penas de litigância de má-fé. Pelo exposto, nos termos do art. 487, I, do 

CPC c/c art. 6º da Lei 9.099/95, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão 

deduzida na inicial. De igual forma, JULGO IMPROCEDENTE o pedido 

contraposto realizado pela Requerida. Transitada em julgado, arquive-se, 

com baixa. Nada sendo requerido, certifique-se e REMETA-SE ao 

ARQUIVO com as baixas, anotações e demais formalidades. SUBMETO o 

presente PROJETO DE SENTENÇA ao MM. Juiz de Direito para os fins 

estabelecidos no artigo 40 da Lei nº. 9.099/1995. Publicada no Sistema. 

Intime-se. Às providências. Bruno Felipe Monteiro Coelho Juiz Leigo 

Vistos, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o 

Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo deste Juizado Especial. 

Intimem-se as partes da sentença. Primavera do Leste-MT, 23 de abril de 

2.020. Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007511-11.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

OLINET APARECIDA MADALENA DA COSTA MAGNE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL SOLDERA DALLEK OAB - MT20688/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MORRO DA MESA CONCESSIONARIA S/A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

1007511-11.2018.8.11.0037. REQUERENTE: OLINET APARECIDA 

MADALENA DA COSTA MAGNE REQUERIDO: MORRO DA MESA 

CONCESSIONARIA S/A. Vistos, etc. Deixo de apresentar o relatório com 

fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Prefacialmente é imperioso 

desenredar que in casu o deslinde das questões de fato e de direito não 

depende de dilação probatória de perícia ou em audiência de instrução, 

pelo que delibero por julgar antecipadamente a lide, ex vi do art. 355 inc. I 

do CPC. Mérito Alega a parte autora OLINET APARECIDA MADALENA DA 

COSTA MAGNE que 28/09/2018, às 10h54min, a sua nora transitava pela 

rodovia MT130, com o veículo Ford KA, ano 2015, cor branca, placa 

QBN-20453, sentido Rondonópolis a Primavera do Leste, quando no km 
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106, foi abalroada por uma pedra que estava solta na pista, esta que foi 

atirada pelo pneu de um caminhão, que a pedra arremessada colidiu com o 

para-brisa do automóvel da parte requerente e que a condutora 

deslocou-se a um ponto de atendimento da requerida relatando o ocorrido, 

esta que em contrapartida informou que seria lavrado um B.A. (Boletim de 

Acidente) e que em 30 dias entraria em contato para solucionar o 

problema, gerando o protocolo de número 32299, todavia “Entrementes, a 

Requerida negou o pedido administrativo de reparação do dano, assim, 

não restando alternativa senão promover a presente demanda no intuito 

de obter um ressarcimento dos danos suportados”. Sic A requerida em 

sede de contestação sustenta que “Excelência, primeiramente cabe 

mencionar que o referido processo, diferentemente do alegado na 

presente inicial, fora DEFERIDO ADMINISTRATIVAMENTE PELA EMPRESA 

REQUERIDA, no entanto, a AUTORA JAMAIS ENVIOU A DOCUMENTAÇÃO 

NECESSÁRIA para o andamento do processo e realização do pagamento 

deste”. Afirma ainda que a parte autora apresentou somente um 

orçamento e que o valor é muito superior ao cotado pela empresa. In casu, 

é oportuno esclarecer que a relação travada entre as partes é de 

natureza consumerista, devendo ser aplicado ao caso os ditames 

contidos no Código de Defesa do Consumidor. Registra-se que em que 

pese a parte autora na inicial alegar que a requerida negou seu pedido, a 

própria parte apresenta e-mail da empresa informando que o seu pedido 

foi deferido. As Concessionárias se sub-rogam nos deveres e obrigações 

do Estado na exploração das rodovias, devendo oferecer ao cidadão e 

consumidor o direito de trafegar por rodovias seguras, com pavimento em 

boas condições e sinalização adequada, oferecendo ainda no caso de 

acidentes, um atendimento médico gratuito e ágil, além de se incumbir 

pelos danos causados em decorrência de sua responsabilidade objetiva, 

destarte, é patente a sua obrigação de ressarcir a parte reclamante que 

comprovou nos autos que foi vítima de danos em detrimento das más 

condições do asfalto onde trafegava no momento do acidente (colisão da 

pedra no para-brisa). Ressalta-se que embora a requerida conteste o 

valor do orçamento apresentado pela parte autora, a empresa apresenta 

tão somente 01 orçamento e com valor muito inferior ao apresentado pela 

parte autora, sem constar todas as especificações do documento da 

autora. Portanto, devido o pleito de restituição da quantia constante no 

orçamento apresentado pela parte autora no ID 16482593 no valor de 

R$1.185,00 (mil e cento e oitenta e cinco reais). Pleiteia ainda a parte 

autora a condenação da requerida ao pagamento de indenização por 

danos morais. A requerida sustentou em defesa que a autora não enviou 

os documentos necessários, no entanto, a parte autora não impugnou tal 

alegação, bem como não comprovou nos autos o envio dos referidos 

documentos. Registra-se que no ID 16482340 a autora apresenta o e-mail 

do deferimento e que consta o envio de resposta à requerida no mesmo 

dia, todavia, não consta o teor do que se tratava do envio dos 

documentos. Ademais, inobstante o irrefutável ato ilícito incorrido pela 

requerida, tenho que a pretensão da parte autora em ser indenizado a 

título de danos morais não reivindica a proteção jurisdicional, pois, trata-se 

de um mero dissabor ínsito à própria vida em sociedade. Como se não 

bastasse, consigno que a situação vivenciada pela parte autora 

(arremesso de pedra em para-brisa de veículo) não chegou a lhe 

proporcionar qualquer lesão corporal, o que, definitivamente, apenas 

fortalece o entendimento deste juízo acerca da ausência de violação de 

qualquer atributo relacionado à personalidade do consumidor. Visando 

corroborar a fundamentação acima mencionada, segue abaixo, por 

analogia, uma jurisprudência oriunda do TJMG: “APELAÇÕES CÍVEIS - 

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO COM TIJOLO EM 

RODOVIA PEDAGIADA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA 

CONCESSIONÁRIA - EXCLUDENTES - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO - 

DANOS MATERIAIS PRESENTES - DANOS MORAIS - INOCORRÊNCIA. I- A 

luz do art. 37, § 6º da CR/88, é objetiva a responsabilidade da 

concessionária de serviço público, sendo prescindível, pois, a aferição da 

culpa, limitando-se a análise da responsabilidade civil à ocorrência do 

dano e do nexo causal. II- Em se tratando de rodovia de trânsito rápido 

com várias pistas em cada direção (BR-050), cuja utilização é remunerada 

mediante pedágio, evidente que tem a concessionária o dever de zelar 

pela segurança, respondendo objetivamente sempre que esta venha a 

falhar e cause algum dano aos usuários. III- A presença de objeto (tijolo) 

na pista de rolamento não constituiu fato fortuito externo a afastar a 

responsabilidade da concessionária, por não se tratar de fato 

absolutamente imprevisível, ou inevitável, mas, ao revés, risco inerente à 

própria atividade de administração rodoviária. IV- Comprovados os danos 

materiais decorrentes do acidente, relativos ao pagamento do conserto do 

carro avariado. V- Ausente a comprovação do abalo psicológico ou das 

lesões de ordem moral, faz-se indevida a indenização por danos morais à 

vítima de acidente de trânsito, sem vitima e sem gravidade, 

configurando-se o ocorrido como meros aborrecimentos. (TJ-MG - AC: 

10261170048688001 MG, Relator: João Cancio, Data de Julgamento: 

29/01/2019, Data de Publicação: 31/01/2019).”. (Destaquei). Diante de todo 

o exposto, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil c/c 

artigo 6º da Lei nº 9.099/95, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a 

pretensão deduzida, apenas para condenar a reclamada ao pagamento a 

título de danos materiais o valor de R$1.185,00 (mil e cento e oitenta e 

cinco reais) ao mês, ambos contados a partir do efetivo prejuízo (súmula 

43 do STJ), ou seja, a data do acidente na via pedagiada (28/09/2018), 

não havendo de se falar em qualquer indenização a título de danos morais. 

Decisão sujeita à homologação do Douto Juízo de Direito, a qual a 

submeto, conforme preceitua o art. 40 da Lei 9.099/95. MAISA ALVES DO 

CARMO Juíza Leiga Vistos, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e 

legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do (a) (a) Juiz (a) Leigo (a) 

deste Juizado Especial. Em havendo CUMPRIMENTO VOLUNTÁRIO da 

CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a concordância da parte 

CREDORA com o(s) VALOR(ES) PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a 

quitação do valor devido, não havendo outras obrigações a serem 

cumpridas. EXPEÇA-SE, se necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL 

na forma requerida. Caso a solicitação de transferência de valor(es) seja 

para a conta do(a) advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, 

desde qu-e tenha sido juntado aos autos o instrumento procuratório com 

poderes para o(a) causídico(a)“receber, dar quitação”. Tudo cumprido, 

ARQUIVE-SE, com as cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. 

Intimem-se as partes da sentença. Primavera do Leste-MT, 23 de abril de 

2020. Eviner Valério Juiz de Direito--

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001713-69.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

KAROLINE DOS SANTOS VIANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO ALVES DA SILVA JUNIOR OAB - MT0007662A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC EDUCACIONAL LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA CABETTE DE ANDRADE OAB - MT0009889A-B 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

Processo n.º 1001713-69.2018.8.11.0037 Reclamante: Karoline dos 

Santos Viana Reclamada: UNIC Educacional LTDA Vistos etc. Deixo de 

apresentar o relatório com fulcro no artigo 38, in fine, da Lei nº. 9.099/95. 

Fundamento e decido Sendo a prova documental suficiente para formar 

convencimento, passo ao julgamento antecipado da lide, nos moldes do 

art. 355, I, do CPC. Mérito Alega a parte Requerente que reprovou da 

matéria de Empresarial Recuperação e Falência, motivo pelo qual não pode 

apresentar o seu TCC 03. Afirma que no semestre seguinte tentou realizar 

a matrícula, contudo foi informada que a matéria havia sido retirada da 

grade, assim deveria aguardar formar turma especial para concluir o 

semestre. Aduz que, mesmo tentando por diversas vezes, não logrou 

êxito em cursar o semestre, bem como foi cobrada pelo valor total do 

semestre, assim teve que efetivar o trancamento da matrícula e pedir o 

estorno das parcelas por não ter cursado. Alega que no início do ano 

seguinte tentou efetivar a matrícula, contudo não logrou êxito, por diversos 

motivos, assim como já se encontrava no meio do semestre ingressou com 

a presente demanda pleiteando que seja determinado que a parte 

Requerida efetive a sua matrícula, bem como requerendo a condenação 

da parte Requerida em indenização por danos morais. No presente caso, 

denota-se que a parte requerida, mesmo sendo devidamente intimada em 

07.08.2018, conforme AR juntado no ID 14656387, não compareceu à 

audiência de conciliação, realizada em 18.09.2018. Tendo, todavia, 

apresentado contestação no ID 15529001 e seguintes, alegando que a 

liminar foi devidamente cumprida em 13.04.2018, constando a parte 

Requerente como matriculada. Afirma que a parte Requerente já concluiu o 

seu curso, tendo cumprido as matérias que havia reprovado, motivo pelo 

qual inexiste ato ilícito e consequentemente dever de indenizar. Assim, 
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requer a improcedência dos pedidos iniciais. Em virtude da ausência na 

audiência de conciliação, DECRETO à REVELIA da parte requerida, nos 

termos do art. 344 do CPC e do artigo 20 da Lei nº 9.099/95, e passo ao 

julgamento antecipado da lide. Diante do acima exposto se conclui que 

resta razão a parte Reclamante. No presente caso, entendo que houve 

falha na prestação do serviço da reclamada uma vez que esta não 

realizou a matrícula da parte Requerente logo que solicitado, criando neste 

período diversos erros que impediam que a parte Requerente pudesse 

concluir o curso. Friso que a parte Requerente trouxe farta documentação 

a fim de comprovar que a parte Requerida estava criando embaraços para 

que pudesse cursar as matérias que havia reprovado. Destaco que pelo 

contrário do alegado em defesa a parte Requerente conseguiu a 

conclusão da sua matrícula, apenas em 04.05.2018, quando houve foi 

informada que a matrícula estava efetivada e o boleto estava pronto para 

pagamento. Assim não há dúvida de que a parte Requerente sofreu com o 

ato ilícito da parte Requerida em obstar a sua matrícula, tendo alcançado o 

êxito apenas com a concessão da segunda tutela proferida no ID 

12911647. No que concerne à reparação do dano, incide a 

responsabilidade objetiva. O Código de Defesa do Consumidor preceitua 

em seu art. 14 que “O fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos”. Cumpre à prestadora de serviços agir com a 

diligência necessária a impedir a má prestação do serviço contratado, que 

possa acarretar prejuízo aos seus clientes e terceiros de boa-fé. Não há 

dúvida de que a conduta da requerida provocou transtornos, aflição e 

angústia, na extensão suficiente para caracterizar o dano moral, pois 

resta configurado um grave desrespeito para com a consumidora que teve 

que perder grande parte do seu tempo útil para tentar solucionar o 

problema para a realização da sua matrícula, bem como se viu impedida de 

concluir o seu curso por um semestre, sem qualquer justificativa plausível. 

A prova do reflexo patrimonial do prejuízo não se faz necessária, visto 

que o dano moral se configura pelo sofrimento humano resultante de lesão 

de direitos da personalidade. O dano moral prescinde de prova. Quanto ao 

valor da indenização em danos morais, o arbitramento deve levar em conta 

as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de 

culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a 

de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva. 

Deve-se atentar, ainda, ao princípio da razoabilidade, a fim de que o valor 

não seja meramente simbólico, passível de retirar o caráter reparatório da 

sanção, mas, também, de modo que não seja extremamente gravoso ao 

ofensor. A propósito, trago precedente do nosso e. Tribunal: APELAÇÃO 

CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - DESCONTO 

INDEVIDO - EMPRÉSTIMO CONTRAÍDO POR TERCEIRO - ESTELIONATO - 

RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA - OBRIGAÇÃO DE 

INDENIZAR - DANO MORAL - VALOR - RAZOABILIDADE - HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS - CRITÉRIO LEGAL - COMPLEXIDADE RELATIVA E BASE 

DOCUMENTAL - RECURSOS DESPROVIDOS. Cabe à instituição bancária 

conferir adequadamente a procedência e veracidade dos dados 

cadastrais no momento da abertura de conta corrente e da contratação de 

empréstimo, sob pena de se responsabilizar pelos danos que causar a 

terceiro. O arbitramento em danos morais deve levar em conta as 

circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de 

culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a 

de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva, à luz 

do princípio da razoabilidade. Se a causa tem complexidade relativa e o 

conjunto probatório é sustentado em base documental, o percentual mínino 

para fixação de honorários atende o critério legal previsto no art. 20, § 3º 

do CPC. (TJMT - Ap, 39848/2011 - DES. MARCOS MACHADO j. 

17/08/2011). (grifo negrito nosso). Feitas as ponderações supra, 

considero adequada a fixação da indenização pelo dano moral em R$ 

6.000,00 (seis mil reais), visto que a parte Requerente tentou solucionar o 

fato administrativamente, ensejando assim o seu desvio produtivo, bem 

como sofreu com o atraso de um semestre para concluir o seu curso. Pelo 

exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC e art. 6º da Lei 9.099/95, 

confirmo as tutelas de urgência concedidas nos ID’s 12377574 e 

12911647, bem como as multas ali estabelecidas, fixando como data do 

cumprimento da liminar o dia de 04.05.2018, e JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE a pretensão deduzida para condenar a parte requerida ao 

pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00 (seis 

mil reais), corrigido monetariamente pelo INPC e acrescidos de juros 

simples de 1% (um por cento) ao mês, ambos calculados desde a 

prolação desta sentença. Sem custas e sem honorários neste grau de 

jurisdição (art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95). Transitada em julgado, 

execute-se na forma da Lei (art. 523 e ss. do CPC). Nada sendo 

requerido, certifique-se e REMETA-SE ao ARQUIVO com as baixas, 

anotações e demais formalidades. SUBMETO o presente PROJETO DE 

SENTENÇA ao MM. Juiz de Direito para os fins estabelecidos no artigo 40 

da Lei nº. 9.099/1995. Publicada no Sistema. Intime-se. Às providências. 

Bruno Felipe Monteiro Coelho Juiz Leigo Vistos, HOMOLOGO, para que 

surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do 

Juiz Leigo deste Juizado Especial. Em havendo CUMPRIMENTO 

VOLUNTÁRIO da CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a 

concordância da parte CREDORA com o(s) VALOR(ES) 

PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a quitação do valor devido, não 

havendo outras obrigações a serem cumpridas. EXPEÇA-SE, se 

necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL na forma requerida. Caso a 

solicitação de transferência de valor(es) seja para a conta do(a) 

advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, desde qu-e tenha sido 

juntado aos autos o instrumento procuratório com poderes para o(a) 

causídico(a)“receber, dar quitação”. Tudo cumprido, ARQUIVE-SE, com as 

cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. Intimem-se as partes da 

sentença. Primavera do Leste-MT, 23 de abril de 2020. Eviner Valério Juiz 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010863-91.2014.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MEDIANEIRA COMERCIO DE FERRAGENS E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA MARTINS OAB - MT0005974A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALLAN BRAGA RICCI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO

 

Processo Nº: 8010863-91.2014.8.11.0037 Promovente: MEDIANEIRA 

COMERCIO DE FERRAGENS E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP Promovido: 

ALLAN BRAGA RICCI Vistos etc., Insta salientar, que foi expedida 

intimação para o reclamante se manifestar (conforme ID 20824125) para 

que indicasse nos autos de maneira objetiva bens à penhora, todavia, a 

autora se manteve inerte. Outrossim, verifica-se que desde julho de 2019 

o feito encontra-se paralisado em cartório, sem qualquer providência da 

parte interessada. Dispõe o Código de Processo Civil, no art. 485, inc. III, 

veja-se: Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: III - por não 

promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a 

causa por mais de 30 (trinta) dias; Logo, a extinção do feito, sem 

resolução do mérito, é medida que se impõe, em razão da inércia da parte 

reclamante, demonstrando de forma inequívoca o desinteresse pelo 

prosseguimento do feito. Ante o exposto, julgo e declaro extinta a 

presente reclamação, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 51 

da Lei n. 9.099/95 e art. 485, III, do Código de Processo Civil. Sem custas 

processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 

9.099/95). Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. 

Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e 

posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Evelyn 

Rubia Rosa da Silva Juíza Leiga SENTENÇA SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO 

Vistos, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o 

Projeto de Sentença da lavra do (a) (a) Juiz (a) Leigo (a) deste Juizado 

Especial. Intimem-se as partes da sentença. Cristhiane Trombini Puia 

Baggio Juíza de Direito (Prov. 17/20)

Sentença Classe: CNJ-59 EMBARGOS DE TERCEIRO CÍVEL

Processo Número: 1007094-58.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

L. F. MENEZES - EPP (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILBERTO JOSE CADOR OAB - MT0014323A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANA PASA MALACARNE (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

CRISTINA DREYER OAB - MT0009520A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO
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Processo n.º 1007094-58.2018.8.11.0002 Reclamante: L. F. Menezes – 

EPP Reclamada: Ana Pasa Malacarne Vistos etc. Deixo de apresentar o 

relatório com fulcro no artigo 38, da Lei nº. 9.099/95. Fundamento e 

decido. Sendo a prova documental suficiente para formar convencimento, 

passo ao julgamento antecipado da lide, nos moldes do art. 355, I, do CPC. 

Mérito. A parte Requerente apresentou o presente Embargos de Terceiro 

afirmando que sofreu uma constrição em sua conta corrente sobre um 

valor que não é devido, decorrente do processo n. 

8010831-57.2012.8.11.0037. Alega que o cumprimento de sentença que 

ensejou o bloqueio foi demandado contra a empresa Globo Notebooks, e 

não em face da empresa Requerente Globo Informática e Celulares. 

Assim, requer que sejam anuladas as penhoras efetivadas na conta da 

Embargante. No presente caso, denota-se que a parte requerida, mesmo 

sendo devidamente citada em 03.06.2019, ID 20619768, não compareceu 

à audiência de conciliação, realizada em 18.06.2018, ID 21007190, bem 

como deixou de apresentar contestação. Em virtude disso, DECRETO à 

REVELIA da parte requerida, nos termos do art. 344 do CPC e do artigo 20 

da Lei nº 9.099/95, e passo ao julgamento antecipado da lide. A revelia tem 

como efeito a confissão quanto à matéria de fato, entretanto, a revelia da 

parte Reclamada não induz a procedência do pedido, se o contrário 

resultar a convicção do juiz (art. 20 da Lei 9099/95). Em atenta análise aos 

autos denoto que, conforme destacado na decisão que indeferiu a tutela 

de urgência, a parte Requerente possui em seu requerimento de 

empresário (ID 16110612) o mesmo endereço da empresa Globo Comércio 

de Notebooks LTDA – ME. Destaco também que o nome das duas 

empresas possui grande similitude, sendo uma Globo Comércio de 

Notebooks e a outra Globo Informática e Celulares, e possuem a mesma 

atividade (venda de produtos de informática), fatos estes que trazem 

fortes evidências de que pertencem ao mesmo grupo econômico. 

Destacando ainda a decisão de ID 16684326, é evidente que o próprio 

e-mail da parte Requerente é globonotebooks@hotmail.com, desta 

maneira, resta claro que não há qualquer prova de que a parte Requerente 

não pertença ao mesmo grupo econômico da parte Requerida. Friso que a 

parte Requerente constou em audiência de conciliação que ofertaria uma 

proposta de acordo para quitação do débito no importe de R$ 5.000,00, 

fato este que também demonstra a existência de vínculo entre as duas 

empresas. Desta maneira, resta evidente que há uma interligação entre as 

empresas, sendo, desta maneira possível a penhora de bens das 

empresas coligadas. Neste sentido, verbis: AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

TRANSPORTE. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE 

BENS PERTENCENTES À EMPRESA QUE INTEGRA O MESMO GRUPO 

ECONÔMICO. POSSIBILIDADE. Possível a ampliação da responsabilidade 

patrimonial por débitos não quitados de empresa sucedida ou do mesmo 

grupo econômico, visando assegurar a satisfação de crédito regularmente 

assumido. Comprovada a confusão patrimonial entre a executada e 

empresa que integra mesmo grupo econômico possível a penhora do 

patrimônio desta. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. (Agravo de 

Instrumento Nº 70067122457, Décima Primeira Câmara Cível, Tribunal de 

Justiça do RS, Relator: Luiz Roberto Imperatore de Assis Brasil, Julgado 

em 17/02/2016). IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DA SENTENÇA. 

EMPRESAS DO MESMO GRUPO ECONÔMICO. POSSIBILIDADE DE 

PENHORA DE BENS DA RECORRENTE. Tendo em vista que a executada 

PSEG-PNX Administradora de Hotéis e Restaurantes e a empresa Porto 

Naus Praia Hotel Ltda fazem parte do mesmo grupo econômico, possuindo 

sede no mesmo endereço e com mesmo objeto social, viabilizada resta a 

penhora de bens procedida. A vinculação de ambas as empresas é nítida, 

tanto que o nome fantasia da primeira se assemelha ao nome da segunda. 

Afastar a penhora realizada seria propiciar a frustração do pagamento do 

débito pela executada que se utiliza de pessoa jurídica com CNPJ distinto 

para ocultar seus bens e negociações. Sentença confirmada por seus 

próprios fundamentos. RECURSO IMPROVIDO.? (TJRS - Recurso Cível Nº 

71003139052, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: 

Marta Borges Ortiz, Julgado em 19/12/2011) Pelo exposto, nos termos do 

art. 487, I, do CPC c/c art. 6º da Lei 9.099/95, JULGO IMPROCEDENTE a 

pretensão deduzida na inicial. Transitada em julgado, arquive-se, com 

baixa. Nada sendo requerido, certifique-se e REMETA-SE ao ARQUIVO 

com as baixas, anotações e demais formalidades. SUBMETO o presente 

PROJETO DE SENTENÇA ao MM. Juiz de Direito para os fins estabelecidos 

no artigo 40 da Lei nº. 9.099/1995. Publicada no Sistema. Intime-se. Às 

providências. Bruno Felipe Monteiro Coelho Juiz Leigo Vistos, 

HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de 

Sentença da lavra do Juiz Leigo deste Juizado Especial. Intimem-se as 

partes da sentença. Primavera do Leste-MT, 23 de abril de 2020. Eviner 

Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001735-30.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JOVANI BASSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL BOQUE DA SILVA OAB - MT0013386A (ADVOGADO(A))

PHILIPE CASARIN PEIXOTO OAB - MT22273/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PLANEJAR VIAGENS E TURISMO LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SOLDERA DALLEK OAB - MT20688/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

1001735-30.2018.8.11.0037. REQUERENTE: JOVANI BASSO REQUERIDO: 

PLANEJAR VIAGENS E TURISMO LTDA - ME Vistos etc. Deixo de 

apresentar o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Ademais, 

por não haver a necessidade de serem produzidas outras provas (seja 

documental, testemunhal ou pericial) para fins de auxiliar este juízo na 

formação do convencimento, passo ao julgamento antecipado da lide, nos 

moldes do que preconiza o artigo 355, I, do CPC/2015. Do Mérito: Narra o 

autor que firmou contrato com a Reclamada (A Planejar) que por sua vez 

celebrou contrato com a 2 Requerida, para aquisição de um pacote de 

viagens para um evento denominado “Spring Break” que acontece 

anualmente em Cancun, que viajaria com mais 03 amigos, que a viagem 

tinha embarque previsto para o dia 08 de março de 2018 e volta para o dia 

15 de março de 2018, que pagou pelo pacote o valor de R$ 7.410,00 (sete 

mil quatrocentos e dez reais). O valor incluía a passagem aérea (ida e 

volta), taxas de embarque, ingressos para 4 festas, 7 noites de hotel All 

inclusive, e Guia do Spring Break e pagou R$ 1.156,00 (um mil cento e 

cinquenta e seis reais), como forma de entrada e o restante foi parcelado 

em 09 parcelas de R$ 694,88 (seiscentos e noventa e quatro reais e 

oitenta e oito centavos), cada uma. Desse modo, até a presente data 

efetuou o pagamento da entrada e mais 05 (cinco) parcelas, que foi 

surpreendido com a noticia de que seu pacote havia sido cancelado, 

sendo informado de que o motivo seria a inadimplência de um dos amigos. 

Alega que o contrato assinado foi individualizado e especifico, que a 

primeira Requerida reembolsou apenas valor da entrada e não fez o 

reembolso das parcelas pagas no cartão. Ao final pleiteia pela devolução 

do valor pago no montante de R$ 3.474,40 (Três mil, quatrocentos e 

setenta e quatro reais e quarenta centavos), bem como, dano moral no 

importe de R$ 15.000,00 (quinze mil reais). No ID 14291494, a parte autora 

manifestou desistência quanto a Reclamada TECO TOUR VIAGENS E 

TURISMO LTDA – ME, sendo homologado pelo Douto Juiz de Direito no ID 

15378338. No ID 22751730, a Reclamada PLANEJAR VIAGENS E TURISMO 

LTDA – ME, apresentou contestação e sustentou que o pacote de viagens 

foi cancelado em virtude do inadimplemento de um dos contratantes, que 

estava previsto no contrato, que a sua rescisão se deu por culpa do 

consumidor, que efetuou a devolução da integralidade dos valores 

auferidos na intermediação, que o requerente realizou sua viagem no dia 

05/03/2018 e retornou no dia 12/03/2018. Pugna pela inexistência de 

danos morais e a consequente improcedência dos pedidos autoral. No ID 

22772377, houve audiência de conciliação, todavia, restou infrutífera. Em 

consonância com o artigo 6º, VIII, do CDC, DEFIRO a inversão do ônus da 

prova em favor do Reclamante. Após promover a análise das 

manifestações apresentadas pelas partes, bem como, de todo o acervo 

probatório protocolizado nos autos, tenho que a Reclamada não se 

desincumbiu do ônus probatório previsto pelo artigo 373, II, do CPC/2015. 

Em que pese a Reclamada tenha sustentado que não poderia ser 

responsabilizada pelo cancelamento do pacote de viagem do Reclamante, 

haja vista que tal serviço é fornecido pela empresa TECO TOUR VIAGENS 

E TURISMO LTDA – ME, entendo que tal justificativa não detém a menor 

credibilidade. Conforme alhures mencionado, o papel desempenhado pela 

Reclamada não se limitou a uma mera intermediação de venda de pacotes, 

o que, em tese, poderia ensejar o afastamento de sua responsabilidade. 

Na verdade, os documentos que instruíram a exordial (principalmente o 

Contrato de Intermediação de Serviços de Turismo) demonstraram 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1072024/4/2020 Página 178 de 870



cristalinamente que a Reclamada comercializou um pacote turístico que 

compreendia não só serviços de hospedagem em hotel, como também, os 

serviços de transporte aéreo, que incluiriam baladas open bar, e guia, 

motivo pelo qual, tenho plena convicção de que a agência Ré assumiu a 

responsabilidade pelo sucesso da viagem. A meu ver, ao contratar um 

pacote turístico perante uma agência de viagens credenciada, o 

consumidor deposita integralmente na referida empresa a confiança de 

que todos os serviços (hospedagens, passagens aéreas, passeios, etc.) 

integrantes do pacote ofertado serão prestados com excelência. Logo, 

restando incontroverso o cancelamento do pacote, bem como, 

considerando que o autor estava totalmente adimplente com suas 

prestações, entendo que a Reclamada detém flagrante responsabilidade 

(artigo 7º, parágrafo único, do CDC) pelos infortúnios provenientes da 

frustração da viagem almejada pelo Demandante. Outrossim, não tenho 

dúvidas de que o cancelamento do pacote de viagem provocou 

transtornos, aflição e angústia, na extensão suficiente para caracterizar o 

dano moral, pois, a viagem havia sido programada com meses de 

antecedência. No que tange à reparação do dano, por se tratar de uma 

relação regida pelo Código do Consumidor, incide a responsabilidade civil 

objetiva, ou seja, aquela que prescinde a demonstração do elemento 

culpa. O diploma consumerista preceitua em seu artigo 14 que: Art. 14. O 

fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de 

culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por 

defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações 

insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos (Destaquei). Já 

no que concerne à prova do dano moral, tenho que a mesma não se 

revela necessária, pois, o prejuízo imaterial auferido pelo Reclamante está 

intimamente concatenado ao ato ilícito do qual fora vítima (cancelamento de 

pacote turístico), o qual, registra-se, nesta demanda revela-se irrefutável. 

No intuito de corroborar toda a fundamentação até então exarada no 

presente pronunciamento jurisdicional, seguem abaixo colacionadas, por 

analogia, algumas jurisprudências pátrias: (...) AÇÃO DE INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS. PACOTE DE VIAGEM DESFEITO EM RAZÃO DE 

CANCELAMENTO DE VOO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA AGÊNCIA 

DE TURISMO. ATIVIDADE QUE VAI ALÉM DA VENDA DE PASSAGENS 

AÉREAS, IMPLICANDO COMPROMISSO COM O SUCESSO DO PASSEIO. 

LEGITIMIDADE PASSIVA DECORRENTE DA RELAÇÃO DE CONSUMO. 

RECLAMO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO. A 

venda de pacote de viagem configura relação de consumo, conforme 

artigos 2o e 3o da Lei n. 8.078/1990. Logo, incide seu art. 7o, parágrafo 

único, segundo o qual a responsabilidade do fornecedor, em havendo 

mais de um ofensor, é solidária. Assim, a agência de turismo responde 

pelo desfazimento do passeio, mesmo que decorra do cancelamento do 

voo pela companhia aérea. "A jurisprudência deste Tribunal admite a 

responsabilidade solidária das agências de turismo apenas na 

comercialização de pacotes de viagens" (AgRg no REsp 1453920/CE, Rel. 

Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 09/12/2014, DJe 

15/12/2014). Não se pode falar em culpa de terceiro quando o fato é 

causado por empresa que atua em conjunto com a ré, integrando a cadeia 

de sua atividade. (...). (TJ-SC - RI: 03007236920178240045 Palhoça 

0300723-69.2017.8.24.0045, Relator: Marcelo Pizolati, Data de Julgamento: 

06/12/2018, Primeira Turma de Recursos - Capital).. (Destaquei). Quanto 

ao valor da indenização em danos morais, o arbitramento deve levar em 

conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o 

grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, 

que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta 

abusiva. Deve-se atentar, ainda, ao princípio da razoabilidade, a fim de 

que o valor não seja meramente simbólico, passível de retirar o caráter 

reparatório da sanção, mas, também, de modo que não seja extremamente 

gravoso ao ofensor. Visando resguardar a fundamentação supra, segue 

abaixo uma jurisprudência do TJRS: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO 

NÃO ESPECIFICADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ENERGIA ELÉTRICA. 

INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL ENTRE AS PARTES. 

DESCONSTITUIÇÃO DOS VALORES COBRADOS. INSCRIÇÃO INDEVIDA 

NO ROL DE INADIMPLENTES. DANO MORAL IN RE IPSA CARACTERIZADO. 

QUANTUM INDENIZATÓRIO. MINORAÇÃO. DESCABIMENTO. HONORÁRIOS 

RECURSAIS. DESCABIMENTO. OBSERVÊNCIA AOS LIMITES DOS §§ 2O E 

3O DO ARTIGO 85 DO CPC/15. (...) 3. Para a avaliação do dano moral 

sofrido, o órgão julgador deve atentar para a dupla finalidade da 

indenização, a saber, compensatória e pedagógica. Deve, outrossim, 

orientar-se pelos postulados da razoabilidade e da proporcionalidade. 

Valor indenizatório arbitrado pelo julgador singular que merece 

manutenção. (...). APELAÇÃO DESPROVIDA. (Apelação Cível Nº 

70076504307, Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Ricardo Torres Hermann, Julgado em 26/06/2018). (Destaquei). Feitas as 

ponderações supracitadas, em homenagem aos princípios da 

razoabilidade e da proporcionalidade, bem como, a fim de evitar o 

locupletamento indevido do Reclamante, entendo como justa e adequada a 

fixação da indenização pelo dano moral em R$ 4.000,00 (quatro mil reais). 

Quanto ao dano material pleiteado é necessário ressaltar que não se 

presume, e deve ser comprovado, ou seja, não há como reconhecer o 

dever de indenizar da Requerida se não restaram suficientemente 

comprovados os efetivos prejuízos materiais suportados pela parte 

autora. A parte autora juntou APENAS UMA fatura de cartão de EMPRESA 

BASSO INDUSTRIA E COMÉRICO (ID 12360916). Não há nenhum 

documento nos autos que COMPROVE que a parte autora tenha 

desembolsado o valor de R$ 3.474,40 – pleiteado nesta demanda, pois, 

conforme dito, a única fatura juntada sequer pertence ao autor. Ainda, na 

impugnação à contestação (ID 18965483) o autor alega descumprimento 

de liminar, todavia, não juntou nenhuma fatura em seu próprio nome que 

justificasse a presença de alguma cobrança indevida, as faturas juntadas 

encontram-se em nome de EMPRESA BASSO INTRUSTRIA E COMERCIO 

(ID 18965692). Dispositivo: Diante de todo o exposto, rejeito as 

preliminares arguidas e, no tocante ao mérito da lide, nos termos do artigo 

487, I, do Código de Processo Civil c/c artigo 6º da Lei nº 9.099/95 c/c 

artigo 7º, parágrafo único, do CDC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE 

a pretensão deduzida para CONDENAR a Reclamada ao pagamento de 

uma indenização por danos morais ao Reclamante no importe de R$ 

4.000,00 (quatro mil reais), a ser corrigido monetariamente pelo índice 

INPC, a partir da prolação desta sentença (súmula 362 STJ) e ainda, 

acrescido de juros simples de 1% (um por cento) ao mês, contados a 

partir da citação (artigo 405 do Código Civil). Por fim, DEFIRO os benefícios 

da gratuidade da justiça em favor da parte Reclamante (artigo 99, § 3º, do 

CPC/2015). Sem custas processuais e honorários advocatícios neste grau 

de jurisdição (Artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95). Com fulcro no artigo 40 

da Lei nº 9.099/95, submeto a presente minuta de sentença para 

homologação da MM. Juíza Togada. EVELYN RUBIA ROSA DA SILVA 

Juíza Leiga SENTENÇA COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO Vistos, 

HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de 

Sentença da lavra do (a) (a) Juiz (a) Leigo (a) deste Juizado Especial. Em 

h a v e n d o  C U M P R I M E N T O  V O L U N T Á R I O  d a 

CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a concordância da parte 

CREDORA com o(s) VALOR(ES) PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a 

quitação do valor devido, não havendo outras obrigações a serem 

cumpridas. EXPEÇA-SE, se necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL 

na forma requerida. Caso a solicitação de transferência de valor(es) seja 

para a conta do(a) advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, 

desde qu-e tenha sido juntado aos autos o instrumento procuratório com 

poderes para o(a) causídico(a)“receber, dar quitação”. Tudo cumprido, 

ARQUIVE-SE, com as cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. 

Intimem-se as partes da sentença. Primavera do Leste, 09 de abril de 

2020. Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001479-24.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANO DREHER (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESSICA FRAGA VASCONCELOS NEVES OAB - MT21217/O-O 

(ADVOGADO(A))

GENIQUESLE SOARES SAMPAIO OAB - MT0019965A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC EDUCACIONAL LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA CABETTE DE ANDRADE OAB - MT0009889A-B 

(ADVOGADO(A))

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG109730-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO

 

AUTOS Nº. 1001479-24.2017.8.11.0037 REQUERENTE: FABIANO DREHER 

REQUERIDO: UNIC EDUCACIONAL LTDA. SENTENÇA Visto. Dispensado o 

relatório nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/1995. Trata-se de Ação de 

Indenização por Danos Morais, formulada por Fabiano Dreher, em face de 
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UNIC EDUCACIONAL LTDA, em que a parte autora sustenta sofrimento por 

dano moral em virtude da inscrição indevida de seus dados nos órgãos de 

proteção ao crédito, por débito que alega ser indevido. A parte requerida 

apresentou contestação, sem preliminares, e no mérito postulou pela 

improcedência a inicial. RELATEI. FUNDAMENTO E DECIDO. No mérito, o 

pedido inicial deve ser julgado procedente. Destaco que a presente lide 

deve ser solucionada à luz do Código de Defesa do Consumidor, 

especialmente no que diz respeito à integral reparação dos danos morais 

a serem apurados. As normas do Código de Defesa do Consumidor são 

de ordem pública e de interesse e função social, de natureza cogente, 

como disposto no artigo 1º da legislação consumerista, que reconhece no 

consumidor a parte mais fraca na relação de consumo, afastando, assim, 

a igualdade formal das partes, tal como capitulada no Código Civil e outras 

leis, para acolher a vulnerabilidade do consumidor. No caso dos autos, a 

aplicabilidade das normas consumeristas se dá em razão do disposto no 

artigo 2º, do Código de Defesa do Consumidor, que abrange no conceito 

de consumidor toda pessoa física ou jurídica que adquire o produto ou 

serviço como destinatário final. Destaco, ainda, que a responsabilidade da 

requerida é de natureza objetiva, nos termos do artigo 14 do Código de 

Defesa do Consumidor. Ou seja, tratando de responsabilidade objetiva, 

basta ao consumidor demonstrar o ato ilícito, o dano e o nexo de 

causalidade. No caso, resta incontroversa a inscrição do nome do autor 

nos órgãos de proteção ao crédito por dívida no valor de R$ 2.136,94 

(dois mil cento e trinta e seis reais e noventa e quatro centavos). A 

requerida, por sua vez, sustenta que a inserção do nome se deu por ato 

legítimo e que não houve danos a serem indenizados. Desta feita, embora 

a parte requerida sustente a inexistência de ato ilícito e de danos morais 

indenizáveis, não acostou nenhum documento que comprove as 

alegações, ônus que lhe competia e do qual não se desincumbiu. Assim, 

cabia a requerida juntar aos autos provas efetivas do negócio jurídico 

firmado entre as partes, que tenha lhe fundamentado à negativação do 

nome do autor. Entretanto, embasou suas alegações somente em 

alegações sem adentrar especificamente ao objeto do contrato que 

ensejou a negativação do nome do autor nos órgãos de proteção ao 

crédito, a qual é insuficiente para comprovar a existência do débito. 

Assim, incumbia à requerida demonstrar, por meio de prova idônea, 

conforme prevê o art. 373, II do Código de Processo Civil e o art. 14, §3º, I 

e II do CDC, que houve a contratação do serviço que ensejou a 

negativação, já que mantem o registro de todos os contratos e dados dos 

alunos. Apesar disso, não apresentou qualquer meio de prova capaz de 

infirmar o direito do autor. Ao contrário, demonstrou o autor que pagou as 

parcelas oriundas dos boletos cuja matrícula lhe deu possibilidade de 

cursar tão somente à matéria TCC, boletos quitados na data de seus 

respectivos vencimentos, 07/03/2016, no valor de R$ 300,00; 20/04/2016, 

20/05/2016 e 20/06/2016, no valor de R$ 207,00 e; 20/07/2016, no valor de 

R$ 206,06. Não há nos autos demonstração de que o débito no valor de 

R$ 2.136,94 que originou a negativação do nome do autor nos órgãos de 

proteção ao crédito realmente existiu ou decorreu de negócio jurídico 

oriundo de contraprestação de serviço realizado pela instituição de 

ensino. Assim, restou comprovada a qualidade de indevida da cobrança 

realizada pela requerida em face da parte autora, o que torna nítida sua 

responsabilidade. Constatada, então, a responsabilidade da requerida, 

passo à análise dos danos reclamados e sua quantificação correlata. - 

Dano moral A presente questão encontra-se centrada no princípio basilar 

do direito, segundo o qual a ninguém se deve lesar (nominem laedere), o 

que ficou substancialmente realçado no direito brasileiro pela sufragação 

constitucional da indenizabilidade dos danos morais. Em se tratando de 

dano moral, a reparação ocorre se do fato imputado, pelas normas de 

experiência, resultar algum prejuízo aos direitos de personalidade da 

vítima. Revela-se, in casu, o prejuízo moral experimentado, haja vista ser 

patente o abalo emocional por que passa qualquer pessoa nas 

circunstâncias vivenciadas, não sendo necessária a comprovação de 

qualquer outra circunstância, que, se ocorrente, terá reflexo apenas no 

quantum debeatur. Os documentos juntados pelo autor comprovam a 

veracidade de suas alegações. Com efeito, o documento juntado na inicial 

demonstra a inserção do nome do autor nos órgãos de proteção ao 

crédito e a ausência da juntada do documento na contestação demonstra 

a inexistência de relação jurídica efetivamente firmada entre as partes que 

demonstre a contraprestação de serviços pela parte requerida originando 

a legalidade do débito objeto dos autos, conforme fundamentado acima, o 

que se conclui que a inserção do seu nome no Serasa foi realizada de 

forma indevida. Tenho que a negativação indevida do nome do autor 

ocasiona danos morais in re ipsa. Assim, apesar da tentativa da ré de se 

eximir da responsabilidade pelos seus atos, a sua responsabilidade, ao 

contrário do que se pretende, ficou demonstrada de forma estreme de 

dúvidas. Se foi indevida a inscrição no cadastro restritivo e se a prova da 

culpa do réu, prescindível ou não, encontra-se bem clara nos autos, o 

próximo passo é averiguar a ocorrência do dano moral. Conforme resulta 

da doutrina de José Aguiar Dias, “o conceito de dano é único, e 

corresponde a lesão de direito”. Vale ressaltar que os danos morais 

abrangem todo sofrimento ou dor experimentados, que não se revistam de 

um caráter de perda pecuniária, mas nasçam de “todo atentado à 

reputação da vítima, à sua autoridade legítima, ao seu pudor, à sua 

segurança e tranqüilidade, ao seu amor-próprio estético, à integridade de 

sua inteligência, a suas afeições, etc”. No dizer de Yussef Said Cahali, na 

realidade, multifacetário e ser anímico, tudo aquilo que molesta gravemente 

a alma humana, ferindo-lhe gravemente os valores fundamentais inerentes 

à sua personalidade ou reconhecidos pela sociedade em que está 

integrado, qualifica-se, em linha de princípio, como dano moral; não há 

como enumerá-los exaustivamente, evidenciando-se na dor, na angústia, 

no sofrimento, na tristeza pela ausência de um ente querido falecido; no 

desprestígio, na desconsideração social, no descrédito à reputação, na 

humilhação pública, no devassamento da privacidade; no desequilíbrio da 

normalidade psíquica, nos traumatismos emocionais, na depressão ou no 

desgaste psicológico, nas situações de constrangimento moral. Dentro, 

pois, da miríade de causas possíveis para o dano moral, é indiscutível que 

o cadastramento de alguém junto aos chamados órgãos de proteção ao 

crédito, tais como o SERASA ou SPC, a par de possíveis efeitos 

patrimoniais, gera induvidosa mácula ao conceito de honradez e dignidade 

do suposto devedor. Quem se vê incluído nos referidos cadastros é 

imediatamente atingido pela pecha de mau-pagador ou inadimplente, não 

sendo necessário esforço para concluir que se sinta menosprezado e 

com a imagem prejudicada junto ao grupo social a que pertence, 

gerando-lhe inquestionável sofrimento psíquico e moral, passível de 

reparação. Como registra o mesmo Yussef, afirmada constitucionalmente 

a reparabilidade do dano moral, a jurisprudência está se consolidando no 

sentido de que o ‘abalo de crédito’, na sua versão atual, 

independentemente de eventuais prejuízos econômicos que resultariam do 

protesto indevido do título, comporta igualmente ser reparado como ofensa 

aos valores extrapatrimoniais que integram a personalidade das pessoas 

ao seu patrimônio moral. Aliás, desnecessária até mesmo a prova do dano 

moral em tais casos, sendo ele presumido em decorrência do ato ilícito 

praticado, consoante entendimento já pacificado pelo Superior Tribunal de 

Justiça. Nesse sentido, dentre muitos outros, registram-se os seguintes 

julgados: Nos termos da jurisprudência da Turma, em se tratando de 

indenização decorrente da inscrição irregular no cadastro de 

inadimplentes, "a exigência de prova de dano moral (extrapatrimonial) se 

satisfaz com a demonstração da existência da inscrição irregular" nesse 

cadastro.(STJ - AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO ( 

AGA ) - Nº 203613 - SP - RIP: 199800672389 - REL. SÁLVIO DE 

FIGUEIREDO TEIXEIRA - TURMA: QUARTA TURMA - J. 21/03/2000 - DJ. 

/05/2000 PÁG. 98). Por isso, tornar-se-ia irrelevante saber se a parte 

autora conseguiu comprovar ou não os fatos específicos de abalo de 

crédito narrados por ela na inicial. Sobremais, o direito de exercício de 

cobrança, qualquer que seja seu embasamento, não poderia atingir os 

direitos de personalidade da autora. Convém lembrar, a função exercida 

pelo SPC ou SERASA é de alta relevância e de graves conseqüências, de 

modo que a ré deveria cercar-se de maiores cuidados. De resto, confira 

que a parte autora trouxe aos autos cópia do extrato comprobatório de 

que o seu nome foi negativado, com concreto reflexo negativo, como faz 

prova o documento juntado na inicial. Finalmente, havendo, in casu, o dano 

moral indenizável e sendo este conseqüência exclusiva da ação injurídica 

atribuível à requerida, emerge o nexo de causalidade entre a culpa e o 

dano, formando-se o tripé sobre o qual se assenta a sua responsabilidade 

civil. Passo, na oportunidade, à fixação do quantum indenizatório. A 

jurisprudência pátria firmou-se no sentido de moderação no arbitramento 

dos danos morais, cujo valor nunca é exatamente igual à ofensa, mas 

serve como lenitivo para diminuir o sofrimento da vítima e para inibir novas 

violações por parte do ofensor. É certo, contudo, que o valor da 

indenização por dano moral puro não pode ser exacerbado a ponto de 

ensejar o enriquecimento ilícito, nem tampouco irrisório a ponto de 

incentivar o descaso das pessoas físicas ou jurídicas no comedimento de 

seus atos, fiando-se na impunidade. A jurisprudência pátria, como dito 

alhures, caminha a cautelosos passos nessa linha tênue que representa o 
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equilíbrio do justo ressarcimento. Confira-se: Ao magistrado compete 

estimar o valor da reparação de ordem moral, adotando os critérios da 

prudência e do bom senso e levando em estima que o quantum arbitrado 

representa um valor simbólico que tem por escopo não o pagamento do 

ultraje - a honra não tem preço - mas a compensação moral, a reparação 

satisfativa devida pelo ofensor ao ofendido. (TJPR, 1ª Turma Cível, APC nº 

19.411-2, Rel. Oto Luiz Sponholz). Rui Stoco adverte que se trata, pois de 

uma estimação prudencial, que não dispensa sensibilidade para as coisas 

da dor e da alegria, para os estados d'alma humana, e que destarte deve 

ser feita pelo mesmo juiz ou, quando muito, por outro jurista, inútil sempre 

pôr em ação a calculadora do economista ou de técnico em contas. (RT 

560/66) E acrescenta que, segundo Caio Mário A vítima de uma lesão a 

algum daqueles direitos sem cunho patrimonial efetivo, mas ofendida em 

um bem jurídico que em certos casos pode ser mesmo mais valioso do que 

os integrantes de seu patrimônio, deve receber uma soma que lhe 

compense a dor ou o sofrimento, a ser arbitrada pelo Juiz, atendendo às 

circunstâncias de cada caso, e tendo em vista as posses do ofensor e a 

situação pessoal do ofendido. Nem tão grande que se converta em fonte 

de enriquecimento, nem tão pequena que se torne inexpressiva. (ob. cit., 

p. 675) Caio Mário da Silva Pereira norteia de forma bastante elucidativa a 

questão do equilíbrio na avaliação do quantum do dano moral: Quando se 

cuida de dano moral, o fulcro do conceito ressarcitório acha-se deslocado 

para a convergência de duas forças: 'caráter punitivo' para que o 

causador do dano, pelo fato da condenação, se veja castigado pela 

ofensa que praticou; e o 'caráter compensatório' para a vítima, que 

receberá uma soma que lhe proporcione prazeres como contrapartida do 

mal sofrido. (in “Responsabilidade Civil, 8ª edição, editora Forense, 1997, 

p.97) Portanto, busca-se na espécie fornecer à vítima uma compensação, 

representada por uma comodidade que compense o dano sofrido, no 

mesmo passo em que se aplica uma medida de caráter repressivo e 

preventivo ao responsável pelo dano causado, com eminente função 

educativa a fim de que evite, no futuro, esse tipo de comportamento. 

Leva-se em conta, também, o nível social da vítima e o do causador do 

dano, para que a compensação não resulte inexpressiva para um e inócua 

para a outra, tendo em vista as finalidades reparatórias e compensatórias 

buscadas. Assim, atentando para as doutas e oportunas ponderações 

dos grandes mestres mencionados, assomadas às peculiaridades do 

caso sub examine, fixo a indenização em R$ 4.000,00 (quatro mil reais). - 

DISPOSITIVO Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para 

condenar a parte requerida, UNIC EDUCACIONAL LTDA ao pagamento de 

indenização pelos danos morais causados ao autor, no valor de R$ 

4.000,00 (quatro mil reais), cuja correção monetária deve ser feita pelo 

índice INPC, a partir da presente sentença, nos termos da Sumula 362 do 

Superior Tribunal de Justiça (A correção monetária do valor da 

indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento), e juros 

de mora de 1% ao mês, a partir do evento danoso. Deixo de condenar a 

requerida em custas e despesas processuais, bem assim em honorários 

advocatícios por serem indevidos em primeiro grau de jurisdição, nos 

termos do artigo 54 da Lei 9.099/95 (O acesso ao Juizado Especial 

independerá, em primeiro grau de jurisdição, do pagamento de custas, 

taxas ou despesas). Julgo extinto o feito, com resolução de mérito, nos 

termos do artigo 487 inciso I do Código de Processo Civil. Aguarde o lapso 

temporal devido para interposição de eventual recurso. Transcorrido em 

branco e certifique-se o trânsito em julgado. Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Cumpra-se. Após, arquivem-se. De São José do Rio Claro/MT 

para Primavera do Leste/MT, 23 de abril de 2020. (Assinado 

Eletronicamente) CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO Juíza de Direito 

(Prov. 17/20)

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006019-18.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LUCILIA SOUSA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT13741-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TRICARD SERVICOS DE INTERMEDIACAO DE CARTOES DE CREDITO LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ADAHILTON DE OLIVEIRA PINHO OAB - SP0152305A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

1006019-18.2017.8.11.0037. REQUERENTE: LUCILIA SOUSA SANTOS 

REQUERIDO: TRICARD SERVICOS DE INTERMEDIACAO DE CARTOES DE 

CREDITO LTDA Vistos, etc. Deixo de apresentar o relatório com fulcro no 

artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Prefacialmente é imperioso desenredar que in 

casu o deslinde das questões de fato e de direito não depende de dilação 

probatória de perícia ou em audiência, pelo que delibero por julgar 

antecipadamente a lide, ex vi do art. 355 inc. I do CPC. Mérito Sustenta a 

parte requerente LUCILIA SOUSA SANTOS que teve seu nome negativado 

indevidamente pela requerida por um débito no valor de R$298,58, no 

entanto, não possui débitos com a requerida. O requerido contesta, 

sustentando que não cometeu nenhum ato ilícito. A inversão do ônus da 

prova libera o consumidor da obrigação de provar a existência dos fatos 

constitutivos do seu direito, passando a incumbência à parte contrária que 

deverá comprovar a existência de fatos impeditivos do direito da parte 

reclamante, em virtude da presunção passar a ser favorável a ele. 

Destarte, conquanto tenha o reclamado alegado que não praticou ilícito 

ensejador de reparação por danos morais e ter apresentado extrato das 

faturas e telas sistêmicas, tais documentos são considerados unilaterais, 

portanto, não apresentou qualquer documento apto a provar a existência 

do débito que motivou a negativação, tais como, contrato assinado pela 

parte reclamante. Infere-se, portanto, que ocorreu a utilização indevida 

dos dados pessoais do reclamante, resta, portanto, configurada a falha na 

prestação de serviço praticada pela parte reclamada, conforme descrito 

na inicial, uma vez que os documentos apresentados são considerados 

como unilaterais. No que concerne à reparação do dano, incide a 

responsabilidade objetiva. O Código de Defesa do Consumidor preceitua 

em seu art. 14 que “O fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos”. Cumpre à prestadora de serviços agir com a 

diligência necessária a impedir fraudes que possam acarretar prejuízo aos 

seus clientes. No que concerne ao dano moral, a negativação objeto 

destes Autos, no valor de R$ 298,50, foi disponibilizada no órgão de 

restrição ao crédito SCPC BOA VISTA em 28.01.2014 (id. 11091203). 

Todavia, na contestação, a reclamada apresentou extrato da SERASA (ID, 

12391950), onde consta negativação anterior no valor de R$ 458,57, 

realizada pelo credor AVENIDA, COM INCLUSÃO EM 09.12.2013 (página 

03), PORTANTO, ANTERIOR, A QUAL NÃO FOI CONTESTADA E NEM 

PROPOSTA AÇÃO DESCONSTITUTIVA. A RECLAMANTE, EM 

IMPUGNAÇÃO, SILENCIOU SOBRE ESSE DOCUMENTO QUE LHE É 

INTEIRAMENTE DESFAVORÁVEL ÀS SUAS PRETENSÕES. Em ambos os 

extratos (dois órgãos diferentes) existem inúmeras outras negativações, 

demonstrando o perfil creditício péssimo da reclamante e sua prática 

corriqueira e permanente de inadimplemento. Aliás, corre contra ela um 

cumpr imento  de  sentença sob o  p rocesso número 

1005000-74.2017.811.0037, na qual, há inadimplemento, inexistência de 

bens penhoráveis, e ordem de negativação emitida pelo Juízo. Em consulta 

à plataforma PJE se constata que esta é a ÚNICA DEMANDA intentada pela 

parte Reclamante (que figura no polo ativo), o que demonstra sua única e 

nítida intenção de locupletar-se financeiramente, diante de tantas outras 

negativação sobre as quais silenciou. Quem já é registrado como 

inadimplente não pode se sentir moralmente ofendido pela inscrição do 

nome como inadimplente em cadastros de serviços de proteção ao crédito. 

Com esse entendimento, a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça 

(STJ) editou a súmula número 385, impedindo pagamento de indenização 

por danos morais àqueles que reclamam na Justiça a reparação pela 

inscrição do nome em bancos de dados. O inteiro teor da referida súmula 

é o seguinte: “Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, 

não cabe indenização por dano moral quando preexistente legítima 

inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento”. A pessoa que tem mais 

de uma restrição cadastral deve ingressar com ação relativa à primeira 

negativação e as demais ações por dependência, ou requerer o 

apensamento, para julgamento conjunto. Não o fazendo, improcedem os 

pedidos embasados nas restrições cadastrais subsequentes. No caso em 

análise, não é possível presumir que o consumidor tenha experimentado 

com a inscrição indevida qualquer sentimento vexatório ou humilhante, 

porque a situação não era extraordinária. Pelo exposto, decido pela 

procedência em parte da pretensão formulada na inicial, para declarar a 

inexistência do débito mencionado na inicial e, determinar a exclusão da 
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inscrição do nome da parte requerente das entidades de restrição ao 

crédito. Julgo improcedente o pedido de dano moral. Como é nítido o intuito 

meramente de locupletamento fácil, e como comumente nestes casos não 

pedido de cumprimento de sentença, e tendo em vista ainda que se 

presume o cumprimento da obrigação de fazer por parte da reclamada, 

determino, após o trânsito em julgado desta, o imediato arquivamento dos 

autos, sem prejuízo de eventual desarquivamento caso haja pedido de 

cumprimento. Decisão sujeita à homologação do Douto Juiz de Direito, a 

qual a submeto, conforme preceitua o art. 40 da Lei 9.099/95. MAISA 

ALVES DO CARMO Juíza Leiga Vistos, HOMOLOGO, para que surtam 

seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do (a) (a) 

Juiz (a) Leigo (a) deste Juizado Especial. Intimem-se as partes da 

sentença. Tudo cumprido, ARQUIVE-SE, com as cautelas de estilo, 

dando-se baixa na distribuição. Primavera do Leste-MT, 23 de abril de 

2020. EVINER VALÉRIO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002975-54.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

RAIAN DOS SANTOS SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

1002975-54.2018.8.11.0037. REQUERENTE: RAIAN DOS SANTOS SOUZA 

REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos, etc. Dispensado o 

relatório, nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95. Trata-se de ação de ação 

de obrigação de fazer c/c inexigibilidade de obrigação e indenização por 

danos morais em que aduz a parte autora RAIAN DOS SANTOS SOUZA 

que a requerida negativou seu nome indevidamente. A parte autora foi 

intimada no ID 16291415 para apresentar extrato da negativação 

atualizada expedida pelos órgãos de restrição ao crédito (SERASA, SPC e 

SCPC BOA VISTA) e comprovante de endereço, conforme se verifica 

abaixo: “Junte a parte reclamante extrato da negativação atualizada 

expedida pelos órgãos de restrição ao crédito (SERASA, SPC e SCPC 

BOA VISTA), no prazo de 15(quinze) dias, necessário para aferir eventual 

direito a indenização por dano moral e seu montante, assim como a 

aplicabilidade da súmula 385 STJ. Tendo em vista que a incompetência 

territorial pode ser reconhecida de ofício, nos termos do Enunciado 89, do 

FONAJE, junte-se, no mesmo prazo, comprovante de endereço 

contemporâneo à propositura da ação em seu nome, salientando que caso 

o comprovante de endereço esteja em nome de terceiros, deverá estar 

acompanhado de declaração, com firma reconhecida em cartório Notarial e 

Registral, bem como esclarecer e demonstrar qual a relação jurídica entre 

a parte e o terceiro”. Todavia, a parte autora não se manifestou nos autos, 

mantendo-se inerte. Decido. Assim, houve o decurso do prazo 

estabelecido pelo Juízo, e a parte interessada não cumpriu com a 

diligência e nem praticou o ato que lhe competia, acarretando 

inexoravelmente a extinção do processo, sem julgamento do mérito, nos 

termos do artigo 485, inciso III, do CPC, por abandono da causa. Pelo 

exposto, decido pela extinção do processo, sem resolução do mérito, nos 

termos do artigo 485, inciso III, do CPC, por abandono da causa. Decisão 

sujeita à homologação do Douto Juiz de Direito, a qual a submeto, 

conforme preceitua o art. 40 da Lei 9.099/95. MAISA ALVES DO CARMO 

Juíza Leiga Vistos, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais 

efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do (a) Juiz (a) Leigo (a) deste 

Juizado Especial. Intimem-se as partes da sentença. Primavera do 

Leste-MT, 23 de abril de 2020. Eviner Valério Juiz de Direito--

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005024-68.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

GUILHERME OLIVEIRA DE MATOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

1005024-68.2018.8.11.0037. REQUERENTE: GUILHERME OLIVEIRA DE 

MATOS REQUERIDO: BANCO BRADESCO Vistos, etc. Dispensado o 

relatório, nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95. Trata-se de ação de ação 

declaratória de inexistência de relação jurídica c/c indenização por danos 

morais em que aduz a parte autora GUILHERME OLIVEIRA DE MATOS que 

a requerida negativou seu nome indevidamente. A parte autora foi intimada 

no ID 17328711 para apresentar extrato da negativação atualizada 

expedida pelos órgãos de restrição ao crédito (SERASA, SPC e SCPC 

BOA VISTA) e comprovante de endereço, conforme se verifica abaixo: 

“Para melhor elucidação dos fatos narrados nos autos, converto o 

julgamento em diligência. Junte a parte reclamante extrato da negativação 

atualizada expedida pelos órgãos de restrição ao crédito (SERASA, SPC e 

SCPC BOA VISTA), no prazo de 15(quinze) dias, necessário para aferir 

eventual direito a indenização por dano moral e seu montante, assim como 

a aplicabilidade da súmula 385 STJ. Tendo em vista que a incompetência 

territorial pode ser reconhecida de ofício, nos termos do Enunciado 89, do 

FONAJE, junte-se, no mesmo prazo, comprovante de endereço 

contemporâneo à propositura da ação em seu nome, salientando que caso 

o comprovante de endereço esteja em nome de terceiros, deverá estar 

acompanhado de declaração, com firma reconhecida em cartório Notarial e 

Registral, bem como esclarecer e demonstrar qual a relação jurídica entre 

a parte e o terceiro”. A a parte autora se manifestou nos autos no ID 

25082007, todavia, não cumpriu as diligências determinadas: Não 

apresentou extrato do SCPC Boa Vista e extrato atualizado do SPC Brasil, 

bem como não justificou sequer o vínculo jurídico com a pessoa em nome 

de quem está o comprovante de endereço. Decido. Assim, houve o 

decurso do prazo estabelecido pelo Juízo, e a parte interessada não 

cumpriu com a diligência e nem praticou o ato que lhe competia, 

acarretando inexoravelmente a extinção do processo, sem julgamento do 

mérito, nos termos do artigo 485, inciso III, do CPC, por abandono da 

causa. Pelo exposto, decido pela extinção do processo, sem resolução do 

mérito, nos termos do artigo 485, inciso III, do CPC, por abandono da 

causa. Decisão sujeita à homologação do Douto Juiz de Direito, a qual a 

submeto, conforme preceitua o art. 40 da Lei 9.099/95. MAISA ALVES DO 

CARMO Juíza Leiga Vistos, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e 

legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do (a) Juiz (a) Leigo (a) 

deste Juizado Especial. Intimem-se as partes da sentença. Primavera do 

Leste-MT, 23 de abril de 2020. Eviner Valério Juiz de Direito--

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001901-96.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

EMILLY FRANCIELY SANTOS SILVA BRITO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO DOS SANTOS MENDONCA OAB - MT10064-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

THIAGO MAHFUZ VEZZI OAB - MT228213-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE Processo n°.: 

1001901-96.2017.811.0037 Reclamante: EMILLY FRANCIELY SANTOS 

SILVA BRITO Reclamada: FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS 

CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS NPL I PROJETO DE SENTENÇA 

Vistos, Dispensado o relatório com fundamento no artigo 38 da Lei 

9.099/1995. Breve síntese processual. Trata-se de Ação Declaratória de 

Inexistência de Débitos c/c. Indenização por Danos Morais proposta por 

EMILLY FRANCIELY SANTOS SILVA BRITO em desfavor da FUNDO DE 

INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS NPL I 

(Id. 7342555). Audiência de conciliação restou inexitosa (Id. 17482118), 

tendo a parte Reclamada apresentado contestação no Id. 8733462. 

Impugnada a contestação no Id. 17546899, vieram os autos conclusos. 

FUNDAMENTO. DECIDO. O processo está suficientemente instruído, 
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prescindindo-se de outras provas para o julgamento. Diante disso, julgo-o 

antecipadamente, com fundamento nos princípios da celeridade e da 

economia processual, bem como no artigo 355, inciso I, do Código de 

Processo Civil. Relação de Consumo. O caso em apreço retrata nítida 

relação de consumo. Portanto, aplica-se o Código de Defesa do 

Consumidor, conforme entendimento já sedimentado pelo Superior Tribunal 

de Justiça (STJ) na Súmula 297. Inversão do Ônus da Prova. Diante da 

alegação de suposta negativação indevida, sendo pleiteada a declaração 

de inexistência de débitos, torna-se necessária inversão do ônus da 

prova em favor da parte Reclamante, nos termos do art. 6°, VIII, do Código 

de Defesa do Consumidor, pois incabível exigir prova da negativa de fato. 

Preliminar. Preliminarmente, a parte Reclamada alega a necessidade de 

perícia contábil para apurar a existência da contratação, razão pela qual 

pugna pela extinção do processo sem julgamento do mérito. No entanto, 

pela análise dos fatos e fundamentos expostos, bem como pelos 

documentos apresentados, entendo desnecessária a produção de prova 

pericial para julgamento do feito. Por essa razão, afasto a preliminar 

levantada. Passo ao exame do Mérito. A parte Reclamante pleiteia a 

declaração da inexistência de débitos, bem como indenização por danos 

morais, em razão da negativação indevida. Argumenta que não possui 

relação jurídica com a empresa Reclamada, sendo que desconhece o 

débito de R$ 3.508,13 (três mil quinhentos e oito reais e treze centavos), 

objeto de negativação na data de 19/09/2015. Em sua defesa, a parte 

Reclamada aduz ser o crédito oriundo de cessão realizada com o Banco 

Cetelém. Pois bem. Da análise dos autos, verifico que a parte Reclamada 

não anexou contrato, termo de cessão ou outro documento que comprove 

a existência do débito e que vincule o débito à pessoa da Reclamante. É 

bem verdade que foi anexada certidão cartorária informando a existência 

de um acordo de cessão entre as duas instituições financeiras, no entanto 

não é suficiente para demonstrar a relação jurídica e a existência do 

débito. Ademais, a mera juntada do cadastro de adesão à cartão de 

crédito, sem o histórico de utilização e das respectivas faturas também 

não torna certo a existência do suposto débito. Desta feita, entendo não 

comprovada a relação jurídica e a existência do débito objeto de 

negativação. Entretanto, constato que a parte Reclamante possuía 

negativações preexistentes quando da inclusão da restrição objeto desta 

ação judicial, conforme se observa no documento emitido junto ao SCPC e 

acostado no Id. 8733472 (Histórico de Registros). Assim sendo, incide a 

Súmula 385, do Superior Tribunal de Justiça, pelo que improcede o pedido 

de dano moral. DISPOSITIVO. Ante o exposto, com fulcro no artigo 487, 

inciso I, do Código de Processo Civil, OPINO pelo afastamento da preliminar 

alegada, assim como pela PROCEDÊNCIA PARCIAL dos pedidos autorais 

apenas para DECLARAR a inexistência do débito no valor de R$ 3.508,13 

(três mil quinhentos e oito reais e treze centavos), objeto de negativação 

na data de 19/09/2015, determinando-se sua exclusão dos cadastros de 

proteção ao crédito. Sem custas e honorários advocatícios, com base nos 

artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995. Submeto o presente projeto à 

homologação deste juízo para que surta os efeitos legais, nos termos do 

art. 40 da Lei 9099/95. Publicada e registrada eletronicamente. Intime(m)

-se. Transitada em julgado, cumpra-se a sentença e arquive-se o 

processo, depois das baixas necessárias. Primavera do Leste/MT, 10 de 

abril de 2020. Diogo Trindade Ribeiro Juiz Leigo Vistos, HOMOLOGO, para 

que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra 

do Juiz Leigo deste Juizado Especial. Intimem-se as partes da sentença. 

Primavera do Leste/MT, 23 de abril de 2020. EVINER VALÉRIO Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000751-17.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARILENE SALETE BOSSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO PILOTO MACIEL OAB - MT0008222A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE OAB - MG78069-O 

(ADVOGADO(A))

BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO OAB - MG84400-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE Processo n°.: 

1000751-17.2016.811.0037 Reclamante: MARILENE SALETE BOSSA 

Reclamada: BANCO BMG S/A PROJETO DE SENTENÇA Vistos, 

Dispensado o relatório com fundamento no artigo 38 da Lei 9.099/1995. 

Breve síntese processual. Trata-se de Ação Declaratória de Prática 

Abusiva c/c. Indenização por Danos Morais c/c. Pedido de Tutela 

Antecipada proposta por MARILENE SALETE BOSSA em desfavor do 

BANCO BMG S/A (Id. 4490013). Citada e intimada, a parte Reclamada não 

compareceu na audiência de conciliação (Id. 6125495). No Id. 6866008, a 

parte Reclamante depositou judicialmente o valor do crédito que alega não 

ter contratado, sendo concedida tutela liminar no Id. 9281680. Reaberto o 

prazo para contestação, este transcorreu in albis sem qualquer 

manifestação, sendo que os autos vieram conclusos. FUNDAMENTO. 

DECIDO. O processo está suficientemente instruído, prescindindo-se de 

outras provas para o julgamento. Diante disso, julgo-o antecipadamente, 

com fundamento nos princípios da celeridade e da economia processual, 

bem como no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil. Relação de 

Consumo. O caso em apreço retrata nítida relação de consumo. Portanto, 

aplica-se o Código de Defesa do Consumidor, conforme entendimento já 

sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) na Súmula 297. 

Inversão do Ônus da Prova. Diante da alegação de não contratação de 

crédito e prática abusiva, torna-se necessária inversão do ônus da prova 

em favor da parte Reclamante, nos termos do art. 6°, VIII, do Código de 

Defesa do Consumidor, pois incabível exigir prova da negativa de fato. Da 

Revelia. Conforme se denota dos autos, a parte Reclamada foi 

devidamente citada e intimada no dia 22/03/2017 (AR - Id. 6109823), sendo 

que não compareceu na audiência de conciliação realizada no dia 

19/04/2017 (Id. 6125495). Ademais, na tentativa de evitar a decretação da 

revelia peticionou nos autos pedindo realização de nova audiência, o que 

foi indeferido pelo Ilustre Magistrado, que, entretanto, reabriu o prazo para 

apresentar contestação (Id. 9489849). Todavia, a parte Reclamada 

permaneceu inerte e não apresentou a peça contestatória no prazo 

estabelecido. Desta feita, decreto a revelia da parte Reclamada, conforme 

determina o art. 20, da Lei n° 9099/1995 c/c. Enunciado n° 20 do FONAJE, 

considerando-se como verdadeiras as alegações de fato apresentadas 

pela Autora, nos termos do art. 344, do Código de Processo Civil. Mérito. A 

parte Reclamante se opõe à contratação do crédito disponibilizado em sua 

conta no valor de R$ 1.078,00 (mil e setenta e oito reais), com desconto 

mensal de R$ 44,00 (quarenta e quatro reais). Argumenta que não 

contratou os serviços, sendo que a parte Reclamada agiu de forma 

abusiva. Por seu turno, a parte Reclamada não compareceu na audiência 

de conciliação e não apresentou contestação, ficando revel e confesso 

nos autos. Pois bem. De início, verifico que a parte Reclamante registrou 

Reclamação junto ao PROCON expondo expressamente a sua oposição 

quanto à referida contratação, bem como depositou judicialmente o valor 

contestado, condutas que demonstram a sua boa-fé e a ausência de 

vontade em se utilizar do crédito. Portanto, considero abusiva a conduta 

da parte Reclamada em realizar operação de crédito sem anuência do 

consumidor. Além disso, mesmo ao ser procurada para resolver a 

situação, manteve-se inerte, fazendo com que o consumidor procurasse o 

judiciário para obter solução. Assim, existiu também falha na prestação de 

serviços, ante o atendimento inadequado, acarretando aborrecimento além 

do razoável, bem como perda do tempo útil do consumidor. Nesse sentido, 

a jurisprudência é firme: APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO 

INDENIZATÓRIA. CARTÃO DE CRÉDITO NÃO SOLICITADO. PRÁTICA 

ABUSIVA. HIPÓTESE QUE ATRAI APLICAÇÃO DO ART. 39, III, DO CDC E 

DA SÚMULA 532 STJ. Ausência de comprovação pela instituição 

financeira da existência de contrato relativo ao cartão de crédito discutido 

nos autos. Recorrente que, mesmo diante da inversão do ônus da prova, 

foi incapaz de trazer à colação o suposto contrato firmado entre as 

partes, de modo a justificar as cobranças impugnadas pela autora. Parte 

ré que não se desincumbiu de provar fato impeditivo, modificativo ou 

extintivo do direito autoral, nos termos do art. 373, II, do NCPC. Devolução 

dos valores indevidamente descontados. Responsabilidade Objetiva. Dano 

moral comprovado. Prática abusiva prevista no art. 39, III, do CDC. 

Incidência da Súmula 532 do STJ. Verba indenizatória fixada em R$ 

5.000,00, que atende à diretriz do princípio da razoabilidade, e reforça o 

caráter punitivo e a natureza preventiva da indenização. RECURSO NÃO 

PROVIDO. (TJRJ - Acórdão Apelação 0045374-37.2014.8.19.0004, 

Relator(a): Des. Cláudio Luiz Braga Dell'orto, data de julgamento: 

12/09/2018, data de publicação: 12/09/2018, 18ª Câmara Cível). (Grifei). 
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APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS. COBRANÇA POR DÍVIDA NÃO CONTRATADA. REVELIA. 

ABORRECIMENTOS E FRUSTRAÇÕES QUE ENSEJAM A COMPENSAÇÃO 

POR DANOS MORAIS EXPERIMENTADOS. A insistência de cobrança de 

dívida não contratada é abusiva e enseja o pagamento de indenização por 

danos morais, porquanto gera frustrações e perda de tempo útil que 

suplantam os aborrecimentos cotidianos. Evidente dissabor sofrido, 

considerando a perda do tempo útil. Questão que não pode desaguar no 

Poder Judiciário sem a devida reprimenda, sendo certo que poderiam ter 

sido evitadas em âmbito administrativo, através de simples atenção por 

parte do fornecedor do serviço. Honorários advocatícios invertidos e 

fixados consoante o trabalho desenvolvido em grau recursal. 

Conhecimento e provimento do recurso. (TJRJ - Acórdão Apelação 

0020699-79.2012.8.19.0036, Relator(a): Des. Rogério de Oliveira Souza, 

data de julgamento: 13/11/2018, data de publicação: 13/11/2018, 22ª 

Câmara Cível). (Grifei). De igual sorte, a jurisprudência considera como 

amostra grátis a disponibilização de numerário em conta, sem solicitação 

prévia do consumidor: DECLARATÓRIA C/C E INDENIZATÓRIA POR 

DANOS MORAIS E MATERIAIS. NÃO COMPROVAÇÃO DA CELEBRAÇÃO 

DE CONTRATO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM DESCONTO EM 

FOLHA DE PAGAMENTO OU DE CONTRATO DE RESERVA DE MARGEM 

CONSIGNÁVEL. Descumprimento do artigo 373, II, do CPC. DANOS 

MORAIS. Caracterização. Não comprovação de prévia solicitação de 

contratação pelo consumidor que caracterizada a entrega de numerário 

como amostra grátis, pela efetiva configuração de prática abusiva (art. 39, 

III, parágrafo único, CDC). Recurso não provido. (TJSP - Acórdão 

Apelação 1001765-96.2017.8.26.0097, Relator(a): Des. Roberto Mac 

Cracken, data de julgamento: 25/07/2018, data de publicação: 02/08/2018, 

22ª Câmara de Direito Privado). (Grifei). DISPOSITIVO. Ante o exposto, 

com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, OPINO pela 

PROCEDÊNCIA dos pedidos autorais, para: a) DECLARAR abusiva a 

disponibilização do crédito no valor de R$ R$ 1.078,00 (mil e setenta e oito 

reais), na conta corrente da parte Reclamante sem sua solicitação, nos 

termos do art. 39, III, do Código de Defesa do Consumidor. Como 

consequência, DETERMINO que a parte Reclamada se abstenha de efetuar 

cobranças e de realizar negativações em relação ao objeto desta ação, 

dando-se baixa, inclusive nos seus sistemas e bancos de dados. b) 

DECLARAR a inexistência da obrigação de pagamento pelo crédito 

disponibilizado sem sua anuência, pois, nos termos do parágrafo único do 

art. 39 da lei consumerista, considera-se como amostra grátis. Em 

decorrência, AUTORIZO o levantamento dos valores depositados 

judicialmente pela parte Reclamante. c) CONDENAR a parte Reclamada a 

restituir em dobro os valores relacionados que foram debitados 

mensalmente na conta corrente da Reclamante, conforme determina o art. 

42, parágrafo único, do CDC, os quais, pela natureza de dano material, 

deverão ser acrescidos de correção monetária pelo índice INPC a partir do 

efetivo prejuízo (10/12/2016), de acordo com a Súmula 43, do STJ; e juros 

de mora de 1% a.m. a partir da citação (22/03/2017), com fulcro no art. 

405, do Código Civil. d) CONDENAR ao pagamento de indenização por 

danos morais no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), os quais 

deverão ser corrigidos monetariamente pelo índice INPC e juros de mora de 

1% a.m., ambos incidentes a partir do arbitramento nesta sentença, data 

na qual o dano foi aferido e ganhou expressão monetária em valor já 

atualizado. e) RATIFICAR a decisão liminar. Sem custas e honorários 

advocatícios, com base nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995. Submeto 

o presente projeto à homologação deste juízo para que surta os efeitos 

legais, nos termos do art. 40 da Lei 9099/95. Publicada e registrada 

eletronicamente. Intime(m)-se. Transitada em julgado, cumpra-se a 

sentença e arquive-se o processo, depois das baixas necessárias. 

Primavera do Leste/MT, 10 de abril de 2020. Diogo Trindade Ribeiro Juiz 

Leigo Vistos, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, 

o Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo deste Juizado Especial. 

Intimem-se as partes da sentença. Primavera do Leste/MT, 23 de abril de 

2020. EVINER VALÉRIO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006262-25.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELICA DE LIMA MOREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDENICE SERAFIM OAB - MT24906/O (ADVOGADO(A))

RONALDO QUEIROZ GARCIA OAB - MT0021052A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE Processo n°.: 

1006262-25.2018.811.0037 Reclamante: ANGELICA DE LIMA MOREIRA 

Reclamada: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A PROJETO DE 

SENTENÇA Vistos, Dispensado o relatório com fundamento no artigo 38 da 

Lei 9.099/1995. Breve síntese processual. Trata-se de Ação de 

Declaratória de Inexistência de Débito c/c. Repetição do Indébito c/c. 

Indenização por Danos Morais e Pedido de Tutela Antecipada proposta por 

ANGELICA DE LIMA MOREIRA em desfavor do BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A (Id. 15307299). Foi concedida tutela de urgência, 

determinando-se que a parte Reclamada suspenda a cobrança das 

parcelas contestadas e que se abstenha de incluir o nome da Reclamante 

nos órgãos de proteção. Determinou, ainda, que as parcelas de janeiro a 

maio de 2018 sejam descontadas ao final da consignação sem encargos 

de inadimplência (Id. 15878204). Audiência de conciliação restou inexitosa 

(Id. 18092290), tendo a parte Reclamada apresentado contestação no Id. 

18186405. Impugnada a contestação no Id. 18315541, vieram os autos 

conclusos. FUNDAMENTO. DECIDO. O processo está suficientemente 

instruído, prescindindo-se de outras provas para o julgamento. Diante 

disso, julgo-o antecipadamente, com fundamento nos princípios da 

celeridade e da economia processual, bem como no artigo 355, inciso I, do 

Código de Processo Civil. Relação de Consumo. O caso em apreço retrata 

nítida relação de consumo. Portanto, aplica-se o Código de Defesa do 

Consumidor, conforme entendimento já sedimentado pelo Superior Tribunal 

de Justiça (STJ) na Súmula 297. Inversão do Ônus da Prova. Diante dos 

fatos e fundamentos apresentados, verifico existir, ao menos inicialmente, 

verossimilhança das alegações e hipossuficiência do consumidor, razão 

pela qual torna-se necessária inversão do ônus da prova em favor da 

parte Reclamante, nos termos do art. 6°, VIII, do Código de Defesa do 

Consumidor. Sem preliminares, passo ao exame do Mérito. A parte 

Reclamante relata que contratou empréstimo consignado no valor de R$ 

20.714,87 (vinte mil setecentos e quatorze reais e oitenta e sete 

centavos), parcelado em 72 (setenta e duas) vezes de R$ 632,91 

(seiscentos e trinta e dois reais e noventa e centavos). Argumenta, que 

os descontos mensais são realizados diretamente em sua conta bancária 

(consignação), porém passou a ser cobrada pela Reclamada por débitos 

que já foram pagos. Esclarece, que a Reclamada está cobrando 12 

parcelas, das quais, todas já foram descontadas em sua conta, conforme 

histórico juntado (Id. 15307761). Ainda, ressalta que com relação às 

parcelas de agosto/2017 a dezembro/2017, embora conste em aberto no 

demonstrativo, os respectivos valores foram descontados e repassados 

pelo município, fazendo juntar fichas financeiras (Id. 15307758). Pondera, 

por fim, que no que se refere às parcelas de janeiro/2018 a maio/2018 não 

foram descontadas por culpa da Reclamada, que não solicitou os 

descontos perante o município. Em sua defesa, a parte Reclamada mantém 

a afirmação de que existem os referidos débitos, assim como não seria 

sua responsabilidade em solicitar os descontos. Sustenta, também, que 

não restou comprovado ato ilícito e dano moral. Pois bem. Da análise dos 

autos, verifico que a parte Reclamada não comprovou a legitimidade dos 

débitos cobrados, tampouco apresentou justificativa plausível para a 

cobrança frente as provas concretas apresentadas pela Autora. 

Conforme nitidamente comprovado pelo histórico de parcelas, os débitos 

cobrados pela Reclamada foram todos descontados, quais sejam: abril, 

maio e novembro/2014; dezembro/2015; e janeiro a julho/2016. 

Ressalte-se, que a própria Reclamada apresentou tal documento em sua 

resposta ao PROCON. Ademais, foi comprovado que as parcelas de 

agosto/2017 a dezembro/2017 foram descontadas pelo município e 

repassadas à parte Reclamada, embora conste em aberto no sistema (Id. 

15307758). No que se refere às parcelas de janeiro/2018 a maio/2018, 

imperioso advertir que, na modalidade empréstimo consignado, a própria 

entidade pagadora (no caso o Município) realiza o desconto no valor do 

salário (antes mesmo de cair na conta) e repassa para a instituição 

bancária. Assim, como informado que não ocorreu os descontos nesse 

período, fato é que se não ocorreu NÃO foi por culpa da Reclamante, pois 

cabe à entidade pagadora efetuar os repasses. Nesse sentido, a 

consumidora não poderá sofrer com os ônus da inadimplência, devendo 
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os respectivos valores serem adimplidos na forma determinada pelo 

Magistrado na decisão Id. 15878204. Portanto, assiste razão a parte 

autora. Além disso, vale ressaltar que a parte Reclamada foi procurada 

para resolver administrativamente a situação, sendo que nada fez, 

continuando a efetuar cobranças. Por conseguinte, está clarividente a 

falha na prestação de serviços, gerando aborrecimentos acima do 

razoável e a perda do tempo útil do consumidor, situações essas 

passíveis de indenização por dano moral. Nesse sentido, já vem se 

posicionando a jurisprudência: APELAÇÕES PRINCIPAL E ADESIVA - 

AÇÃO MONITÓRIA - DÍVIDA QUITADA - COBRANÇA INDEVIDA - DANOS 

MORAIS - OCORRÊNCIA - PERDA DE TEMPO ÚTIL DO CONSUMIDOR - 

CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO - HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS - MANUTENÇÃO - LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ - INEXISTÊNCIA - 

SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. - Cabe condenar ao pagamento 

de indenização por danos morais a instituição financeira que procede a 

cobranças evidentemente indevidas, obrigando o consumidor, com 

evidente perda de tempo útil, a tentar resolver a questão na esfera jurídica 

para ver resguardado seu direito. - Comprovados os requisitos essenciais 

à responsabilidade civil, deve o valor da indenização ser fixado 

observando-se os dois principais objetivos do instituto, quais sejam, punir 

didaticamente o ofensor, trazendo-lhe efetivos reflexos patrimoniais, e 

compensar o ofendido pelo sofrimento experimentado. (TJMG - Acórdão 

Apelação Cível 1.0647.16.008919-7/001, Relator(a): Des. Shirley Fenzi 

Bertão, data de julgamento: 13/06/2018, data de publicação: 20/06/2018, 

11ª Câmara Cível). (Grifei). Ao derradeiro, incabível repetição do indébito 

neste caso, pois não comprovado o pagamento de parcela já adimplida, 

isto é, não foi realizado pagamento em dobro, embora tenha existido a 

cobrança. DISPOSITIVO. Ante o exposto, com fulcro no artigo 487, inciso I, 

do Código de Processo Civil, OPINO pela PROCEDÊNCIA PARCIAL dos 

pedidos autorais para: a) DECLARAR a inexistência dos débitos 

relacionados às parcelas dos meses de abril, maio e novembro/2014; 

dezembro/2015; e janeiro a julho/2016, DETERMINANDO-SE que a parte 

Reclamada dê baixa nos seus registros, bem como se abstenha de 

efetuar cobranças e negativações relacionadas a essas parcelas. b) 

DECLARAR a inexistência dos débitos relacionados às parcelas de 

agosto/2017 a dezembro/2017, DETERMINANDO-SE que a parte 

Reclamada dê baixa nos seus registros, bem como se abstenha de 

efetuar cobranças e negativações relacionadas a essas parcelas. c) 

DETERMINAR que a parte Reclamada efetue a cobrança das parcelas de 

janeiro a maio de 2018 no final da consignação sem encargos de 

inadimplência. d) CONDENAR a parte Reclamada ao pagamento de 

indenização por danos morais no importe de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), 

os quais deverão ser corrigidos monetariamente pelo índice INPC e 

aplicados juros de 1% a.m., ambos incidentes a partir do arbitramento 

nesta sentença, data na qual o dano foi aferido e quantificado em valor já 

atualizado. e) RATIFICAR a decisão liminar. Sem custas e honorários 

advocatícios, com base nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995. Submeto 

o presente projeto à homologação deste juízo para que surta os efeitos 

legais, nos termos do art. 40 da Lei 9099/95. Publicada e registrada 

eletronicamente. Intime(m)-se. Transitada em julgado, cumpra-se a 

sentença e arquive-se o processo, depois das baixas necessárias. 

Primavera do Leste/MT, 10 de abril de 2020. Diogo Trindade Ribeiro Juiz 

Leigo Vistos, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, 

o Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo deste Juizado Especial. 

Intimem-se as partes da sentença. Primavera do Leste/MT, 23 de abril de 

2020. EVINER VALÉRIO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007449-68.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

SALETE DE SOUZA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO BARBOSA SIMOES OAB - MT18937/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

VIA VAREJO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

MAURICIO MARQUES DOMINGUES OAB - SP0175513A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE Processo n°.: 

1007449-68.2018.811.0037 Reclamante: SALETE DE SOUZA SANTOS 

Reclamadas: VIA VAREJO S/A e BANCO BRADESCO S/A PROJETO DE 

SENTENÇA Vistos, Dispensado o relatório com fundamento no artigo 38 da 

Lei 9.099/1995. Breve síntese processual. Trata-se de Ação Declaratória 

de Inexistência de Débitos c/c. Indenização por Danos Morais e Pedido de 

Tutela Antecipada proposta por SALETE DE SOUZA SANTOS em desfavor 

da VIA VAREJO S/A e BANCO BRADESCO S/A (Id. 16455490). Foi 

concedida antecipação de tutela no Id. 16821108, determinando-se a 

exclusão do nome da Reclamante dos órgãos de proteção ao crédito. 

Audiência de conciliação restou inexitosa (Id. 18330856), tendo as partes 

Reclamadas apresentado contestação nos Ids. 18293514 e 18396342. 

Não impugnada as contestações, vieram os autos conclusos. 

FUNDAMENTO. DECIDO. O processo está suficientemente instruído, 

prescindindo-se de outras provas para o julgamento. Diante disso, julgo-o 

antecipadamente, com fundamento nos princípios da celeridade e da 

economia processual, bem como no artigo 355, inciso I, do Código de 

Processo Civil. Relação de Consumo. O caso em apreço retrata nítida 

relação de consumo. Portanto, aplica-se o Código de Defesa do 

Consumidor, conforme entendimento já sedimentado pelo Superior Tribunal 

de Justiça (STJ) na Súmula 297. Inversão do Ônus da Prova. Diante da 

alegação de suposta negativação indevida, sendo pleiteada a declaração 

de inexistência de débitos, torna-se necessária inversão do ônus da 

prova em favor da parte Reclamante, nos termos do art. 6°, VIII, do Código 

de Defesa do Consumidor, pois incabível exigir prova da negativa de fato. 

Preliminar. Preliminarmente, a parte Reclamada alega inépcia da inicial, em 

razão da ausência de juntada do extrato emitido junto ao órgão 

SPC/SERASA, o que prejudicaria a análise completa sobre a existência de 

outras negativações. No entanto, verifico que foi juntado extrato emitido no 

balcão do referido órgão (Id. 16455551), sendo que a parte Reclamada 

também anexou histórico de negativações (Id. 18293518). Logo, 

descabida essa alegação. Ademais, sustenta falta de interesse de agir, 

por ausência de pretensão resistida, tendo em vista que a parte 

Reclamante não teria procurado solucionar o problema 

administrativamente. Todavia, não existe obrigação legal de se exigir 

prévia reclamação administrativa como requisito para ajuizar ação judicial, 

pois tal exigência violaria o acesso à justiça e o direito de ação, 

consagrados na constituição federal. Por essas razões, afasto as 

preliminares levantadas. Passo ao exame do Mérito. A parte Reclamante 

argumenta, que não possui relação jurídica com as empresas Reclamadas, 

sendo que desconhece o débito de R$ 2.684,11 (dois mil seiscentos e 

oitenta e quatro reais e onze centavos), cobrado pela Casas Bahia, bem 

como o débito de R$ 266,00 (duzentos e sessenta e seis reais) objeto de 

negativação pelo Banco Bradesco na data de 04/09/2018. Relata, que 

recebeu em sua casa cartão de crédito do Bradesco, conveniado com as 

Casas Bahia, sem sua solicitação, sendo que não o desbloqueou e não o 

utilizou, porém mesmo assim passou a ser cobrada por débitos do cartão. 

Em sua defesa, as partes Reclamadas aduzem ser legítimos os débitos 

cobrados, sendo comprovado no Id. 18293521 que foi a própria 

Reclamante quem solicitou o cartão de crédito, conforme termo de adesão 

assinado por ela. Ressalte-se, que a assinatura no referido termo é 

idêntica à apresentada na procuração (Id. 16455541), bem como os dados 

pessoais e endereço correspondem ao informado por ela na inicial, 

inexistindo, portanto, indícios de fraude. Demais disso, foi comprovado no 

Id. 18396342, que a parte Reclamante efetuou a compra de um 

eletrodoméstico na loja da Reclamada, financiando o pagamento por meio 

do cartão de crédito, conforme termo assinado por ela, o que explica a 

origem do débito cobrado pelas Casas Bahia. Desta feita, entendo 

comprovada a relação jurídica e a legitimidade dos débitos cobrados, 

razão pela qual são improcedentes os pedidos autorais. DISPOSITIVO. 

Ante o exposto, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil, OPINO pelo afastamento das preliminares alegadas, assim como pela 

IMPROCEDÊNCIA dos pedidos autorais. Sem custas e honorários 

advocatícios, com base nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995. Submeto 

o presente projeto à homologação deste juízo para que surta os efeitos 

legais, nos termos do art. 40 da Lei 9099/95. Publicada e registrada 

eletronicamente. Intime(m)-se. Transitada em julgado, cumpra-se a 

sentença e arquive-se o processo, depois das baixas necessárias. 

Primavera do Leste/MT, 10 de abril de 2020. Diogo Trindade Ribeiro Juiz 
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Leigo Vistos, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, 

o Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo deste Juizado Especial. 

Intimem-se as partes da sentença. Primavera do Leste/MT, 23 de abril de 

2020. EVINER VALÉRIO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006758-54.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

GRACIELE FERNANDES ARECO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE Processo n°.: 

1006758-54.2018.811.0037 Reclamante: GRACIELE FERNANDES ARECO 

Reclamada: BANCO BRADESCO S/A PROJETO DE SENTENÇA Vistos, 

Dispensado o relatório com fundamento no artigo 38 da Lei 9.099/1995. 

Breve síntese processual. Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência 

de Débitos c/c. Indenização por Danos Morais proposta por GRACIELE 

FERNANDES ARECO em desfavor do BANCO BRADESCO S/A (Id. 

15710707). Audiência de conciliação restou inexitosa (Id. 18731277), 

tendo a parte Reclamada apresentado contestação no Id. 18918218. 

Impugnada a contestação no Id. 19093903, vieram os autos conclusos. 

FUNDAMENTO. DECIDO. O processo está suficientemente instruído, 

prescindindo-se de outras provas para o julgamento. Diante disso, julgo-o 

antecipadamente, com fundamento nos princípios da celeridade e da 

economia processual, bem como no artigo 355, inciso I, do Código de 

Processo Civil. Relação de Consumo. O caso em apreço retrata nítida 

relação de consumo. Portanto, aplica-se o Código de Defesa do 

Consumidor, conforme entendimento já sedimentado pelo Superior Tribunal 

de Justiça (STJ) na Súmula 297. Inversão do Ônus da Prova. Diante da 

alegação de suposta negativação indevida, sendo pleiteada a declaração 

de inexistência de débitos, torna-se necessária inversão do ônus da 

prova em favor da parte Reclamante, nos termos do art. 6°, VIII, do Código 

de Defesa do Consumidor, pois incabível exigir prova da negativa de fato. 

Preliminar. Preliminarmente, a parte Reclamada alega prescrição da 

pretensão reparatória, por já ter decorrido mais de três anos da data da 

negativação, bem como ausência de condição da ação (falta de interesse 

de agir), ante à não demonstração da pretensão resistida. Ainda, pede a 

inépcia da inicial, em razão da ausência de juntada do extrato emitido junto 

ao órgão oficial do SPC/SERASA, assim como pugna pela extinção do feito 

sem resolução do mérito, por inadmissibilidade do procedimento 

sumaríssimo, tendo em vista a necessidade de se realizar perícia 

grafotécnica. No entanto, com relação ao prazo de prescrição, aplica-se 

ao caso as disposições do Código de Defesa do Consumidor, o qual prevê 

o prazo de cinco anos para a pretensão de reparação civil, contado a 

partir do conhecimento do dano e de sua autoria, nos termos do art. 27. 

Ademais, não existe obrigação legal de se exigir prévia reclamação 

administrativa como requisito para ajuizar ação judicial, pois tal exigência 

violaria o acesso à justiça e o direito de ação, consagrados na 

constituição federal. Além disso, pelos fatos e fundamentos 

apresentados, juntamente com os documentos acostados, entendo 

suficientes para apreciar e julgar o mérito da ação. Por essas razões, 

afasto as preliminares levantadas. Passo ao exame do Mérito. A parte 

Reclamante argumenta, que não possui relação jurídica com a empresa 

Reclamada, sendo que desconhece o débito de R$ 49,17 (quarenta e nove 

reais e dezessete centavos), objeto de negativação pelo Banco Bradesco 

na data de 05/05/2015. Em sua defesa, a parte Reclamada aduz ser 

legítimo o débito cobrado, esclarecendo que é oriundo de encargos 

decorrentes da conta bancária de titularidade da Reclamante, que 

abandonou a conta com débito desde 2015. Pois bem. Da análise dos 

autos, verifico que a parte Reclamada apresentou contrato de abertura de 

conta bancária, juntamente com termo de adesão de produtos, ambos 

devidamente assinados pela Reclamante (Id. 18918219 e Id. 18918220), 

sendo que a assinatura aposta nos referidos documentos é idêntica à da 

procuração e documentos pessoais, inexistindo, portanto, indícios de 

fraude. Demais disso, foi comprovado pela juntada do extrato da conta (Id. 

18918222) e demais documentos, que a parte Reclamante efetivamente 

movimentava a conta, sendo originado encargos. Após, abandonou a 

conta com os débitos, sem efetuar o cancelamento. Desta feita, entendo 

comprovada a relação jurídica e a legitimidade dos débitos cobrados, 

razão pela qual são improcedentes os pedidos autorais. DISPOSITIVO. 

Ante o exposto, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil, OPINO pelo afastamento das preliminares alegadas, assim como pela 

IMPROCEDÊNCIA dos pedidos autorais. Por sua vez, vejo que a parte 

autora não agiu com lealdade para com a Justiça e a parte contrária, 

agindo de má-fé, por alterar a verdade dos fatos e usar do processo para 

conseguir objetivo ilegal (NCPC, artigo 80, incisos II e III). Diante disso, 

condeno a parte reclamante a pagar as custas processuais (art. 55, 

primeira parte, da Lei 9.099/95) e honorários advocatícios em favor do 

advogado (a) da parte contrária que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o 

valor atualizado da causa (NCPC, artigo 85), considerando, em especial, o 

zelo do profissional pela juntada de documentos e esclarecimentos 

pertinentes apresentados no processo, e o lugar da prestação de 

serviços, que por ser interior envolve maior tempo despendido, despesas 

de viagem e hospedagem. Condeno, ainda, a parte reclamante, em multa 

que fixo no percentual de 9% (nove por cento) sobre o valor corrigido da 

causa, a título de perdas e danos à parte contrária. Indefiro a gratuidade 

de Justiça à parte reclamante, visto que NÃO COMPROVOU insuficiência 

de recursos, conforme exigido pelo art. 5º, inciso LXXIV, da Constituição 

Federal. Submeto o presente projeto à homologação deste juízo para que 

surta os efeitos legais, nos termos do art. 40 da Lei 9099/95. Publicada e 

registrada eletronicamente. Intime(m)-se. Transitada em julgado, 

cumpra-se a sentença e arquive-se o processo, depois das baixas 

necessárias. Primavera do Leste/MT, 10 de abril de 2020. Diogo Trindade 

Ribeiro Juiz Leigo Vistos, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e 

legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo deste Juizado 

Especial. Intimem-se as partes da sentença. Primavera do Leste/MT, 23 de 

abril de 2020. EVINER VALÉRIO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002528-03.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARILENE SALETE BOSSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSECLER SZADKOSKI OAB - MT7325/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO OAB - MG84400-O 

(ADVOGADO(A))

ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE OAB - MG78069-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE Processo n°.: 

1002528-03.2017.811.0037 Reclamante: MARILENE SALETE BOSSA 

Reclamada: BANCO BMG S/A PROJETO DE SENTENÇA Vistos, 

Dispensado o relatório com fundamento no artigo 38 da Lei 9.099/1995. 

Breve síntese processual. Trata-se de Ação Declaratória de Prática 

Abusiva c/c. Indenização por Danos Morais c/c. Pedido de Tutela 

Antecipada proposta por MARILENE SALETE BOSSA em desfavor do 

BANCO BMG S/A (Id. 8335934). Foi concedida tutela antecipada, 

condicionada ao depósito judicial do valor contestado, determinando-se 

que sejam cessados os descontos nos proventos de aposentadoria da 

Reclamante (Id. 8338617). No Id. 8733777, a parte Reclamante depositou 

judicialmente o valor do crédito que alega não ter contratado. A 

contestação foi apresentada no Id. 18226349, sendo a audiência de 

conciliação realizada, sem êxito, conforme Id. 18592730. Impugnada a 

contestação no Id. 19085108, vieram os autos conclusos. FUNDAMENTO. 

DECIDO. O processo está suficientemente instruído, prescindindo-se de 

outras provas para o julgamento. Diante disso, julgo-o antecipadamente, 

com fundamento nos princípios da celeridade e da economia processual, 

bem como no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil. Relação de 

Consumo. O caso em apreço retrata nítida relação de consumo. Portanto, 

aplica-se o Código de Defesa do Consumidor, conforme entendimento já 

sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) na Súmula 297. 
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Inversão do Ônus da Prova. Diante da alegação de não contratação de 

crédito e prática abusiva, torna-se necessária inversão do ônus da prova 

em favor da parte Reclamante, nos termos do art. 6°, VIII, do Código de 

Defesa do Consumidor, pois incabível exigir prova da negativa de fato. 

Sem preliminares, passo ao exame do Mérito. A parte Reclamante se opõe 

à contratação do crédito disponibilizado em sua conta no valor de R$ 

1.254,59 (mil duzentos e cinquenta e quatro reais e cinquenta e nove 

centavos), sendo efetuados descontos mensais diretamente nos seus 

proventos de aposentadoria. Por seu turno, a parte Reclamada apresentou 

contrato de cartão de crédito (Id. 18226350), alegando ter sido assinado 

pela parte Reclamante, bem como anexou faturas e planilha de utilização 

do cartão, os quais entende ser suficientes para comprovar a relação 

jurídica e a legitimidade dos débitos. Pois bem. De início, verifico que a 

assinatura aposta no contrato apresentado pela Reclamada não é fiel à 

assinatura da Reclamante na procuração. Pode-se ver claramente 

inconsistências nas grafias da letra “m” e “s”, por exemplo. Ademais, as 

faturas e históricos do cartão não comprovam concretamente que foi 

contratado e utilizado pela Reclamante, até porque a consumidora alega 

fraude e prática abusiva por parte da Reclamada. Por outro lado, percebo 

que a parte Reclamante vem sofrendo com essas condutas há algum 

tempo, tendo judicializado outra ação (julgada procedente por sinal), bem 

como já realizado Reclamações junto ao PROCON em outras ocasiões, 

porém a Reclamada continua com as mesmas práticas. Além disso, a parte 

Reclamante depositou judicialmente o valor contestado, conduta que 

ratifica a boa-fé e a ausência de vontade em se utilizar do crédito. 

Portanto, considero abusiva a conduta da parte Reclamada em realizar 

operação de crédito sem anuência do consumidor. Demais disso, mesmo 

ao ser procurada em outras ocasiões para resolver a situação e 

existência de outras ações judiciais, manteve-se inerte e continua a 

realizar as mesmas práticas, fazendo com que o consumidor procurasse 

o judiciário novamente para obter solução. Assim, existiu também falha na 

prestação de serviços, ante o atendimento inadequado, acarretando 

aborrecimento além do razoável, bem como perda do tempo útil do 

consumidor. Nesse sentido, a jurisprudência é firme: APELAÇÃO. DIREITO 

DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CARTÃO DE CRÉDITO NÃO 

SOLICITADO. PRÁTICA ABUSIVA. HIPÓTESE QUE ATRAI APLICAÇÃO DO 

ART. 39, III, DO CDC E DA SÚMULA 532 STJ. Ausência de comprovação 

pela instituição financeira da existência de contrato relativo ao cartão de 

crédito discutido nos autos. Recorrente que, mesmo diante da inversão do 

ônus da prova, foi incapaz de trazer à colação o suposto contrato firmado 

entre as partes, de modo a justificar as cobranças impugnadas pela 

autora. Parte ré que não se desincumbiu de provar fato impeditivo, 

modificativo ou extintivo do direito autoral, nos termos do art. 373, II, do 

NCPC. Devolução dos valores indevidamente descontados. 

Responsabilidade Objetiva. Dano moral comprovado. Prática abusiva 

prevista no art. 39, III, do CDC. Incidência da Súmula 532 do STJ. Verba 

indenizatória fixada em R$ 5.000,00, que atende à diretriz do princípio da 

razoabilidade, e reforça o caráter punitivo e a natureza preventiva da 

indenização. RECURSO NÃO PROVIDO. (TJRJ - Acórdão Apelação 

0045374-37.2014.8.19.0004, Relator(a): Des. Cláudio Luiz Braga Dell'orto, 

data de julgamento: 12/09/2018, data de publicação: 12/09/2018, 18ª 

Câmara Cível). (Grifei). APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER E 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇA POR DÍVIDA NÃO 

CONTRATADA. REVELIA. ABORRECIMENTOS E FRUSTRAÇÕES QUE 

ENSEJAM A COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS EXPERIMENTADOS. A 

insistência de cobrança de dívida não contratada é abusiva e enseja o 

pagamento de indenização por danos morais, porquanto gera frustrações 

e perda de tempo útil que suplantam os aborrecimentos cotidianos. 

Evidente dissabor sofrido, considerando a perda do tempo útil. Questão 

que não pode desaguar no Poder Judiciário sem a devida reprimenda, 

sendo certo que poderiam ter sido evitadas em âmbito administrativo, 

através de simples atenção por parte do fornecedor do serviço. 

Honorários advocatícios invertidos e fixados consoante o trabalho 

desenvolvido em grau recursal. Conhecimento e provimento do recurso. 

(TJRJ - Acórdão Apelação 0020699-79.2012.8.19.0036, Relator(a): Des. 

Rogério de Oliveira Souza, data de julgamento: 13/11/2018, data de 

publicação: 13/11/2018, 22ª Câmara Cível). (Grifei). De igual sorte, a 

jurisprudência considera como amostra grátis a disponibilização de 

numerário em conta, sem solicitação prévia do consumidor: 

DECLARATÓRIA C/C E INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E 

MATERIAIS. NÃO COMPROVAÇÃO DA CELEBRAÇÃO DE CONTRATO 

CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM DESCONTO EM FOLHA DE 

PAGAMENTO OU DE CONTRATO DE RESERVA DE MARGEM 

CONSIGNÁVEL. Descumprimento do artigo 373, II, do CPC. DANOS 

MORAIS. Caracterização. Não comprovação de prévia solicitação de 

contratação pelo consumidor que caracterizada a entrega de numerário 

como amostra grátis, pela efetiva configura de prática abusiva (art. 39, III, 

parágrafo único, CDC). Recurso não provido. (TJSP - Acórdão Apelação 

1001765-96.2017.8.26.0097, Relator(a): Des. Roberto Mac Cracken, data 

de julgamento: 25/07/2018, data de publicação: 02/08/2018, 22ª Câmara de 

Direito Privado). (Grifei). DISPOSITIVO. Ante o exposto, com fulcro no 

artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, OPINO pela PROCEDÊNCIA 

dos pedidos autorais, para: a) DECLARAR abusiva a disponibilização do 

crédito no valor de R$ 1.254,59 (mil duzentos e cinquenta e quatro reais e 

cinquenta e nove centavos), na conta corrente da parte Reclamante sem 

sua solicitação, nos termos do art. 39, III, do Código de Defesa do 

Consumidor. Como consequência, DETERMINO que a parte Reclamada se 

abstenha de efetuar cobranças e de realizar negativações em relação ao 

objeto desta ação, dando-se baixa, inclusive nos seus sistemas e bancos 

de dados. b) DECLARAR a inexistência da obrigação de pagamento pelo 

crédito disponibilizado sem sua anuência, pois, nos termos do parágrafo 

único do art. 39 da lei consumerista, considera-se como amostra grátis. 

Como consequência, AUTORIZO o levantamento dos valores depositados 

judicialmente pela parte Reclamante. c) CONDENAR ao pagamento de 

indenização por danos morais no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), 

os quais deverão ser corrigidos monetariamente pelo índice INPC e juros 

de mora de 1% a.m., ambos incidentes a partir do arbitramento nesta 

sentença, data na qual o dano foi aferido e ganhou expressão monetária 

em valor já atualizado. d) RATIFICAR a decisão liminar. Sem custas e 

honorários advocatícios, com base nos artigos 54 e 55 da Lei nº 

9.099/1995. Submeto o presente projeto à homologação deste juízo para 

que surta os efeitos legais, nos termos do art. 40 da Lei 9099/95. 

Publicada e registrada eletronicamente. Intime(m)-se. Transitada em 

julgado, cumpra-se a sentença e arquive-se o processo, depois das 

baixas necessárias. Primavera do Leste/MT, 10 de abril de 2020. Diogo 

Trindade Ribeiro Juiz Leigo Vistos, HOMOLOGO, para que surtam seus 

jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo 

deste Juizado Especial. Intimem-se as partes da sentença. Primavera do 

Leste/MT, 23 de abril de 2020. EVINER VALÉRIO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000780-62.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

KLEBER NUNES ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCIELE DE OLIVEIRA RAHMEIER OAB - MT24056/O (ADVOGADO(A))

SANDRO ROBERTO ALMEIDA OAB - MT7619/O (ADVOGADO(A))

CARLOS LAETE PEREIRA DA SILVA OAB - MT16915/O (ADVOGADO(A))

CLEITON FILGUEIRA SALES OAB - MT23929/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE Processo n°.: 

1000780-62.2019.811.0037 Reclamante: KLEBER NUNES ALVES 

Reclamada: BANCO BRADESCO CARTÕES S/A PROJETO DE SENTENÇA 

Vistos, Dispensado o relatório com fundamento no artigo 38 da Lei 

9.099/1995. Breve síntese processual. Trata-se de Ação Declaratória de 

Inexistência de Débitos c/c. Indenização por Danos Morais proposta por 

KLEBER NUNES ALVES em desfavor do BRADESCO CARTÕES S/A (Id. 

18080171). Audiência de conciliação restou infrutífera (Id. 19165696), 

sendo apresentada contestação no Id. 19259094. Impugnada a 

contestação no Id. 19476921, vieram os autos conclusos. FUNDAMENTO. 

DECIDO. O processo está suficientemente instruído, prescindindo-se de 

outras provas para o julgamento. Diante disso, julgo-o antecipadamente, 

com fundamento nos princípios da celeridade e da economia processual, 

bem como no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil. Relação de 

Consumo. O caso em apreço retrata nítida relação de consumo. Portanto, 

aplica-se o Código de Defesa do Consumidor, conforme entendimento já 

sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) na Súmula 297. 

Inversão do Ônus da Prova. Diante da alegação de não contratação de 
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crédito e prática abusiva, torna-se necessária inversão do ônus da prova 

em favor da parte Reclamante, nos termos do art. 6°, VIII, do Código de 

Defesa do Consumidor, pois incabível exigir prova da negativa de fato. 

Sem preliminares, passo ao exame do Mérito. A parte Reclamante contesta 

a realização de compras na internet por meio do cartão de crédito no valor 

de R$ 1.005,70 (mil e cinco reais e setenta centavos), parcelados em 10 

vezes, e no valor de R$ 47,00 (quarenta e sete reais), sendo cobrados em 

sua fatura mensal. Por seu turno, a parte Reclamada afirma que a 

responsabilidade pela utilização do cartão e senha é da parte Reclamante, 

sendo que, apesar disso, efetuou o estorno dos valores cobrados na 

fatura após tomar ciência do fato através da Reclamação no PROCON, 

fato que descaracteriza o dever de indenizar. Pois bem. Da análise dos 

autos, verifico que, aparentemente, de fato ocorreu fraude na realização 

de compras em sítios da internet, tendo a parte Reclamante manifestado 

oposição expressa por meio de registro de B.O. e Reclamação no 

PROCON. Por outro lado, percebo que a parte Reclamada, assim que 

tomou ciência do ocorrido (Reclamação no PROCON), realizou estorno dos 

valores na própria fatura mensal, sendo que inexistiu negativação, bem 

como não foram comprovadas a ocorrência de outros danos. A bem da 

verdade, embora tenha ocorrido a aludida fraude, há de se ressaltar que a 

parte Reclamada atendeu à reclamação do consumidor e efetivou a 

restituição dos valores na própria fatura. Portanto, inexiste dano moral, 

conforme jurisprudência: AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - Contrato de prestação 

de serviço – Recebimento de valores oriundos de transações realizadas 

com cartão de crédito/débito – Estorno em razão da constatação de 

fraude - Não comprovação das compras realizadas no estabelecimento do 

Autor - Indenização indevida - Sentença mantida – Recurso não provido. 

(TJSP - Acórdão Apelação 1009342-67.2016.8.26.0451, Relator(a): Des. 

Mario de Oliveira, data de julgamento: 19/09/2018, data de publicação: 

19/09/2018, 19ª Câmara de Direito Privado). (Grifei). DISPOSITIVO. Ante o 

exposto, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

OPINO pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos autorais. Sem custas e 

honorários advocatícios, com base nos artigos 54 e 55 da Lei nº 

9.099/1995. Submeto o presente projeto à homologação deste juízo para 

que surta os efeitos legais, nos termos do art. 40 da Lei 9099/95. 

Publicada e registrada eletronicamente. Intime(m)-se. Transitada em 

julgado, cumpra-se a sentença e arquive-se o processo, depois das 

baixas necessárias. Primavera do Leste/MT, 10 de abril de 2020. Diogo 

Trindade Ribeiro Juiz Leigo Vistos, HOMOLOGO, para que surtam seus 

jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo 

deste Juizado Especial. Intimem-se as partes da sentença. Primavera do 

Leste/MT, 23 de abril de 2020. EVINER VALÉRIO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003024-61.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO SILVA OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANO TERRENGUI OAB - MT23584/O-O (ADVOGADO(A))

RAUL ANTUNES MACEDO OAB - MT0015674A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A (REQUERIDO)

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANA RITA DOS REIS PETRAROLI OAB - SP0130291A (ADVOGADO(A))

VICTOR JOSE PETRAROLI NETO OAB - SP31464 (ADVOGADO(A))

MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR OAB - MT24197-O 

(ADVOGADO(A))

LUIZ RODRIGUES WAMBIER OAB - PR7295-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

Processo n.º 1003024-61.2019.8.11.0037 Reclamante: Ricardo Silva 

Oliveira Reclamada: Mapfre Seguros Gerais S.A. Reclamada: BV 

Financeira S.A. – Crédito, Financiamento e Investimento Vistos etc. Deixo 

de apresentar o relatório com escoro no art. 38 da Lei nº 9.099/95. 

Fundamento e Decido. Sendo a prova documental suficiente para formar 

convencimento, passo ao julgamento antecipado da lide, nos moldes do 

art. 355, I, do CPC. Das Preliminares As preliminares arguidas pelas 

Reclamadas não têm o condão de obstar o julgamento da causa. Por este 

motivo rejeito as preliminares. Mérito. Aduz a parte requerente que 

contratou junto as partes Requeridas uma garantia mecânica, no valor de 

R$ 809,00. Afirma que no mês de outubro de 2018 o veículo apresentou 

problemas mecânicos, contudo as partes Requeridas negaram o conserto, 

assim teve que arcar com todos os custos para conserto do veículo. 

Desta maneira requer a restituição do valor pago e indenização por danos 

morais. A parte requerida BV Financeira S.A. – Crédito, Financiamento e 

Investimento alega em sede de contestação que a parte Requerente 

comunicou a ocorrência do sinistro, contudo o procedimento não foi 

concluído, tendo a seguradora efetivado a solicitação de documentos 

complementares, contudo a parte Requerente não enviou a documentação 

solicitada, conforme e-mails anexados ao ID 22919649. Assim, afirma que 

inexiste ato ilícito, bem como dever de indenizar, devendo, portanto, serem 

julgados improcedentes os pedidos iniciais. A parte requerida Mapfre 

Seguros Gerais S.A. alega em sede de contestação que a parte 

Requerente não encaminhou o orçamento das peças danificadas e mão de 

obra, emitido por uma oficina, bem como os comprovantes de revisões, 

impossibilitando a análise e regulação da ocorrência, conforme e-mails 

anexados no corpo da contestação de ID 23168370. Afirma que foram 

efetivadas várias cobranças ao segurado, contudo este nunca respondeu 

as solicitações para envio dos documentos. Por este motivo aduz que não 

negou a cobertura do seguro, mas apenas não pagou por falta de envio 

dos documentos necessários, devendo, serem julgados improcedentes os 

pedidos iniciais. A impugnação à contestação foi apresentada afirmando 

que os documentos foram devidamente enviados por e-mail e que a parte 

Requerente tentou solucionar o fato amigavelmente, contudo não logrou 

êxito, reiterando por fim todos os pedidos iniciais. Pelo contexto dos autos, 

denota-se que embora a parte Requerente afirme que enviou os 

documentos para análise da seguradora, este não trouxe nenhum 

documento que corrobore a sua assertiva. Destaco que a parte 

Requerente não trouxe sequer um comprovante da negativa pela 

seguradora em arcar com o conserto do veículo em sua inicial. Pelo 

contrário as partes Requeridas comprovaram que solicitaram por diversas 

vezes o envio dos documentos para análise do sinistro conforme e-mails 

juntados, contudo nunca obtiveram resposta pela parte Requerente. Pelo 

exposto, não há nos autos efetiva comprovação de que a parte 

Requerente enviou a documentação, ou que as partes Requeridas 

negaram a cobertura da garantia mecânica contratada. Em que pese, haja 

a inversão do ônus da prova devido à relação consumerista aqui 

estabelecida, tenho que a parte Requerente, caso quisesse comprovar os 

fatos, poderia tê-lo feito. A consequência do descumprimento do ônus 

mencionado no art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil é a 

improcedência do pedido, já que meras alegações são insuficientes à 

produção de provas. Pelo exposto, nos termos do art. 487, I, do CPC c/c 

art. 6º da Lei 9.099/95, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão deduzida na 

inicial. Sem custas e sem honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 

da Lei n.º 9.099/95). Transitada em Julgado, certifique-se e REMETA-SE ao 

ARQUIVO com as baixas, anotações e demais formalidades. SUBMETO o 

presente PROJETO DE SENTENÇA ao MM. Juiz de Direito para os fins 

estabelecidos no artigo 40 da Lei nº. 9.099/1995. Publicada no Sistema. 

Intime-se. Às providências. Bruno Felipe Monteiro Coelho Juiz Leigo 

Vistos, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o 

Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo deste Juizado Especial. 

Intimem-se as partes da sentença. Primavera do Leste-MT, 23 de abril de 

2020. Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005366-45.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

THAICIANE KETLIN FERREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENAN PINTO OAB - MT0019906A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BLUE GROUP PARTICIPACOES E COMERCIO ELETRONICO LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SANDRA REGINA COMI GUDELIAUSKAS OAB - SP114522 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

Processo n.º 1005366-45.2019.811.0037 Parte Reclamante: Thaiciane 

Ketlin Ferreira da Silva Parte Reclamada: Blue Group Participações e 

Comércio Eletrônico LTDA Vistos etc. Deixo de apresentar o relatório com 
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fulcro no artigo 38, in fine, da Lei nº. 9.099/95. Fundamento e decido. 

Sendo a prova documental suficiente para formar convencimento, passo 

ao julgamento antecipado da lide, nos moldes do art. 355, I, do CPC. Das 

Preliminares A preliminar arguida pela Reclamada não tem o condão de 

obstar o julgamento da causa. Por este motivo rejeito a preliminar. Mérito. 

Alega a parte Requerente que adquiriu um guarda roupa junto a parte 

Requerida, contudo o produto entregue não foi o comprado, bem como 

estava com avarias. Afirma que tentou solucionar o fato 

administrativamente, junto ao PROCON, tendo a parte Requerida afirmado 

que enviaria o guarda roupa correto em até 25 dias, contudo até o 

ajuizamento da demanda o produto não havia sido entregue. Por estes 

fatos, requer a condenação da parte Requerida nos danos morais e 

materiais, em virtude de o problema não ter sido sanado. A parte requerida 

apresentou contestação alegando que já efetivou a devolução do valor do 

produto, por meio de depósito judicial nestes autos, assim inexiste 

qualquer ato ilícito passível de indenização, requerendo ao final a 

improcedência dos pedidos Na impugnação a defesa a requerente 

impugna a integralidade da contestação e requer a condenação da 

requerida. Em análise aos documentos dos autos constato, que a parte 

Requerida efetivou a devolução do valor pago, conforme comprovante 

anexado ao ID 30998752, razão pela qual resta sanado o pleito de dano 

material, cabendo a parte Requerente pleitear o levantamento do valor 

depositado. Friso que a parte Requerida sequer apresentou justificativa 

quanto a não solução do problema administrativamente, mesmo tendo sido 

instada por meio do PROCON, alegando, em sua defesa, apenas que não 

efetivou a devolução anteriormente, por desconhecer os dados bancários 

da parte Requerente, sem demonstrar qualquer tentativa de contato para 

solucionar o fato. Resta incontroverso que o produto adquirido não é o 

mesmo que foi entregue, bem como que o produto entregue possuía 

avarias, tanto era defeituoso que a parte Requerida de pronto, a citação 

da presente demanda, efetivou a devolução do valor pago pela parte 

Requerente. Em se tratando de relação de consumo, ocorrendo defeito no 

produto o fornecedor tem a obrigação de sanar o vício. Caso não sanado 

o vício em 30 dias, o consumidor tem o direito de requerer a substituição 

do produto, a restituição imediata da quantia paga, ou o abatimento 

proporcional no preço, nos termos do art. 18 do CDC. A inversão do ônus 

da prova libera o consumidor da obrigação de provar a existência dos 

fatos constitutivos do seu direito, passando a incumbência à parte 

contrária que deverá comprovar a existência de fatos impeditivos do 

direito da parte requerente, em virtude de a presunção passar a ser 

favorável a ela. O que se constata é que a parte Requerida não 

comprovou que solucionou o defeito por definitivo, bem como que o 

produto foi entregue equivocadamente e com avarias. Assim compulsando 

os autos resta razão a parte Reclamante. Portanto, não comprovado que a 

parte Reclamada sanou o vício de forma definitiva, demonstra que o caso 

se reveste de danos passíveis de ressarcimento. No que concerne à 

reparação do dano, incide a responsabilidade objetiva. O Código de 

Defesa do Consumidor preceitua em seu art. 14 que “O fornecedor de 

serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela 

reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à 

prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou 

inadequadas sobre sua fruição e riscos”. Cumpre à prestadora de 

serviços agir com a diligência necessária a impedir a má prestação do 

serviço contratado, que possa acarretar prejuízo aos seus clientes e 

terceiros de boa-fé. Não há dúvida de que a conduta da requerida 

provocou transtornos, aflição e angústia, na extensão suficiente para 

caracterizar o dano moral, uma vez que a parte requerente tentou 

solucionar o defeito do produto administrativamente, contudo não logrou 

êxito. A prova do reflexo patrimonial do prejuízo não se faz necessária, 

visto que o dano moral se configura pelo sofrimento humano resultante de 

lesão de direitos da personalidade. O dano moral prescinde de prova. 

Quanto ao valor da indenização em danos morais, o arbitramento deve 

levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das 

partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do 

dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a 

conduta abusiva. Deve-se atentar, ainda, ao princípio da razoabilidade, a 

fim de que o valor não seja meramente simbólico, passível de retirar o 

caráter reparatório da sanção, mas, também, de modo que não seja 

extremamente gravoso ao ofensor. A propósito, trago precedente do 

nosso e. Tribunal: RECURSO INOMINADO. TELEVISÃO. VÍCIO DO 

PRODUTO NÃO SANADO NO PRAZO LEGAL. TENTATIVA DE 

RESOLUÇÃO DO IMPASSE EXTRAJUDICIALMENTE SEM ÊXITO. DANO 

MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO QUANTUM INDENIZATÓRIO. 

RECURSO NÃO PROVIDO. Havendo vício do produto cujo problema não é 

solucionado em definitivo no trintídio legal, surge o direito à parte de ver 

restituído o valor por ele despendido. Descumprimento contratual que 

ultrapassa a barreira do mero aborrecimento cotidiano, pois a parte 

adquiriu refrigerador, o qual apresentou vício que impossibilitou sua 

utilização desde sua entrega. Tentativas de solução do impasse via 

extrajudicial, sem êxito. Para a fixação de indenização por danos morais, 

deve o magistrado levar em conta as condições pessoais das partes, a 

extensão do dano experimentado, bem como o grau de culpa da parte 

requerida para a ocorrência do evento, não devendo ser reduzido o 

quantum arbitrado quando observados os critérios da proporcionalidade e 

da razoabilidade. Danos materiais comprovados no importe de R$ 1.090,00 

(mil e noventa reais). Indenização por danos morais fixada em R$ 5.000,00 

(seis mil reais) que não comporta redução. Sentença mantida pelos seus 

próprios fundamentos, conforme autoriza o artigo 46 da Lei nº 9.099/95. 

(Procedimento do Juizado Especial Cível 288416820138110001/2016, , 

Turma Recursal Única, Julgado em 08/11/2016, Publicado no DJE 

08/11/2016) Feitas as ponderações supra, considero adequada a fixação 

da indenização pelo dano moral em R$ 4.000,00 (quatro mil reais). Pelo 

exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC e art. 6º da Lei 9.099/95, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão deduzida para 

condenar a parte requerida ao pagamento de indenização por danos 

morais à parte requerente no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), 

corrigidos monetariamente pelo INPC e acrescidos de juros simples de 1% 

(um por cento) ao mês, calculados desde a prolação desta sentença. Sem 

custas e sem honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei n.º 

9.099/95). Transitada em julgado, execute-se na forma da Lei (art. 523 e 

ss. do CPC). Nada sendo requerido, certifique-se e REMETA-SE ao 

ARQUIVO com as baixas, anotações e demais formalidades. SUBMETO o 

presente PROJETO DE SENTENÇA ao MM. Juiz de Direito para os fins 

estabelecidos no artigo 40 da Lei nº. 9.099/1995. Publicada no Sistema. 

Intime-se. Às providências. Bruno Felipe Monteiro Coelho Juiz Leigo 

Vistos, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o 

Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo deste Juizado Especial. Em 

h a v e n d o  C U M P R I M E N T O  V O L U N T Á R I O  d a 

CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a concordância da parte 

CREDORA com o(s) VALOR(ES) PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a 

quitação do valor devido, não havendo outras obrigações a serem 

cumpridas. EXPEÇA-SE, se necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL 

na forma requerida. Caso a solicitação de transferência de valor(es) seja 

para a conta do(a) advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, 

desde qu-e tenha sido juntado aos autos o instrumento procuratório com 

poderes para o(a) causídico(a)“receber, dar quitação”. Tudo cumprido, 

ARQUIVE-SE, com as cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. 

Intimem-se as partes da sentença. Primavera do Leste-MT, 23 de abril de 

2020. Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007703-41.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

SACHET E SACHET LTDA - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VINICIUS MARTINS COIMBRA NUNES ROCHA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

1007703-41.2018.8.11.0037. REQUERENTE: SACHET E SACHET LTDA - 

ME REQUERIDO: VINICIUS MARTINS COIMBRA NUNES ROCHA Vistos, 

Trata-se de Ação de Cobrança pleiteada por SACHET TUR VIAGENS E 

TURISMO (Sachet e sachet LTDA – ME) em face de VINICIUS MARTINS 

COIMBRA NUNES ROCHA. Conforme se verifica dos autos, a parte 

requerente ajuizou a presente ação pleiteando a condenação da parte 

requerida a lhe pagar a quantia de R$19.012,39(dezenove mil, doze reais 

e trinta e nove centavos), representado por 16(dezesseis cheques) 

emitidos pelo executado, todos do BANCO BRADESCO S/A (237), Agência 

1458-3 e Conta Corrente n°401127-9. Sustenta que a cobrança provém da 

prestação de serviços de viagens que fora prestado até a cidade de 

Maringá/PR. Registra que realizou cobranças pelos meios amigáveis com 

reiteradas promessas da requerida em liquidá-los, contudo não logrou 

êxito. Apesar de citada e intimada (id n° 18934922), a parte requerida não 
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compareceu à audiência de conciliação e tampouco apresentou defesa. É 

o breve relato. Decido. Diante da inércia da parte acionada prescreve a lei: 

O Enunciado nº 20, do Fórum Nacional de Juizados Especiais, tem a 

seguinte redação: “O comparecimento pessoal da parte às audiências é 

obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser representada por preposto.” 

Destarte, em conformidade com o Enunciado nº 20 do FONAJE, cabe à 

parte ré comparecer pessoalmente às audiências ou, em se tratando de 

pessoa jurídica, ser representada por preposto, caso contrário, serão 

reputados verdadeiros os fatos alegados pela parte autora, conforme 

estabelece o artigo 20 da Lei nº 9.099/95, in verbis: “Não comparecendo o 

demandado à sessão de conciliação ou à audiência de instrução e 

julgamento, reputar-se-ão verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial, 

salvo se o contrário resultar da convicção do juiz.” Assim, não tendo sido 

sequer alegado motivo de força maior ou impedimento escusável para a 

ausência da parte ré na audiência de conciliação, e, em se tratando de 

direito disponível, deve ser imposto os efeitos da revelia, com o imediato 

julgamento da causa, nos termos do artigo 23, da Lei nº 9.099/95. O 

cheque, quando preenchidos seus requisitos formais, goza de presunção 

de exigibilidade, liquidez e certeza, bastando sua apresentação para o 

ajuizamento de demanda executiva, cabendo à parte reclamada 

demonstrar a existência de vício de consentimento, ou outros motivos que 

justifiquem sua desconstituição. Para cobrança lastreada em cheque o 

prazo máximo hábil a demonstrar a existência de um crédito, prescreve em 

05 (cinco) anos, nos termos do art. 206, §5º, I do Código Civil de 2002. 

Considerando que o pagamento do título cambial se prova, em regra, 

mediante sua posse, pelo sacado/emitente, forçoso concluir que a posse 

do título de crédito, pela parte autora, impõe ao devedor o ônus de 

demonstrar fato obstativo do direito representado pela cártula, presumível 

por força do princípio da cartularidade. Verifico que os títulos trazidos pela 

parte requerente não estão hábeis à comprovar o direito alegado, uma vez 

encontram-se ilegíveis, sendo impossível identificar o valor, data da 

emissão e vencimento. Além disso, o nome do emitente encontra-se 

parcialmente visível em alguns títulos e incompreensível em sua grande 

maioria. Tenho desta forma que não restou comprovada a existência da 

relação jurídica entre as partes, bem como da efetiva cobrança de valores 

supostamente devidos. Ante o exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, 

do Código de Processo Civil, julgo improcedente a pretensão inicial, por 

não haver fornecido ao Juízo o necessário grau de probabilidade acerca o 

direito alegado. Transitada em julgado, arquive-se definitivamente os 

autos, com baixa. Sem custas nem honorários, em conformidade com o 

art.54 e art.55, ambos da Lei 9.099/95. Primavera do Leste/ MT, 14 de abril 

de 2020. Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007109-27.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ GONZAGA CARDOSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WELLINGTON MARLOS SALLA BERG OAB - MT0018393A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADVAIR PEREIRA DE SOUSA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

1007109-27.2018.8.11.0037. REQUERENTE: LUIZ GONZAGA CARDOSO 

REQUERIDO: ADVAIR PEREIRA DE SOUSA Vistos, Trata-se de Ação de 

Cobrança pleiteada por LUIZ GONZAGA CARDOSO em face de ADVAIR 

PEREIRA DE SOUZA. Conforme se verifica dos autos, a parte requerente 

ajuizou a presente ação pleiteando a condenação da parte requerida a lhe 

pagar a quantia de R$12.500,00(doze mil e quinhentos reais). Sustenta 

que tentou receber seu crédito amigavelmente e não obteve êxito. A 

audiência de conciliação restou infrutífera ante a ausência de proposta de 

acordo. A parte requerida não apresentou contestação, apesar de 

cientificada dos seus efeitos na audiência de conciliação. É o breve relato. 

Decido. Ressalto que o cheque, quando preenchidos seus requisitos 

formais, goza de presunção de exigibilidade, liquidez e certeza, bastando 

sua apresentação para o ajuizamento de demanda executiva, cabendo à 

parte reclamada demonstrar a existência de vício de consentimento, ou 

outros motivos que justifiquem sua desconstituição. Para cobrança 

lastreada em cheque o prazo máximo hábil a demonstrar a existência de 

um crédito, prescreve em 05 (cinco) anos, nos termos do art. 206, §5º, I 

do Código Civil de 2002. Considerando que o pagamento do título cambial 

se prova, em regra, mediante sua posse, pelo sacado/emitente, forçoso 

concluir que a posse do título de crédito, pela parte autora, impõe ao 

devedor o ônus de demonstrar fato obstativo do direito representado pela 

cártula, presumível por força do princípio da cartularidade. Tenho desta 

forma que restou comprovada a existência da relação jurídica entre as 

partes, bem como da efetiva cobrança do valor devido uma vez que não 

rebatido pela parte reclamada, posto que incumbe a ela provar a 

veracidade de seus alegados, seja em razão da inversão do ônus da 

prova, seja porque as suas assertivas é fato extintivo de direito, nos 

termos do art. 373, inciso II, do NCPC. Desta feita, o conjunto probatório 

autoriza a conclusão de que houve relação negocial firmado entre as 

partes e que o valor suscitado decorre de descumprimento contratual e 

consequente prejuízos suportado pela parte promovente. Ademais, a parte 

requerente cumpriu satisfatoriamente com seu ônus probatório, juntando 

aos autos a respectiva cártula que não logrou êxito em compensá-la. 

Desta feita, entendo por devido o débito nestes autos cobrado, face à sua 

comprovação e a presunção de veracidade decorrente da revelia da 

demandada. Ante o exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código 

de Processo Civil, julgo procedente a pretensão inicial, para o fim de 

condenar a parte requerida ao pagamento do valor de R$ 12.500,00 (doze 

mil e quinhentos reais), cujo valor deve ser atualizado monetariamente pelo 

índice INPC e acrescido de juros legais de mora de 1% ao mês, ambos a 

partir do vencimento da dívida. Transitada em julgado, aguarde-se a 

formalização do pedido de Cumprimento de sentença. Inexistindo pleito 

executório, arquive-se definitivamente os autos, com baixa. Sem custas 

nem honorários, em conformidade com o art.54 e art.55, ambos da Lei 

9.099/95. Primavera do Leste/ MT, 14 de abril de 2020. Eviner Valério Juiz 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004838-45.2018.8.11.0037
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JULIANE DE JESUS PEREIRA ALIXANDRE (REQUERENTE)
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MIRIAN RIBEIRO RODRIGUES DE MELLO OAB - MT0008798S 

(ADVOGADO(A))
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SISTEK LIFE COMERCIO SERCIÇOS VENDAS E COBRANÇAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LIZANDRO GONCALVES TRINDADE OAB - GO38018 (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

THAMARA TAYUA SEIDEL GUIMARAES (TESTEMUNHA)

RONDINELI GOMES DA SILVA (TESTEMUNHA)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE Processo n°.: 

1004838-45.2018.811.0037 Reclamante: JULIANE DE JESUS PEREIRA 

ALIXANDRE Reclamada: SISTEK LIFE COMERCIO SERVIÇOS VENDAS E 

COBRANÇAS PROJETO DE SENTENÇA Vistos, Dispensado o relatório com 

fundamento no artigo 38 da Lei 9.099/1995. Breve síntese processual. 

Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c. 

Indenização por Danos Morais e Pedido de Tutela Antecipada proposta por 

JULIANE DE JESUS PEREIRA ALIXANDRE em desfavor de SISTEK LIFE 

COMERCIO SERVIÇOS VENDAS E COBRANÇAS (Id. 14150742). Foi 

concedida tutela antecipada para determinar a exclusão do nome da 

Reclamante dos órgãos de proteção ao crédito – Id. 14521635, bem como 

tutela complementar para suspender os efeitos do protesto relacionado ao 

débito. Citada e intimada, a parte Reclamada não compareceu na 

Audiência de Conciliação (Id. 16866531), tendo apresentado contestação 

no Id. 16833161. Impugnada a contestação no Id. 16993688. Novamente 

intimada, a parte Reclamada não compareceu na Audiência de Instrução 

(Id. 21625389). Vieram os autos conclusos. FUNDAMENTO. DECIDO. O 

processo está suficientemente instruído, prescindindo-se de outras 

provas para o julgamento. Diante disso, julgo-o antecipadamente, com 

fundamento nos princípios da celeridade e da economia processual, bem 

como no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil. Relação de 

Consumo. O caso em apreço retrata nítida relação de consumo. Portanto, 

aplica-se o Código de Defesa do Consumidor. Inversão do Ônus da Prova. 

Diante da alegação de suposta fraude e negativação indevida, sendo 
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pleiteada a declaração de inexistência de débitos, torna-se necessária 

inversão do ônus da prova em favor da parte Reclamante, nos termos do 

art. 6°, VIII, do Código de Defesa do Consumidor. Revelia. Conforme se 

denota dos autos, a parte Reclamada foi devidamente citada e intimada no 

dia 15/08/2018 (AR - Id. 16791878), sendo que não compareceu na 

audiência de conciliação realizada no dia 04/12/2018 (Id. 16866531). 

Ademais, novamente intimada, a parte Reclamada não compareceu na 

Audiência de Instrução (Id. 21625389). Desta feita, decreto a revelia da 

parte Reclamada, conforme determina o art. 20, da Lei n° 9099/1995 c/c. 

Enunciado n° 20 do FONAJE. Preliminar. Preliminarmente, a parte 

Reclamada alega que a comarca competente para analisar e julgar o feito 

seria a de Aparecida de Goiânia/GO, local onde foi realizado o suposto 

negócio jurídico. Todavia, o caso reflete nítida relação consumerista, razão 

pela qual, o foro competente é o do domicílio do consumidor, conforme 

dispõe o art. 101, I, do Código de Defesa do Consumidor. Por isso, afasto 

a preliminar aventada. Passo ao exame do Mérito. A parte Reclamante 

narra que descobriu a existência de negativações em seu nome e que 

depois de consultar extratos e efetuar ligações para as empresas 

(supostas credoras), confirmou que era vítima de fraude. Relata, que 

registrou boletim de ocorrências e que entrou em contato com a 

Reclamada para solucionar o problema, porém não obteve êxito. Pondera, 

que existem duas negativações em seu nome. Uma delas efetuada pela 

Reclamada no dia 25/06/2018, no valor de R$ 5.967,84 (cinco mil 

novecentos e sessenta e sete reais e oitenta e quatro centavos), sendo 

que a outra negativação também foi objeto de ação judicial e tramita sob o 

n°. 1004834-08.2018. Em sua defesa, a parte Reclamada sustenta a 

legitimidade dos débitos, sendo que apresentou documentos 

supostamente assinados pela Reclamante, cópia de documentos pessoais 

e comprovante de endereço supostamente pertencentes à Reclamante e 

seu marido. Pois bem. Da análise dos autos, verifico que a cópia da 

identidade acostada pela Reclamada, apresenta número e foto distintos do 

verdadeiro, apresentado pela Reclamante, bem como o comprovante de 

endereço anexado também é divergente do que foi apresentado pela 

Autora. Ademais, o nome e foto do suposto marido da Reclamante 

apresentado pela Reclamada não coaduna com o relatado pela 

consumidora, conforme certidão de casamento anexada e depoimento da 

testemunha. Além disso, a parte Reclamante registrou boletim de 

ocorrências, bem como comprovou sua oposição expressa aos débitos 

cobrados, sendo os fatos confirmados em audiência de instrução, razões 

pelas quais indicam a existência manifesta de fraude e presumem a boa-fé 

da consumidora. Assim, a ocorrência de fraude não elide a 

responsabilidade da empresa Reclamada, pois relacionada com os riscos 

do empreendimento, configurando-se fortuito interno, consoante já 

decidido pelo Superior Tribunal de Justiça em caso análogo por meio de 

recurso repetitivo: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO 

ESPECIAL. CONTRATOS BANCÁRIOS. RESPONSABILIDADE CIVIL. 

INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS. DANOS CAUSADOS POR FRAUDES OU 

DELITOS PRATICADOS POR TERCEIROS. RISCO DO EMPREENDIMENTO. 

RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ENTENDIMENTO EXARADO NO REGIME 

DE JULGAMENTO DE RECURSOS REPETITIVOS. TEMA N. 466. ACÓRDÃO 

RECORRIDO CONFORME A ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL. RAZÕES 

RECURSAIS INSUFICIENTES. AGRAVO DESPROVIDO. 1. "As instituições 

bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes 

ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de 

conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou 

utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre 

do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno". 2. 

Razões recursais insuficientes para a revisão do julgado. 3. Agravo 

interno desprovido. (STJ - Acórdão Agint no Aresp 1061237 / Sp, 

Relator(a): Min. Marco Aurélio Bellizze, data de julgamento: 27/06/2017, 

data de publicação: 02/08/2017, 3ª Turma) – Grifei. No mesmo sentido: 

RESPONSABILIDADE CIVIL. Preliminar de não conhecimento rejeitada. 

Compra e venda. Fraude na contratação. Responsabilidade objetiva. 

Fortuito interno. Inscrição indevida em cadastros negativos de proteção ao 

crédito. Dano moral presumido. Honorários advocatícios sucumbenciais 

mantidos, por força da vedação à "reformatio in pejus". Litigância de má-fé 

não caracterizada. Recurso parcialmente provido. (TJSP - Acórdão 

Apelação 1017936-14.2016.8.26.0114, Relator(a): Des. Gilson Delgado 

Miranda, data de julgamento: 24/06/2018, data de publicação: 24/06/2018, 

21ª Câmara de Direito Privado) – Grifei. Por essas razões, a relação 

jurídica e o débito objeto de negativação devem ser declarados 

inexistentes. Por conseguinte, latente a ocorrência do dano moral, que 

deverá ser fixado em atenção aos critérios da proporcionalidade e 

razoabilidade. DISPOSITIVO. Ante o exposto, com fulcro no artigo 487, 

inciso I, do Código de Processo Civil, OPINO pelo afastamento da preliminar 

levantada, assim como pela PROCEDÊNCIA dos pedidos autorais para: a) 

DECLARAR a inexistência da relação jurídica entre as partes e, de 

consequência, a inexistência do débito no valor de R$ 5.967,84 (cinco mil 

novecentos e sessenta e sete reais e oitenta e quatro centavos), objeto 

de negativação em 25/06/2018, DETERMINANDO-SE sua exclusão dos 

cadastros de proteção ao crédito, pelo que ratifico a decisão liminar. b) 

CONDENAR a parte Reclamada ao pagamento de indenização por danos 

morais no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), os quais deverão ser 

corrigidos monetariamente pelo índice INPC e aplicados juros de 1% a.m., 

ambos incidentes a partir do arbitramento nesta sentença, data na qual o 

dano foi aferido e quantificado em valor já atualizado. Sem custas e 

honorários advocatícios, com base nos artigos 54 e 55 da Lei nº 

9.099/1995. Submeto o presente projeto à homologação deste juízo para 

que surta os efeitos legais, nos termos do art. 40 da Lei 9099/95. 

Publicada e registrada eletronicamente. Intime(m)-se. Transitada em 

julgado, cumpra-se a sentença e arquive-se o processo, depois das 

baixas necessárias. Primavera do Leste/MT, 15 de abril de 2020. Diogo 

Trindade Ribeiro Juiz Leigo Vistos, HOMOLOGO, para que surtam seus 

jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo 

deste Juizado Especial. Intimem-se as partes da sentença. Primavera do 

Leste/MT, 15 de abril de 2020. EVINER VALÉRIO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004834-08.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANE DE JESUS PEREIRA ALIXANDRE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MIRIAN RIBEIRO RODRIGUES DE MELLO OAB - MT0008798S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

THAMARA TAYUA SEIDEL GUIMARAES (TESTEMUNHA)

RONDINELI GOMES DA SILVA (TESTEMUNHA)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE Processo n°.: 

1004834-08.2018.811.0037 Reclamante: JULIANE DE JESUS PEREIRA 

ALIXANDRE Reclamada: BANCO BRADESCO S/A PROJETO DE SENTENÇA 

Vistos, Dispensado o relatório com fundamento no artigo 38 da Lei 

9.099/1995. Breve síntese processual. Trata-se de Ação Declaratória de 

Inexistência de Relação Jurídica c/c. Indenização por Danos Morais e 

Pedido de Tutela Antecipada proposta por JULIANE DE JESUS PEREIRA 

ALIXANDRE em desfavor de BANCO BRADESCO S/A (Id. 14150031). Foi 

concedida tutela antecipada para determinar a exclusão do nome da 

Reclamante dos órgãos de proteção ao crédito – Id. 14504577. Audiência 

de Conciliação restou infrutífera (Id. 16866493), tendo apresentado 

contestação no Id. 16776453. Impugnada a contestação no Id. 18113999, 

bem como realizada audiência de instrução no Id. 21631269. Vieram os 

autos conclusos. FUNDAMENTO. DECIDO. O processo está 

suficientemente instruído, prescindindo-se de outras provas para o 

julgamento. Diante disso, julgo-o antecipadamente, com fundamento nos 

princípios da celeridade e da economia processual, bem como no artigo 

355, inciso I, do Código de Processo Civil. Relação de Consumo. O caso 

em apreço retrata nítida relação de consumo. Portanto, aplica-se o Código 

de Defesa do Consumidor, conforme entendimento já sedimentado pelo 

Superior Tribunal de Justiça (STJ) na Súmula 297. Inversão do Ônus da 

Prova. Diante da alegação de suposta fraude e negativação indevida, 

sendo pleiteada a declaração de inexistência de débitos, torna-se 

necessária inversão do ônus da prova em favor da parte Reclamante, nos 

termos do art. 6°, VIII, do Código de Defesa do Consumidor. Preliminar. A 

parte Reclamada requereu a extinção do feito diante da ausência de 

extrato emitido pelo SPC/SERASA. No entanto, vejo que foi anexado 

extrato emitido junto ao referido órgão (Id. 14150054). Ainda, alega inépcia 

da inicial, sustentando que não foi demonstrada pretensão resistida por 
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parte da Reclamada. Todavia, não existe obrigação legal de se exigir 

prévia reclamação administrativa como requisito para ajuizar ação judicial, 

pois tal exigência violaria o acesso à justiça e o direito de ação, 

consagrados na constituição federal. Além disso, pelos fatos e 

fundamentos apresentados, juntamente com os documentos acostados, 

entendo suficientes para apreciar e julgar o mérito da ação. Por isso, 

afasto as preliminares aventadas. Passo ao exame do Mérito. A parte 

Reclamante narra que descobriu a existência de negativações em seu 

nome e que depois de consultar extratos e efetuar ligações para as 

empresas (supostas credoras), confirmou que era vítima de fraude. 

Relata, que registrou boletim de ocorrências e que entrou em contato com 

a Reclamada para solucionar o problema, porém não obteve êxito. 

Pondera, que existem duas negativações em seu nome. Uma delas 

efetuada pela Reclamada no dia 22/06/2018, no valor de R$ 1.892,21 (mil 

oitocentos e noventa e dois reais e vinte e um centavos), sendo que a 

outra negativação também é objeto de ação judicial e tramita sob o n°. 

1004838-45.2018. Em sua defesa, a parte Reclamada sustenta a 

legitimidade dos débitos, sendo que apresentou termo de adesão a cartão 

de crédito, supostamente assinado pela Reclamante, bem como faturas, 

os quais entende ser suficientes para comprovar a legitimidade dos 

débitos. Pois bem. Da análise dos autos, verifico que a data da 

constituição do débito é compatível com o período da ocorrência da 

fraude, bem como que a compra efetuada perante as Casas Bahia foi 

parcelada, não sendo adimplida parcela alguma (conforme admitido pela 

própria empresa Ré). Ainda, o termo de adesão apresentado pela 

Reclamada omite várias informações relevantes, sendo que até a data e 

local, número de CPF e endereço, por exemplo, estão ausentes. Ademais, 

o endereço constante da fatura é de uma cidade no estado de Goiás, 

sendo divergente do endereço apresentado pela Reclamante. Aliás, foi 

confirmado, inclusive, nos autos do Processo n°. 1004038-45.2018 a 

ocorrência de fraude, com apresentação de documentos nitidamente 

falsificados perante a empresa Reclamada naquela ação judicial. Além 

disso, a parte Reclamante registrou boletim de ocorrências, bem como 

comprovou sua oposição expressa aos débitos cobrados, sendo os fatos 

confirmados em audiência de instrução, razões estas que indicam a 

existência manifesta de fraude e presumem a boa-fé da consumidora. 

Assim, a ocorrência de fraude não elide a responsabilidade da empresa 

Reclamada, pois relacionada com os riscos do empreendimento, 

configurando-se fortuito interno, consoante já decidido pelo Superior 

Tribunal de Justiça em caso análogo por meio de recurso repetitivo: 

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATOS 

BANCÁRIOS. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS. 

DANOS CAUSADOS POR FRAUDES OU DELITOS PRATICADOS POR 

TERCEIROS. RISCO DO EMPREENDIMENTO. RESPONSABILIDADE 

OBJETIVA. ENTENDIMENTO EXARADO NO REGIME DE JULGAMENTO DE 

RECURSOS REPETITIVOS. TEMA N. 466. ACÓRDÃO RECORRIDO 

CONFORME A ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL. RAZÕES RECURSAIS 

INSUFICIENTES. AGRAVO DESPROVIDO. 1. "As instituições bancárias 

respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos 

praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente 

ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de 

documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do 

empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno". 2. Razões 

recursais insuficientes para a revisão do julgado. 3. Agravo interno 

desprovido. (STJ - Acórdão Agint no Aresp 1061237 / Sp, Relator(a): Min. 

Marco Aurélio Bellizze, data de julgamento: 27/06/2017, data de 

publicação: 02/08/2017, 3ª Turma) – Grifei. No mesmo sentido: 

RESPONSABILIDADE CIVIL. Preliminar de não conhecimento rejeitada. 

Compra e venda. Fraude na contratação. Responsabilidade objetiva. 

Fortuito interno. Inscrição indevida em cadastros negativos de proteção ao 

crédito. Dano moral presumido. Honorários advocatícios sucumbenciais 

mantidos, por força da vedação à "reformatio in pejus". Litigância de má-fé 

não caracterizada. Recurso parcialmente provido. (TJSP - Acórdão 

Apelação 1017936-14.2016.8.26.0114, Relator(a): Des. Gilson Delgado 

Miranda, data de julgamento: 24/06/2018, data de publicação: 24/06/2018, 

21ª Câmara de Direito Privado) – Grifei. Por essas razões, a relação 

jurídica e o débito objeto de negativação devem ser declarados 

inexistentes. Por conseguinte, latente a ocorrência do dano moral, que 

deverá ser fixado em atenção aos critérios da proporcionalidade e 

razoabilidade. DISPOSITIVO. Ante o exposto, com fulcro no artigo 487, 

inciso I, do Código de Processo Civil, OPINO pelo afastamento da preliminar 

levantada, assim como pela PROCEDÊNCIA dos pedidos autorais para: a) 

DECLARAR a inexistência da relação jurídica entre as partes e, de 

consequência, a inexistência do débito no valor de R$ 1.892,21 (mil 

oitocentos e noventa e dois reais e vinte e um centavos), objeto de 

negativação em 22/06/2018, DETERMINANDO-SE sua exclusão dos 

cadastros de proteção ao crédito, pelo que ratifico a decisão liminar. b) 

CONDENAR a parte Reclamada ao pagamento de indenização por danos 

morais no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), os quais deverão ser 

corrigidos monetariamente pelo índice INPC e aplicados juros de 1% a.m., 

ambos incidentes a partir do arbitramento nesta sentença, data na qual o 

dano foi aferido e quantificado em valor já atualizado. Sem custas e 

honorários advocatícios, com base nos artigos 54 e 55 da Lei nº 

9.099/1995. Submeto o presente projeto à homologação deste juízo para 

que surta os efeitos legais, nos termos do art. 40 da Lei 9099/95. 

Publicada e registrada eletronicamente. Intime(m)-se. Transitada em 

julgado, cumpra-se a sentença e arquive-se o processo, depois das 

baixas necessárias. Primavera do Leste/MT, 15 de abril de 2020. Diogo 

Trindade Ribeiro Juiz Leigo Vistos, HOMOLOGO, para que surtam seus 

jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo 

deste Juizado Especial. Intimem-se as partes da sentença. Primavera do 

Leste/MT, 15 de abril de 2020. EVINER VALÉRIO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1005745-54.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LAURA CRISTINA GOMES DELMON (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONALDO QUEIROZ GARCIA OAB - MT0021052A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

1005745-54.2017.8.11.0037. REQUERENTE: LAURA CRISTINA GOMES 

DELMON REQUERIDO: MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE Vistos e etc. 

Em atenção ao Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n. 

85560.2016 Classe: CNJ.12085 COMARCA CAPITAL. RELATOR: DES. 

MÁRCIO VIDAL, fixo a competência deste Juizado Especial para julgar a 

presente demanda, independentemente da complexidade dos autos, em 

decorrência do valor dado a causa. Dispensado o relatório, nos termos do 

art. 38, da Lei n. 9.099/95. Analisando o processo, verifico que se 

encontra maduro para julgamento, sendo desnecessária a produção de 

outras provas, motivo pelo qual passo ao julgamento antecipado da lide, 

conforme o art. 355, I, do NCPC. Trata-se de Ação de Cobrança ajuizada, 

com o intuito de recebimento dos valores pertinentes à diferença da 

conversão de seus vencimentos para a Unidade Real de Valor – URV, 

aplicando-se o índice de 11,98% (onze vírgula noventa e oito por cento). 

Aduz, em síntese, que a Medida Provisória nº 434/94 dispôs sobre o 

programa de estabilização econômica e determinou que os valores dos 

vencimentos dos servidores públicos fossem convertidos em URV em 

01/03/1994, dividindo-se o valor nominal vigente em cada um dos quatro 

meses imediatamente anteriores à conversão pelo valor em Cruzeiros 

Reais, do equivalente em URV do último dia do mês de competência, 

independentemente da data do pagamento dos salários. Assevera que a 

jurisprudência pátria, reiteradamente, tem reconhecido o direito à 

percepção do percentual equivalente a 11,98% (onze vírgula noventa e 

oito por cento) sobre os vencimentos do funcionalismo público, decorrente 

da perda ocorrida quando da conversão do Cruzeiro Real para URV. 

Nestes termos, pugna pela procedência dos pedidos iniciais, com a 

condenação do requerido ao pagamento dos valores pertinentes à 

diferença da conversão de seus vencimentos para a Unidade Real de 

Valor – URV, a partir de 01/11/2013, aplicando-se o índice de 11,98% 

(onze vírgula noventa e oito por cento), o que perfaz o montante de R$ 

24.070,93 (vinte e quatro mil e setenta reais e noventa e três centavos). 

Devidamente citado, o requerido apresentou contestação aduzindo, 

preliminarmente, ausência de data de ingresso, bem como impugnou a 

justiça gratuita. No mérito, pugnou pela improcedência dos pedidos iniciais. 

É o breve relato. I. DAS PRELIMINARES Quanto à ausência de data de 

ingresso, referida preliminar não merece prosperar, visto que a parte 

requerente trouxe aos autos documento hábil para demonstrar o seu 

vínculo com o requerido, em ID nº. 21331451. II. MÉRITO Passo à análise 

do mérito. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA com o intuito de receber os 
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valores pertinentes à diferença da conversão de seus vencimentos para a 

Unidade Real de Valor – URV, a partir de 01/11/2013, aplicando-se o índice 

de 11,98% (onze vírgula noventa e oito por cento), conforme tabela de 

cálculo, em ID nº. 10940412, página 06. Cinge-se a questão controvertida 

à legitimidade da incorporação, na folha de pagamento relativa à parte 

requerente, do percentual equivalente a 11,98%, em decorrência da 

equivocada conversão monetária, bem como o pagamento de valores 

retroativos motivados por referida incorporação. Há que se registrar, em 

princípio, que o direito ao acréscimo percentual de 11,98%, ou do índice 

decorrente do processo de liquidação, na remuneração do servidor 

público, resultante da equivocada conversão do Cruzeiro Real em URV, 

não caracteriza um aumento na remuneração, mas sim o reconhecimento 

da ocorrência de indevido decréscimo no momento da conversão da 

moeda em relação àqueles que recebem seus vencimentos em momento 

anterior ao do término do mês trabalhado. Nesse ponto, o Supremo 

Tribunal Federal reconheceu que o referido percentual, acarretado pela 

equivocada conversão, deve ser incorporado à remuneração dos aludidos 

servidores, sem qualquer compensação ou abatimento em razão de 

aumentos remuneratórios supervenientes. Sob tal perspectiva, pontuou o 

Supremo Tribunal Federal que o término da incorporação, ou do índice 

obtido em cada caso específico, deve ocorrer no momento em que a 

carreira do servidor passa por uma reestruturação remuneratória. Com 

efeito, de acordo com os entendimentos jurisprudenciais, inclusive do 

Superior Tribunal de Justiça, pela relação jurídica das partes serem de 

trato sucessivo, a prescrição renova-se a cada mês, atingindo, tão 

somente, as parcelas anteriores ao quinquênio que precedeu a 

propositura da ação, consoante disposto na Súmula 85 do STJ. Vejamos: 

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO DO ART. 535, II, DO 

CPC. INEXISTÊNCIA. MERO INCONFORMISMO. CERCEAMENTO DE DEFESA 

E ÔNUS PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. VIOLAÇÃO DO 

ART. 1º DO DECRETO 20.910/1932. DIFERENÇAS SALARIAIS. 

PRESCRIÇÃO DO FUNDO DO DIREITO. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULA 

85/STJ. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM O 

ENTENDIMENTO DO STJ. SÚMULA 83/STJ. CONVERSÃO DE 

VENCIMENTOS EM URV. APLICAÇÃO DA LEI FEDERAL 8.880/94. NÃO 

COMPROVADA DATA DO PAGAMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. 

DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. PREJUDICIALIDADE. 1. Inexiste violação do 

art. 535 do CPC quando a prestação jurisdicional é dada na medida da 

pretensão deduzida, com enfrentamento e resolução das questões 

abordadas no recurso. 2. Não é possível o conhecimento do recurso 

especial quando visa reformar entendimento do Tribunal de origem pela 

desnecessidade de produção de prova, e o recorrente sustenta ter 

havido, com isso, cerceamento de sua defesa. Isso porque alterar a 

conclusão do julgador a quo pela desnecessidade da prova demandaria o 

reexame de fatos e provas, o que é vedado pela Súmula 7 do STJ. 3. O 

entendimento do STJ é firme no sentido de que, em pleitos de diferenças 

salariais originadas da conversão de cruzeiros reais para URV, não se 

opera a prescrição do fundo de direito, mas apenas das parcelas 

vencidas no quinquênio anterior ao ajuizamento da ação, por 

configurarrelação de trato sucessivo, conforme disposto na Súmula 

85/STJ. 4. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento 

do Resp 1.101.726/SP, sob o rito do art. 543-C do CPC, firmou o 

entendimento de que os critérios previstos na Lei 8.880/94 para a 

conversão da URV aplicam-se a todos os servidores públicos, sejam eles 

federais, estaduais ou municipais, bem como assentou que, "na 

conversão dos vencimentos do ora recorrente, deve ser aplicada a 

sistemática estabelecida pela Lei nº 8.880/94, adotando-se, porém, a URV 

da data do efetivo pagamento nos meses de novembro de 1993 a 

fevereiro de 1994". 5. No presente caso, a Corte de origem, soberana na 

análise das provas, constatou que o recorrente não comprovou que a 

recorrida recebia sua remuneração no mês seguinte ao trabalhado, 

premissa fática que não pode ser afastada sem que se fira o empeço 

contido na Súmula 7/STJ. 6. Este Tribunal tem entendimento no sentido de 

que a incidência da Súmula 7/STJ impede o exame de dissídio 

jurisprudencial, uma vez que falta identidade entre os paradigmas 

apresentados e os fundamentos do acórdão, tendo em vista a situação 

fática do caso concreto, com base na qual a Corte de origem deu solução 

à causa. Agravo regimental improvido. (STJ, AgRg no REsp 1529479/RJ, 

Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 27/10/2015, 

DJe 13/11/2015). Dessa forma, impõe-se o reconhecimento da prescrição 

somente das parcelas anteriores ao quinquênio que precedeu ao 

ajuizamento da ação. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp n. 

1.101.726/SP, submetido à disciplina dos recursos repetitivos, reconheceu 

o direito dos servidores públicos, estaduais ou municipais, à conversão 

dos seus vencimentos, de acordo com os critérios na Lei n. 8.880/94, a 

contar de 1º de março de 1994 e, ainda, que a concessão de aumentos 

posteriores a tal regramento federal não tem o condão de corrigir 

equívocos na conversão ou compensar perdas então verificadas. Não 

obstante a alegação do MUNICÍPIO de que o percentual relativo à Unidade 

Real de Valor já teria sido aplicado por ocasião da reestruturação da 

carreira, não há prova de que os vencimentos dos servidores públicos 

foram convertidos na data do efetivo pagamento. Desse modo, é 

indispensável que se faça uma perícia para apurar eventual perda salarial, 

bem como o respectivo índice devido a ser aplicado, o que somente 

poderá ser apurado na liquidação da sentença, conforme entendimento do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. Nesse sentido: EMBARGOS 

DE DECLARAÇÃO - ACÓRDÃO PROFERIDONA APELAÇÃO CÍVEL - URV - 

OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – NÃO CONSTATADA - IRRESIGNAÇÃO 

QUANTO APLICAÇÃO DO ARTIGO 373, I DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL 

- AUSÊNCIA DE PROVA DA DATA DE PAGAMENTO E DA LEI QUE 

RESTRUTUROU A CARREIRA - APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE 

SENTENÇA - EMBARGOS REJEITADOS. A existência de efetiva 

defasagem na remuneração decorrente do método de conversão de 

cruzeiros reais em unidade real de valor - URV, bem como do eventual 

índice devido, somente será verificada mediante liquidação de sentença, 

por arbitramento, tendo em vista que ausente nos autos prova específica 

nesse sentido, inclusive se a restruturação da carreira supriu, por 

completo, eventual defasagem. (ED 68300/2018, DESA. HELENA MARIA 

BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, 

Julgado em 22/10/2018, Publicado no DJE 25/10/2018). EMENTARECURSO 

DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – 

CONVERSÃO DE CRUZEIROS REAIS EM UNIDADE REAL DE VALOR – 

SERVIDORES DO PODER EXECUTIVO – ARTIGO 168 DA CONSTITUIÇÃO 

DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL – ALEGAÇÃO DE 

INAPLICABILIDADE – OMISSÃO – NÃO VERIFICÃO – 

PREQUESTIONAMENTO – LEI FEDERAL Nº 8.880/94 – OBSERVÂNCIA 

OBRIGATÓRIA PARA OS SERVIDORES ESTADUAIS E MUNICIPAIS – 

PRECEDENTES DO STJ – EXISTÊNCIA DE EFETIVA DEFASAGEM NA 

REMUNERAÇÃO – APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR 

ARBIRAMENTO – DETERMINAÇÃO NO ACÓRDÃO – EMBARGOS 

DECLARATÓRIOS REJEITADOS. 1 - Demonstrado que o acórdão recorrido 

seguiu a linha de entendimento firmado no Superior Tribunal de Justiça, de 

que é obrigatória a observância pelos Estados e Municípios, dos critérios 

previstos na Lei Federal nº 8.880/94, para a conversão em URV dos 

vencimentos e dos proventos de seus servidores, não há falar em 

omissão quanto à inaplicabilidade do art. 168 da CRFB. 2 - O valor da 

alegada diferença remuneratória é devida somente ao servidor público do 

Estado de Mato Grosso, quando, na liquidação de sentença, for 

constatada a errônea conversão de cruzeiros reais em URV. (MARILSEN 

ANDRADE ADDARIO, VICE-PRESIDÊNCIA, Julgado em 22/10/2018, 

Publicado no DJE 26/10/2018). APELAÇÕES CÍVEIS E REMESSA 

NECESSÁRIA - SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL - AÇÃO DE COBRANÇA - 

URV - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO DE 

VÁRZEA GRANDE - REJEITADA- MÉRITO-LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA 

-ARBITRAMENTO - PERCENTUAL DEVIDO - REESTRUTURAÇÃO DA 

CARREIRA – OBSERVÂNCIA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS 

ARBITRADOS QUANDO LIQUIDADO O JULGADO – ARTIGO 85, §4º, II DO 

CPC - CORREÇÃO MONETÁRIA – ÍNDICE DO IPCA-E - RECURSO 

PREVIVAG DESPROVIDO – RECURSO DO MUNICÍPIO PARCIALMENTE 

PROVIDO E SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.1. Os Tribunais 

Superiores já pacificaram entendimento de que os servidores públicos, 

federais, estaduais ou municipais - inclusive do Poder Executivo - têm 

direito ao acréscimo da diferença decorrente da conversão de seus 

vencimentos para a Unidade Real de Valor - URV, nos moldes previstos na 

Lei 8.880/94.2. [...]Não há que falar em ilegitimidade passiva para a causa, 

uma vez que, a responsabilidade pelo orçamento e pelo pagamento, de 

forma indireta, é do Município, em razão do princípio da unidade 

orçamentária."(Apelação/Remessa Necessária 33384/2017, Des. Márcio 

Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 

05/06/2017, Publicado no DJE 14/06/2017). 3. Como nem todo servidor 

sofreu defasagem salarial, e até aqueles que sofreram, o percentual é 

variável, sendo necessária a liquidação de sentença para apuração do 

montante devido. 4. Não sendo líquida a sentença, a fixação do percentual 

dos honorários advocatícios somente ocorrerá quando liquidado o julgado, 
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nos termos do artigo 85, §4º, inciso II do Código de Processo Civil. 5. Em 

relação a correção monetária incidente sobre as condenações judiciais da 

Fazenda Pública, deve-se utilizar o IPCA-E, a partir de 25/03/2015, 

conforme entendimento exarado no Tema 810/STF.6. Recurso da 

PREVIVAG desprovido. 7. Apelo do Município parcialmente provido.8. 

Sentença parcialmente retificada. (Apelação / Remessa Necessária 

70722/2017, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, PRIMEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 26/02/2018, 

Publicado no DJE 16/04/2018). Ainda, a incidência da perda apurada deve 

ser aplicada em todas as verbas recebidas pela parte requerente, a 

qualquer título, inclusive férias, gratificação natalina e qualquer vantagem 

ou benefício assegurado em decorrência de lei. Em relação à correção 

monetária, deverá ser utilizado o IPCA-E, visto que a parte requerente faz 

jus ao recebimento de eventuais valores advindos da conversão da 

moeda em URV, caso existentes, correspondentes ao período posterior a 

29/01/2009. No que se refere aos juros moratórios, deverão ser 

observados os índices da remuneração oficial da caderneta de poupança, 

os quais incidirão a partir da citação. III. DISPOSITIVO Ante o exposto, 

JULGO PROCEDENTE o pedido inicial com resolução de mérito, nos termos 

do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para condenar o requerido a 

proceder à revisão dos vencimentos da parte requerente e ao pagamento 

das diferenças salariais, decorrentes da conversão de cruzeiro real para 

URV, no período compreendido aos últimos cinco anos do ajuizamento da 

ação, devendo a apuração de eventual defasagem na remuneração, bem 

como o índice constatado, ou a efetiva reestruturação da carreira, seja 

realizado em liquidação de sentença, observando-se o limite máximo de 

11,98% e o prazo prescricional. Sem custas processuais e sem 

honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 

9.099/95. À consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado 

Especial Cível da Comarca de Primavera do Leste para homologação 

conforme o artigo 40, da lei 9.099/95. Primavera do Leste - MT, 15 de abril 

de 2020. Publicado e registrado no PJE. JAQUELINE DE SOUSA ANTUNES 

GRIPPA Juíza Leiga Vistos, Homologo, para que surtam seus jurídicos e 

legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo deste Juizado 

Especial. Intimem-se as partes da sentença. Primavera do Leste – MT, 15 

de abril de 2020. EVINER VALÉRIO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1004892-45.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

SONIA APARECIDA GAMBETA PERES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA SALES DOS SANTOS OAB - MT25953/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

1004892-45.2017.8.11.0037. REQUERENTE: SONIA APARECIDA 

GAMBETA PERES REQUERIDO: MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE 

Vistos e etc. Em atenção ao Incidente de Resolução de Demandas 

Repetitivas n. 85560.2016 Classe: CNJ.12085 COMARCA CAPITAL. 

RELATOR: DES. MÁRCIO VIDAL, fixo a competência deste Juizado 

Especial para julgar a presente demanda, independentemente da 

complexidade dos autos, em decorrência do valor dado a causa. 

Dispensado o relatório, nos termos do art. 38, da Lei n. 9.099/95. 

Analisando o processo, verifico que se encontra maduro para julgamento, 

sendo desnecessária a produção de outras provas, motivo pelo qual 

passo ao julgamento antecipado da lide, conforme o art. 355, I, do NCPC. 

Trata-se de Ação de Cobrança ajuizada, com o intuito de recebimento dos 

valores pertinentes à diferença da conversão de seus vencimentos para a 

Unidade Real de Valor – URV, aplicando-se o índice de 11,98% (onze 

vírgula noventa e oito por cento). Aduz, em síntese, que a Medida 

Provisória nº 434/94 dispôs sobre o programa de estabilização econômica 

e determinou que os valores dos vencimentos dos servidores públicos 

fossem convertidos em URV em 01/03/1994, dividindo-se o valor nominal 

vigente em cada um dos quatro meses imediatamente anteriores à 

conversão pelo valor em Cruzeiros Reais, do equivalente em URV do 

último dia do mês de competência, independentemente da data do 

pagamento dos salários. Assevera que a jurisprudência pátria, 

reiteradamente, tem reconhecido o direito à percepção do percentual 

equivalente a 11,98% (onze vírgula noventa e oito por cento) sobre os 

vencimentos do funcionalismo público, decorrente da perda ocorrida 

quando da conversão do Cruzeiro Real para URV. Nestes termos, pugna 

pela procedência dos pedidos iniciais, com a condenação do requerido ao 

pagamento dos valores pertinentes à diferença da conversão de seus 

vencimentos para a Unidade Real de Valor – URV, a partir de 15/10/2012, 

aplicando-se o índice de 11,98% (onze vírgula noventa e oito por cento), o 

que perfaz o montante de R$ 33.317,31 (trinta e três mil e trezentos e 

dezessete reais e trinta e um centavos). Devidamente citado, o requerido 

apresentou contestação aduzindo, preliminarmente, ausência de data de 

ingresso, bem como impugnou a justiça gratuita. No mérito, pugnou pela 

improcedência dos pedidos iniciais. É o breve relato. I. DAS PRELIMINARES 

Quanto à ausência de data de ingresso, referida preliminar não merece 

prosperar, visto que a parte requerente trouxe aos autos documento hábil 

para demonstrar o seu vínculo com o requerido, em ID nº. 21200887. II. 

MÉRITO Passo à análise do mérito. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA com 

o intuito de receber os valores pertinentes à diferença da conversão de 

seus vencimentos para a Unidade Real de Valor – URV, a partir de 

15/10/2012, aplicando-se o índice de 11,98% (onze vírgula noventa e oito 

por cento), conforme cálculos acostados à exordial, em ID’s nº. 10298822, 

10298839, 10298856 e 10298879. Cinge-se a questão controvertida à 

legitimidade da incorporação, na folha de pagamento relativa à parte 

requerente, do percentual equivalente a 11,98%, em decorrência da 

equivocada conversão monetária, bem como o pagamento de valores 

retroativos motivados por referida incorporação. Há que se registrar, em 

princípio, que o direito ao acréscimo percentual de 11,98%, ou do índice 

decorrente do processo de liquidação, na remuneração do servidor 

público, resultante da equivocada conversão do Cruzeiro Real em URV, 

não caracteriza um aumento na remuneração, mas sim o reconhecimento 

da ocorrência de indevido decréscimo no momento da conversão da 

moeda em relação àqueles que recebem seus vencimentos em momento 

anterior ao do término do mês trabalhado. Nesse ponto, o Supremo 

Tribunal Federal reconheceu que o referido percentual, acarretado pela 

equivocada conversão, deve ser incorporado à remuneração dos aludidos 

servidores, sem qualquer compensação ou abatimento em razão de 

aumentos remuneratórios supervenientes. Sob tal perspectiva, pontuou o 

Supremo Tribunal Federal que o término da incorporação, ou do índice 

obtido em cada caso específico, deve ocorrer no momento em que a 

carreira do servidor passa por uma reestruturação remuneratória. Com 

efeito, de acordo com os entendimentos jurisprudenciais, inclusive do 

Superior Tribunal de Justiça, pela relação jurídica das partes serem de 

trato sucessivo, a prescrição renova-se a cada mês, atingindo, tão 

somente, as parcelas anteriores ao quinquênio que precedeu a 

propositura da ação, consoante disposto na Súmula 85 do STJ. Vejamos: 

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO DO ART. 535, II, DO 

CPC. INEXISTÊNCIA. MERO INCONFORMISMO. CERCEAMENTO DE DEFESA 

E ÔNUS PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. VIOLAÇÃO DO 

ART. 1º DO DECRETO 20.910/1932. DIFERENÇAS SALARIAIS. 

PRESCRIÇÃO DO FUNDO DO DIREITO. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULA 

85/STJ. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM O 

ENTENDIMENTO DO STJ. SÚMULA 83/STJ. CONVERSÃO DE 

VENCIMENTOS EM URV. APLICAÇÃO DA LEI FEDERAL 8.880/94. NÃO 

COMPROVADA DATA DO PAGAMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. 

DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. PREJUDICIALIDADE. 1. Inexiste violação do 

art. 535 do CPC quando a prestação jurisdicional é dada na medida da 

pretensão deduzida, com enfrentamento e resolução das questões 

abordadas no recurso. 2. Não é possível o conhecimento do recurso 

especial quando visa reformar entendimento do Tribunal de origem pela 

desnecessidade de produção de prova, e o recorrente sustenta ter 

havido, com isso, cerceamento de sua defesa. Isso porque alterar a 

conclusão do julgador a quo pela desnecessidade da prova demandaria o 

reexame de fatos e provas, o que é vedado pela Súmula 7 do STJ. 3. O 

entendimento do STJ é firme no sentido de que, em pleitos de diferenças 

salariais originadas da conversão de cruzeiros reais para URV, não se 

opera a prescrição do fundo de direito, mas apenas das parcelas 

vencidas no quinquênio anterior ao ajuizamento da ação, por 

configurarrelação de trato sucessivo, conforme disposto na Súmula 

85/STJ. 4. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento 

do Resp 1.101.726/SP, sob o rito do art. 543-C do CPC, firmou o 

entendimento de que os critérios previstos na Lei 8.880/94 para a 

conversão da URV aplicam-se a todos os servidores públicos, sejam eles 
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federais, estaduais ou municipais, bem como assentou que, "na 

conversão dos vencimentos do ora recorrente, deve ser aplicada a 

sistemática estabelecida pela Lei nº 8.880/94, adotando-se, porém, a URV 

da data do efetivo pagamento nos meses de novembro de 1993 a 

fevereiro de 1994". 5. No presente caso, a Corte de origem, soberana na 

análise das provas, constatou que o recorrente não comprovou que a 

recorrida recebia sua remuneração no mês seguinte ao trabalhado, 

premissa fática que não pode ser afastada sem que se fira o empeço 

contido na Súmula 7/STJ. 6. Este Tribunal tem entendimento no sentido de 

que a incidência da Súmula 7/STJ impede o exame de dissídio 

jurisprudencial, uma vez que falta identidade entre os paradigmas 

apresentados e os fundamentos do acórdão, tendo em vista a situação 

fática do caso concreto, com base na qual a Corte de origem deu solução 

à causa. Agravo regimental improvido. (STJ, AgRg no REsp 1529479/RJ, 

Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 27/10/2015, 

DJe 13/11/2015). Dessa forma, impõe-se o reconhecimento da prescrição 

somente das parcelas anteriores ao quinquênio que precedeu ao 

ajuizamento da ação. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp n. 

1.101.726/SP, submetido à disciplina dos recursos repetitivos, reconheceu 

o direito dos servidores públicos, estaduais ou municipais, à conversão 

dos seus vencimentos, de acordo com os critérios na Lei n. 8.880/94, a 

contar de 1º de março de 1994 e, ainda, que a concessão de aumentos 

posteriores a tal regramento federal não tem o condão de corrigir 

equívocos na conversão ou compensar perdas então verificadas. Não 

obstante a alegação do MUNICÍPIO de que o percentual relativo à Unidade 

Real de Valor já teria sido aplicado por ocasião da reestruturação da 

carreira, não há prova de que os vencimentos dos servidores públicos 

foram convertidos na data do efetivo pagamento. Desse modo, é 

indispensável que se faça uma perícia para apurar eventual perda salarial, 

bem como o respectivo índice devido a ser aplicado, o que somente 

poderá ser apurado na liquidação da sentença, conforme entendimento do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. Nesse sentido: EMBARGOS 

DE DECLARAÇÃO - ACÓRDÃO PROFERIDONA APELAÇÃO CÍVEL - URV - 

OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – NÃO CONSTATADA - IRRESIGNAÇÃO 

QUANTO APLICAÇÃO DO ARTIGO 373, I DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL 

- AUSÊNCIA DE PROVA DA DATA DE PAGAMENTO E DA LEI QUE 

RESTRUTUROU A CARREIRA - APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE 

SENTENÇA - EMBARGOS REJEITADOS. A existência de efetiva 

defasagem na remuneração decorrente do método de conversão de 

cruzeiros reais em unidade real de valor - URV, bem como do eventual 

índice devido, somente será verificada mediante liquidação de sentença, 

por arbitramento, tendo em vista que ausente nos autos prova específica 

nesse sentido, inclusive se a restruturação da carreira supriu, por 

completo, eventual defasagem. (ED 68300/2018, DESA. HELENA MARIA 

BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, 

Julgado em 22/10/2018, Publicado no DJE 25/10/2018). EMENTARECURSO 

DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – 

CONVERSÃO DE CRUZEIROS REAIS EM UNIDADE REAL DE VALOR – 

SERVIDORES DO PODER EXECUTIVO – ARTIGO 168 DA CONSTITUIÇÃO 

DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL – ALEGAÇÃO DE 

INAPLICABILIDADE – OMISSÃO – NÃO VERIFICÃO – 

PREQUESTIONAMENTO – LEI FEDERAL Nº 8.880/94 – OBSERVÂNCIA 

OBRIGATÓRIA PARA OS SERVIDORES ESTADUAIS E MUNICIPAIS – 

PRECEDENTES DO STJ – EXISTÊNCIA DE EFETIVA DEFASAGEM NA 

REMUNERAÇÃO – APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR 

ARBIRAMENTO – DETERMINAÇÃO NO ACÓRDÃO – EMBARGOS 

DECLARATÓRIOS REJEITADOS. 1 - Demonstrado que o acórdão recorrido 

seguiu a linha de entendimento firmado no Superior Tribunal de Justiça, de 

que é obrigatória a observância pelos Estados e Municípios, dos critérios 

previstos na Lei Federal nº 8.880/94, para a conversão em URV dos 

vencimentos e dos proventos de seus servidores, não há falar em 

omissão quanto à inaplicabilidade do art. 168 da CRFB. 2 - O valor da 

alegada diferença remuneratória é devida somente ao servidor público do 

Estado de Mato Grosso, quando, na liquidação de sentença, for 

constatada a errônea conversão de cruzeiros reais em URV. (MARILSEN 

ANDRADE ADDARIO, VICE-PRESIDÊNCIA, Julgado em 22/10/2018, 

Publicado no DJE 26/10/2018). APELAÇÕES CÍVEIS E REMESSA 

NECESSÁRIA - SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL - AÇÃO DE COBRANÇA - 

URV - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO DE 

VÁRZEA GRANDE - REJEITADA- MÉRITO-LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA 

-ARBITRAMENTO - PERCENTUAL DEVIDO - REESTRUTURAÇÃO DA 

CARREIRA – OBSERVÂNCIA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS 

ARBITRADOS QUANDO LIQUIDADO O JULGADO – ARTIGO 85, §4º, II DO 

CPC - CORREÇÃO MONETÁRIA – ÍNDICE DO IPCA-E - RECURSO 

PREVIVAG DESPROVIDO – RECURSO DO MUNICÍPIO PARCIALMENTE 

PROVIDO E SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.1. Os Tribunais 

Superiores já pacificaram entendimento de que os servidores públicos, 

federais, estaduais ou municipais - inclusive do Poder Executivo - têm 

direito ao acréscimo da diferença decorrente da conversão de seus 

vencimentos para a Unidade Real de Valor - URV, nos moldes previstos na 

Lei 8.880/94.2. [...]Não há que falar em ilegitimidade passiva para a causa, 

uma vez que, a responsabilidade pelo orçamento e pelo pagamento, de 

forma indireta, é do Município, em razão do princípio da unidade 

orçamentária."(Apelação/Remessa Necessária 33384/2017, Des. Márcio 

Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 

05/06/2017, Publicado no DJE 14/06/2017). 3. Como nem todo servidor 

sofreu defasagem salarial, e até aqueles que sofreram, o percentual é 

variável, sendo necessária a liquidação de sentença para apuração do 

montante devido. 4. Não sendo líquida a sentença, a fixação do percentual 

dos honorários advocatícios somente ocorrerá quando liquidado o julgado, 

nos termos do artigo 85, §4º, inciso II do Código de Processo Civil. 5. Em 

relação a correção monetária incidente sobre as condenações judiciais da 

Fazenda Pública, deve-se utilizar o IPCA-E, a partir de 25/03/2015, 

conforme entendimento exarado no Tema 810/STF.6. Recurso da 

PREVIVAG desprovido. 7. Apelo do Município parcialmente provido.8. 

Sentença parcialmente retificada. (Apelação / Remessa Necessária 

70722/2017, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, PRIMEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 26/02/2018, 

Publicado no DJE 16/04/2018). Ainda, a incidência da perda apurada deve 

ser aplicada em todas as verbas recebidas pela parte requerente, a 

qualquer título, inclusive férias, gratificação natalina e qualquer vantagem 

ou benefício assegurado em decorrência de lei. Em relação à correção 

monetária, deverá ser utilizado o IPCA-E, visto que a parte requerente faz 

jus ao recebimento de eventuais valores advindos da conversão da 

moeda em URV, caso existentes, correspondentes ao período posterior a 

29/01/2009. No que se refere aos juros moratórios, deverão ser 

observados os índices da remuneração oficial da caderneta de poupança, 

os quais incidirão a partir da citação. III. DISPOSITIVO Ante o exposto, 

JULGO PROCEDENTE o pedido inicial com resolução de mérito, nos termos 

do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para condenar o requerido a 

proceder à revisão dos vencimentos da parte requerente e ao pagamento 

das diferenças salariais, decorrentes da conversão de cruzeiro real para 

URV, no período compreendido aos últimos cinco anos do ajuizamento da 

ação, devendo a apuração de eventual defasagem na remuneração, bem 

como o índice constatado, ou a efetiva reestruturação da carreira, seja 

realizado em liquidação de sentença, observando-se o limite máximo de 

11,98% e o prazo prescricional. Sem custas processuais e sem 

honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 

9.099/95. À consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado 

Especial Cível da Comarca de Primavera do Leste para homologação 

conforme o artigo 40, da lei 9.099/95. Primavera do Leste - MT, 15 de abril 

de 2020. Publicado e registrado no PJE. JAQUELINE DE SOUSA ANTUNES 

GRIPPA Juíza Leiga Vistos, Homologo, para que surtam seus jurídicos e 

legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo deste Juizado 

Especial. Intimem-se as partes da sentença. Primavera do Leste – MT, 15 

de abril de 2020. EVINER VALÉRIO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1005618-19.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ACIR FAGUNDES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONALDO QUEIROZ GARCIA OAB - MT0021052A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

1005618-19.2017.8.11.0037. REQUERENTE: ACIR FAGUNDES DE SOUZA 

REQUERIDO: MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE Vistos e etc. Em 

atenção ao Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n. 

85560.2016 Classe: CNJ.12085 COMARCA CAPITAL. RELATOR: DES. 

MÁRCIO VIDAL, fixo a competência deste Juizado Especial para julgar a 
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presente demanda, independentemente da complexidade dos autos, em 

decorrência do valor dado a causa. Dispensado o relatório, nos termos do 

art. 38, da Lei n. 9.099/95. Analisando o processo, verifico que se 

encontra maduro para julgamento, sendo desnecessária a produção de 

outras provas, motivo pelo qual passo ao julgamento antecipado da lide, 

conforme o art. 355, I, do NCPC. Trata-se de Ação de Cobrança ajuizada, 

com o intuito de recebimento dos valores pertinentes à diferença da 

conversão de seus vencimentos para a Unidade Real de Valor – URV, 

aplicando-se o índice de 11,98% (onze vírgula noventa e oito por cento). 

Aduz, em síntese, que a Medida Provisória nº 434/94 dispôs sobre o 

programa de estabilização econômica e determinou que os valores dos 

vencimentos dos servidores públicos fossem convertidos em URV em 

01/03/1994, dividindo-se o valor nominal vigente em cada um dos quatro 

meses imediatamente anteriores à conversão pelo valor em Cruzeiros 

Reais, do equivalente em URV do último dia do mês de competência, 

independentemente da data do pagamento dos salários. Assevera que a 

jurisprudência pátria, reiteradamente, tem reconhecido o direito à 

percepção do percentual equivalente a 11,98% (onze vírgula noventa e 

oito por cento) sobre os vencimentos do funcionalismo público, decorrente 

da perda ocorrida quando da conversão do Cruzeiro Real para URV. 

Nestes termos, pugna pela procedência dos pedidos iniciais, com a 

condenação do requerido ao pagamento dos valores pertinentes à 

diferença da conversão de seus vencimentos para a Unidade Real de 

Valor – URV, a partir de 01/11/2013, aplicando-se o índice de 11,98% 

(onze vírgula noventa e oito por cento), o que perfaz o montante de R$ 

16.936,88 (dezesseis mil novecentos e trinta e seis reais e oitenta e oito 

centavos). Devidamente citado, o requerido apresentou contestação 

aduzindo, preliminarmente, ausência de data de ingresso, bem como 

impugnou a justiça gratuita. No mérito, pugnou pela improcedência dos 

pedidos iniciais. É o breve relato. I. DAS PRELIMINARES Quanto à ausência 

de data de ingresso, referida preliminar não merece prosperar, visto que a 

parte requerente trouxe aos autos documento hábil para demonstrar o seu 

vínculo com o requerido, em ID nº. 21331482. II. MÉRITO Passo à análise 

do mérito. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA com o intuito de receber os 

valores pertinentes à diferença da conversão de seus vencimentos para a 

Unidade Real de Valor – URV, a partir de 01/11/2013, aplicando-se o índice 

de 11,98% (onze vírgula noventa e oito por cento), conforme tabela de 

cálculo, em ID nº. 10856496, página 06. Cinge-se a questão controvertida 

à legitimidade da incorporação, na folha de pagamento relativa à parte 

requerente, do percentual equivalente a 11,98%, em decorrência da 

equivocada conversão monetária, bem como o pagamento de valores 

retroativos motivados por referida incorporação. Há que se registrar, em 

princípio, que o direito ao acréscimo percentual de 11,98%, ou do índice 

decorrente do processo de liquidação, na remuneração do servidor 

público, resultante da equivocada conversão do Cruzeiro Real em URV, 

não caracteriza um aumento na remuneração, mas sim o reconhecimento 

da ocorrência de indevido decréscimo no momento da conversão da 

moeda em relação àqueles que recebem seus vencimentos em momento 

anterior ao do término do mês trabalhado. Nesse ponto, o Supremo 

Tribunal Federal reconheceu que o referido percentual, acarretado pela 

equivocada conversão, deve ser incorporado à remuneração dos aludidos 

servidores, sem qualquer compensação ou abatimento em razão de 

aumentos remuneratórios supervenientes. Sob tal perspectiva, pontuou o 

Supremo Tribunal Federal que o término da incorporação, ou do índice 

obtido em cada caso específico, deve ocorrer no momento em que a 

carreira do servidor passa por uma reestruturação remuneratória. Com 

efeito, de acordo com os entendimentos jurisprudenciais, inclusive do 

Superior Tribunal de Justiça, pela relação jurídica das partes serem de 

trato sucessivo, a prescrição renova-se a cada mês, atingindo, tão 

somente, as parcelas anteriores ao quinquênio que precedeu a 

propositura da ação, consoante disposto na Súmula 85 do STJ. Vejamos: 

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO DO ART. 535, II, DO 

CPC. INEXISTÊNCIA. MERO INCONFORMISMO. CERCEAMENTO DE DEFESA 

E ÔNUS PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. VIOLAÇÃO DO 

ART. 1º DO DECRETO 20.910/1932. DIFERENÇAS SALARIAIS. 

PRESCRIÇÃO DO FUNDO DO DIREITO. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULA 

85/STJ. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM O 

ENTENDIMENTO DO STJ. SÚMULA 83/STJ. CONVERSÃO DE 

VENCIMENTOS EM URV. APLICAÇÃO DA LEI FEDERAL 8.880/94. NÃO 

COMPROVADA DATA DO PAGAMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. 

DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. PREJUDICIALIDADE. 1. Inexiste violação do 

art. 535 do CPC quando a prestação jurisdicional é dada na medida da 

pretensão deduzida, com enfrentamento e resolução das questões 

abordadas no recurso. 2. Não é possível o conhecimento do recurso 

especial quando visa reformar entendimento do Tribunal de origem pela 

desnecessidade de produção de prova, e o recorrente sustenta ter 

havido, com isso, cerceamento de sua defesa. Isso porque alterar a 

conclusão do julgador a quo pela desnecessidade da prova demandaria o 

reexame de fatos e provas, o que é vedado pela Súmula 7 do STJ. 3. O 

entendimento do STJ é firme no sentido de que, em pleitos de diferenças 

salariais originadas da conversão de cruzeiros reais para URV, não se 

opera a prescrição do fundo de direito, mas apenas das parcelas 

vencidas no quinquênio anterior ao ajuizamento da ação, por 

configurarrelação de trato sucessivo, conforme disposto na Súmula 

85/STJ. 4. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento 

do Resp 1.101.726/SP, sob o rito do art. 543-C do CPC, firmou o 

entendimento de que os critérios previstos na Lei 8.880/94 para a 

conversão da URV aplicam-se a todos os servidores públicos, sejam eles 

federais, estaduais ou municipais, bem como assentou que, "na 

conversão dos vencimentos do ora recorrente, deve ser aplicada a 

sistemática estabelecida pela Lei nº 8.880/94, adotando-se, porém, a URV 

da data do efetivo pagamento nos meses de novembro de 1993 a 

fevereiro de 1994". 5. No presente caso, a Corte de origem, soberana na 

análise das provas, constatou que o recorrente não comprovou que a 

recorrida recebia sua remuneração no mês seguinte ao trabalhado, 

premissa fática que não pode ser afastada sem que se fira o empeço 

contido na Súmula 7/STJ. 6. Este Tribunal tem entendimento no sentido de 

que a incidência da Súmula 7/STJ impede o exame de dissídio 

jurisprudencial, uma vez que falta identidade entre os paradigmas 

apresentados e os fundamentos do acórdão, tendo em vista a situação 

fática do caso concreto, com base na qual a Corte de origem deu solução 

à causa. Agravo regimental improvido. (STJ, AgRg no REsp 1529479/RJ, 

Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 27/10/2015, 

DJe 13/11/2015). Dessa forma, impõe-se o reconhecimento da prescrição 

somente das parcelas anteriores ao quinquênio que precedeu ao 

ajuizamento da ação. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp n. 

1.101.726/SP, submetido à disciplina dos recursos repetitivos, reconheceu 

o direito dos servidores públicos, estaduais ou municipais, à conversão 

dos seus vencimentos, de acordo com os critérios na Lei n. 8.880/94, a 

contar de 1º de março de 1994 e, ainda, que a concessão de aumentos 

posteriores a tal regramento federal não tem o condão de corrigir 

equívocos na conversão ou compensar perdas então verificadas. Não 

obstante a alegação do MUNICÍPIO de que o percentual relativo à Unidade 

Real de Valor já teria sido aplicado por ocasião da reestruturação da 

carreira, não há prova de que os vencimentos dos servidores públicos 

foram convertidos na data do efetivo pagamento. Desse modo, é 

indispensável que se faça uma perícia para apurar eventual perda salarial, 

bem como o respectivo índice devido a ser aplicado, o que somente 

poderá ser apurado na liquidação da sentença, conforme entendimento do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. Nesse sentido: EMBARGOS 

DE DECLARAÇÃO - ACÓRDÃO PROFERIDONA APELAÇÃO CÍVEL - URV - 

OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – NÃO CONSTATADA - IRRESIGNAÇÃO 

QUANTO APLICAÇÃO DO ARTIGO 373, I DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL 

- AUSÊNCIA DE PROVA DA DATA DE PAGAMENTO E DA LEI QUE 

RESTRUTUROU A CARREIRA - APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE 

SENTENÇA - EMBARGOS REJEITADOS. A existência de efetiva 

defasagem na remuneração decorrente do método de conversão de 

cruzeiros reais em unidade real de valor - URV, bem como do eventual 

índice devido, somente será verificada mediante liquidação de sentença, 

por arbitramento, tendo em vista que ausente nos autos prova específica 

nesse sentido, inclusive se a restruturação da carreira supriu, por 

completo, eventual defasagem. (ED 68300/2018, DESA. HELENA MARIA 

BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, 

Julgado em 22/10/2018, Publicado no DJE 25/10/2018). EMENTARECURSO 

DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – 

CONVERSÃO DE CRUZEIROS REAIS EM UNIDADE REAL DE VALOR – 

SERVIDORES DO PODER EXECUTIVO – ARTIGO 168 DA CONSTITUIÇÃO 

DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL – ALEGAÇÃO DE 

INAPLICABILIDADE – OMISSÃO – NÃO VERIFICÃO – 

PREQUESTIONAMENTO – LEI FEDERAL Nº 8.880/94 – OBSERVÂNCIA 

OBRIGATÓRIA PARA OS SERVIDORES ESTADUAIS E MUNICIPAIS – 

PRECEDENTES DO STJ – EXISTÊNCIA DE EFETIVA DEFASAGEM NA 

REMUNERAÇÃO – APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR 

ARBIRAMENTO – DETERMINAÇÃO NO ACÓRDÃO – EMBARGOS 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1072024/4/2020 Página 196 de 870



DECLARATÓRIOS REJEITADOS. 1 - Demonstrado que o acórdão recorrido 

seguiu a linha de entendimento firmado no Superior Tribunal de Justiça, de 

que é obrigatória a observância pelos Estados e Municípios, dos critérios 

previstos na Lei Federal nº 8.880/94, para a conversão em URV dos 

vencimentos e dos proventos de seus servidores, não há falar em 

omissão quanto à inaplicabilidade do art. 168 da CRFB. 2 - O valor da 

alegada diferença remuneratória é devida somente ao servidor público do 

Estado de Mato Grosso, quando, na liquidação de sentença, for 

constatada a errônea conversão de cruzeiros reais em URV. (MARILSEN 

ANDRADE ADDARIO, VICE-PRESIDÊNCIA, Julgado em 22/10/2018, 

Publicado no DJE 26/10/2018). APELAÇÕES CÍVEIS E REMESSA 

NECESSÁRIA - SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL - AÇÃO DE COBRANÇA - 

URV - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO DE 

VÁRZEA GRANDE - REJEITADA- MÉRITO-LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA 

-ARBITRAMENTO - PERCENTUAL DEVIDO - REESTRUTURAÇÃO DA 

CARREIRA – OBSERVÂNCIA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS 

ARBITRADOS QUANDO LIQUIDADO O JULGADO – ARTIGO 85, §4º, II DO 

CPC - CORREÇÃO MONETÁRIA – ÍNDICE DO IPCA-E - RECURSO 

PREVIVAG DESPROVIDO – RECURSO DO MUNICÍPIO PARCIALMENTE 

PROVIDO E SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.1. Os Tribunais 

Superiores já pacificaram entendimento de que os servidores públicos, 

federais, estaduais ou municipais - inclusive do Poder Executivo - têm 

direito ao acréscimo da diferença decorrente da conversão de seus 

vencimentos para a Unidade Real de Valor - URV, nos moldes previstos na 

Lei 8.880/94.2. [...]Não há que falar em ilegitimidade passiva para a causa, 

uma vez que, a responsabilidade pelo orçamento e pelo pagamento, de 

forma indireta, é do Município, em razão do princípio da unidade 

orçamentária."(Apelação/Remessa Necessária 33384/2017, Des. Márcio 

Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 

05/06/2017, Publicado no DJE 14/06/2017). 3. Como nem todo servidor 

sofreu defasagem salarial, e até aqueles que sofreram, o percentual é 

variável, sendo necessária a liquidação de sentença para apuração do 

montante devido. 4. Não sendo líquida a sentença, a fixação do percentual 

dos honorários advocatícios somente ocorrerá quando liquidado o julgado, 

nos termos do artigo 85, §4º, inciso II do Código de Processo Civil. 5. Em 

relação a correção monetária incidente sobre as condenações judiciais da 

Fazenda Pública, deve-se utilizar o IPCA-E, a partir de 25/03/2015, 

conforme entendimento exarado no Tema 810/STF.6. Recurso da 

PREVIVAG desprovido. 7. Apelo do Município parcialmente provido.8. 

Sentença parcialmente retificada. (Apelação / Remessa Necessária 

70722/2017, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, PRIMEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 26/02/2018, 

Publicado no DJE 16/04/2018). Ainda, a incidência da perda apurada deve 

ser aplicada em todas as verbas recebidas pela parte requerente, a 

qualquer título, inclusive férias, gratificação natalina e qualquer vantagem 

ou benefício assegurado em decorrência de lei. Em relação à correção 

monetária, deverá ser utilizado o IPCA-E, visto que a parte requerente faz 

jus ao recebimento de eventuais valores advindos da conversão da 

moeda em URV, caso existentes, correspondentes ao período posterior a 

29/01/2009. No que se refere aos juros moratórios, deverão ser 

observados os índices da remuneração oficial da caderneta de poupança, 

os quais incidirão a partir da citação. III. DISPOSITIVO Ante o exposto, 

JULGO PROCEDENTE o pedido inicial com resolução de mérito, nos termos 

do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para condenar o requerido a 

proceder à revisão dos vencimentos da parte requerente e ao pagamento 

das diferenças salariais, decorrentes da conversão de cruzeiro real para 

URV, no período compreendido aos últimos cinco anos do ajuizamento da 

ação, devendo a apuração de eventual defasagem na remuneração, bem 

como o índice constatado, ou a efetiva reestruturação da carreira, seja 

realizado em liquidação de sentença, observando-se o limite máximo de 

11,98% e o prazo prescricional. Sem custas processuais e sem 

honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 

9.099/95. À consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado 

Especial Cível da Comarca de Primavera do Leste para homologação 

conforme o artigo 40, da lei 9.099/95. Primavera do Leste - MT, 15 de abril 

de 2020. Publicado e registrado no PJE. JAQUELINE DE SOUSA ANTUNES 

GRIPPA Juíza Leiga Vistos, Homologo, para que surtam seus jurídicos e 

legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo deste Juizado 

Especial. Intimem-se as partes da sentença. Primavera do Leste – MT, 15 

de abril de 2020. EVINER VALÉRIO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000001-10.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO LUIS DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO SOUZA PAULINO OAB - MT16689-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA. (REQUERIDO)

VIA VAREJO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

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

MAURICIO MARQUES DOMINGUES OAB - SP0175513A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

1000001-10.2019.8.11.0037. REQUERENTE: ANTONIO LUIS DA COSTA 

REQUERIDO: VIA VAREJO S/A, SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA 

LTDA. Vistos, etc. Deixo de apresentar o relatório com fulcro no artigo 38 

da Lei nº 9.099/95. Prefacialmente é imperioso desenredar que in casu o 

deslinde das questões de fato e de direito não depende de dilação 

probatória de perícia ou em audiência, pelo que delibero por julgar 

antecipadamente a lide, ex vi do art. 355 inc. I do CPC. Preliminares - Da 

retificação do polo passivo A requerida Via Varejo requereu a retificação 

do polo passivo, para que passe a constar VIA VAREJO S/A. Tendo em 

vista que foi a VIA VAREJO S/A que apresentou contestação, nada obsta 

que ela figure no polo passivo da presente ação. Destarte, acolho o 

pedido formulado. Procedam-se as devidas retificações. - Da impugnação 

ao pedido de justiça gratuita Aduz a requerida que a parte requerente não 

faz jus aos benefícios da justiça gratuita, haja vista não ter comprovado 

aos autos o preenchimento aos requisitos para o seu deferimento. Em que 

pese a alegação da requerida, em se tratando desta justiça especializada, 

não há se falar em custas, taxas ou despesas quando o feito está 

tramitando em primeiro grau (artigo 54 da Lei nº 9.099/95), motivo pelo 

qual, inexiste motivo para que nesta fase processual seja analisado o 

pedido de gratuidade da justiça formulado pela parte requerente. Destarte, 

rejeito a preliminar supra. - Da ilegitimidade passiva A requerida Via Varejo 

levantou a preliminar de ilegitimidade passiva. Pleiteando a parte 

reclamante a condenação da reclamada ao ressarcimento da quantia 

paga, em decorrência de vício do produto adquirido, a empresa vendedora 

(fornecedora do produto) e a fabricante são partes legítimas para figurar 

no polo passivo da ação, conforme inteligência do art. 18 do CDC. 

Ademais, o referido artigo 18 prevê a solidariedade também para as 

hipóteses de reparação de danos. Pelo exposto, rejeito a preliminar em 

epígrafe. - Da incompetência para julgamento; da decadência; da ofensa 

ao princípio do contraditório e da ampla defesa Deixo de analisar por se 

confundirem com o mérito. Mérito A parte reclamante ANTONIO LUIS DA 

COSTA alega que o celular adquirido junto às requeridas em 30/06/2017 

no valor de R$556,08, apresentou vício de qualidade aproximadamente 05 

meses após a aquisição e, tendo sido encaminhado à requerida 

SAMSUNG, todavia, não foi devolvido até a propositura da ação. A 

requerida SAMSUNG em defesa sustenta que o aparelho foi encaminhado 

à parte autora, todavia, foi extraviado pelos Correios. Já a requerida VIA 

VAREJO sustenta em defesa a sua ilegitimidade e que o vício teria 

ocorrido após 90 dias, ou seja, após o prazo de garantia. Incontroverso a 

existência de vício e a remessa à requerida SAMSUNG e a sua não 

devolução à parte autora. Em que pese a Via Varejo sustentar que teria 

ocorrido a decadência, uma vez que o vício ocorreu após o prazo de 

garantia, ressalta-se que o aparelho não foi devolvido pelas requeridas. 

Ainda, registra-se que em que pese a requerida SAMSUNG sustentar que 

o aparelho celular foi encaminhado à parte autora, todavia, foi extraviado 

pelos Correios, não apresenta nenhum documento a fim de comprovar 

suas alegações, ressaltando que tal fato não a isenta. Portanto, a parte 

requerente ficou sem o aparelho celular, ante a não devolução do 

aparelho que foi enviado para conserto. Admitida a ocorrência do vício do 

produto (vício de qualidade), popularmente conhecido por defeito, aos 

fornecedores assiste a faculdade de sanar o vício no prazo de 30 dias 

(art. 18, § 1º, CDC). Assim, em regra, não dispõem os consumidores do 

direito ao pronto desfazimento do negócio, com a devolução imediata das 

quantias pagas pela mercadoria. No entanto, no caso sub judice, o vício 

não foi sanado no prazo legal, não sendo devolvido o aparelho. Assim, 
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não tendo sido sanado em definitivo o vício em prazo razoável, é 

pertinente a devolução dos valores pagos pelo produto. Registra-se que o 

valor efetivamente pago pelo produto foi R$546,13 (quinhentos e quarenta 

e seis reais e treze centavos), ante a existência do desconto no valor de 

R$9,95, conforme se verifica na nota fiscal de ID 17245823. Alega a parte 

reclamante, também, que os fatos narrados causaram-lhe danos morais. O 

dano moral ocorre na esfera da subjetividade, ou no plano dos valores da 

pessoa enquanto ser social, e deriva de práticas atentatórias à 

personalidade, traduzindo-se em sentimento de pesar íntimo do ofendido, 

capaz de gerar alterações psíquicas ou prejuízo ao aspecto afetivo ou 

social do seu patrimônio moral (CF. Carlos Alberto Bittar). No caso, se se 

tratasse de defeito corrigido prontamente pela reclamada, poder-se-ia 

falar em mero aborrecimento. Todavia, o que se vislumbra é a reclamada 

não deu a atenção necessária para solucionar o problema prontamente, o 

que causa angústia e transtornos, na extensão suficiente para 

caracterizar o dano moral, ressaltando que o televisor não foi devolvido 

mesmo já decorrido mais de 01 ano. Reconhecido o dano moral, resta a 

quantificação da indenização. Segundo a melhor doutrina, a indenização 

por dano moral, além de prestar uma satisfação em relação à vítima, tem 

também um caráter punitivo e pedagógico em relação ao autor da infração, 

no sentido de que a indenização deve ser uma forma de inibir novas 

práticas da espécie. Devem ser considerados ainda: a expressão 

econômica da avença entre as partes; a intensidade da dor, do sofrimento 

ou da humilhação suportados pela vítima e as condições econômicas do 

ofensor e do ofendido. Na hipótese presente, não há prova de que a 

reclamada tenha agido com culpa grave. Sabe-se que a reclamada é 

empresa de grande porte. Não há informações sobre as condições 

econômicas da parte reclamante. O dano sofrido pela parte reclamante 

pode ser classificado como moderado, devendo a indenização ser fixada 

em valor módico. Feitas as ponderações supra, considero adequada a 

fixação da indenização pelo dano moral no valor de R$4.000,00 (quatro mil 

reais). Pelo exposto, decido pela parcial procedência dos pedidos 

deduzidos na inicial, condenando as reclamadas, SOLIDARIAMENTE a: 1) 

efetuarem a devolução da quantia de R$546,13 (quinhentos e quarenta e 

seis reais e treze centavos), corrigida monetariamente pelo INPC a partir 

do desembolso e, acrescida de juros de 1% ao mês, contados da citação, 

e; 2) pagarem à parte reclamante a quantia de R$4.000,00 (quatro mil 

reais) a título de indenização por danos morais, corrigido pelo INPC a partir 

desta data e, acrescido de juros de 1% ao mês, a partir da citação, por se 

tratar de ilícito contratual. Decisão sujeita à homologação do Douto Juiz de 

Direito, a qual a submeto, conforme preceitua o art. 40 da Lei 9.099/95. 

MAISA ALVES DO CARMO Juíza Leiga Vistos, HOMOLOGO, para que 

surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do 

(a) (a) Juiz (a) Leigo (a) deste Juizado Especial. Em havendo 

C U M P R I M E N T O  V O L U N T Á R I O  d a 

CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a concordância da parte 

CREDORA com o(s) VALOR(ES) PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a 

quitação do valor devido, não havendo outras obrigações a serem 

cumpridas. EXPEÇA-SE, se necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL 

na forma requerida. Caso a solicitação de transferência de valor(es) seja 

para a conta do(a) advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, 

desde qu-e tenha sido juntado aos autos o instrumento procuratório com 

poderes para o(a) causídico(a)“receber, dar quitação”. Tudo cumprido, 

ARQUIVE-SE, com as cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. 

Intimem-se as partes da sentença. Primavera do Leste-MT, 23 de abril de 

2020. Eviner Valério Juiz de Direito--

Comarca de Sorriso

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000537-12.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA FERREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANNE FRAUZINO MACHADO OAB - MT24738/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, em cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, 

impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a parte reclamante acerca da 

data da audiência de CONCILIAÇÃO DESIGNADA para o dia 19 de JUNHO 

de 2019, às 10:10 horas, nesta Comarca. O patrono deverá trazer a 

reclamante independentemente de sua intimação, ficando a parte 

interessada ciente que o não comparecimento implicará na extinção do 

feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001881-28.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

VIVIANE SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, em cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, 

impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a parte reclamante acerca da 

data da audiência de CONCILIAÇÃO DESIGNADA para o dia 17 de JULHO 

de 2019, às 13:20 horas, nesta Comarca. O patrono deverá trazer a 

reclamante independentemente de sua intimação, ficando a parte 

interessada ciente que o não comparecimento implicará na extinção do 

feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001881-28.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

VIVIANE SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, em cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, 

impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a parte reclamante acerca da 

data da audiência de CONCILIAÇÃO DESIGNADA para o dia 17 de JULHO 

de 2019, às 13:20 horas, nesta Comarca. O patrono deverá trazer a 

reclamante independentemente de sua intimação, ficando a parte 

interessada ciente que o não comparecimento implicará na extinção do 

feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002968-53.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

WESLEY PAULINO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO TV (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MS7785-A (ADVOGADO(A))

 

Impulsiono os presentes autos para, nos termos do Provimento nº 

31/2016-CGJ, artigo 5º, § 3º, INTIMAR A PARTE REQUERENTE, para que 

efetue, no prazo de 05 (cinco) dias, o recolhimento das custas 

processuais no valor de R$ 562,53, a que foi condenado nos termos da r. 

sentença ID 16583687, sendo que o valor de R$ 413,40 refere-se as 

custas e o valor de R$ 149,13 refere-se a taxa judiciária. Certifico, ainda, 

que guia deverá ser emitida pelo site www.tjmt.jus.br, link: Emissão de 

Guias On Line – Emitir guias, selecionar o serviço da lista – custas 

finais/remanescentes – preencher o número único do processo e buscar, 

após conferir os dados do processo – clicar em próximo – preencher os 

dados solicitados como pagantes o valor das custas e taxas – gerar guia. 
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A parte pagante deverá ser protocolada o comprovante de pagamento na 

Central de Arrecadação e Arquivamento, para as devidas baixas, sob 

pena de ser lavrada certidão e encaminhada à Procuradoria Estadual para 

a devida Execução Fiscal, e/ou ser lavrada certidão para fins de protesto, 

sem prejuízos das devidas anotações no Cartório Distribuidor desta 

Comarca, conforme determinação da CNGC/MT

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004979-21.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIANA BEZERRA LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Impulsiono os presentes autos para, nos termos do Provimento nº 

31/2016-CGJ, artigo 5º, § 3º, INTIMAR A PARTE REQUERENTE, para que 

efetue, no prazo de 05 (cinco) dias, o recolhimento das custas 

processuais no valor de R$ 562,53, a que foi condenado nos termos da r. 

sentença ID 27261013, sendo que o valor de R$ 413,40 refere-se as 

custas e o valor de R$ 149,13 refere-se a taxa judiciária. Certifico, ainda, 

que guia deverá ser emitida pelo site www.tjmt.jus.br, link: Emissão de 

Guias On Line – Emitir guias, selecionar o serviço da lista – custas 

finais/remanescentes – preencher o número único do processo e buscar, 

após conferir os dados do processo – clicar em próximo – preencher os 

dados solicitados como pagantes o valor das custas e taxas – gerar guia. 

A parte pagante deverá ser protocolada o comprovante de pagamento na 

Central de Arrecadação e Arquivamento, para as devidas baixas, sob 

pena de ser lavrada certidão e encaminhada à Procuradoria Estadual para 

a devida Execução Fiscal, e/ou ser lavrada certidão para fins de protesto, 

sem prejuízos das devidas anotações no Cartório Distribuidor desta 

Comarca, conforme determinação da CNGC/MT

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006947-23.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANE BARBOSA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO ADELMO CHIMATI PERUCHI OAB - MT14519-O (ADVOGADO(A))

FABIO JOSE DOS SANTOS OAB - MT16263-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FIDC NPL1 ORIGEM NATURA (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, em cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, 

impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a parte reclamante acerca da 

data da audiência de CONCILIAÇÃO DESIGNADA para o dia 29 de MAIO de 

2019, às 13:30 horas, nesta Comarca. O patrono deverá trazer a 

reclamante independentemente de sua intimação, ficando a parte 

interessada ciente que o não comparecimento implicará na extinção do 

feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002092-64.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

DEBORA PINHEIRO DE ARAUJO RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, em cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, 

impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a PARTE RECLAMANTE acerca 

da data da audiência de CONCILIAÇÃO DESIGNADA para o dia 24 de 

JULHO de 2019, às 15:00 horas, nesta Comarca. O patrono deverá trazer 

a reclamante independentemente de sua intimação, ficando a parte 

interessada ciente que o não comparecimento implicará na extinção do 

feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001418-86.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL NEVES BARBOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, em cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, 

impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a parte reclamante acerca da 

data da audiência de CONCILIAÇÃO DESIGNADA para o dia 26 de JUNHO 

de 2019, às 14:50 horas, nesta Comarca. O patrono deverá trazer a 

reclamante independentemente de sua intimação, ficando a parte 

interessada ciente que o não comparecimento implicará na extinção do 

feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001889-05.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

VALDECYR ROSA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTO KULKA OAB - MT18620/O (ADVOGADO(A))

CONRADO AGOSTINI MACHADO OAB - MT16637/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, em cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, 

impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a parte reclamante acerca da 

data da audiência de CONCILIAÇÃO DESIGNADA para o dia 17 de JULHO 

de 2019, às 14:20 horas, nesta Comarca. O patrono deverá trazer a 

reclamante independentemente de sua intimação, ficando a parte 

interessada ciente que o não comparecimento implicará na extinção do 

feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002357-66.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ACACIO CARNEIRO REGO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT16250-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, em cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, 

impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a PARTE RECLAMANTE acerca 

da data da audiência de CONCILIAÇÃO DESIGNADA para o dia 14 de 

AGOSTO de 2019, às 08:10 horas, nesta Comarca. O patrono deverá 

trazer a reclamante independentemente de sua intimação, ficando a parte 

interessada ciente que o não comparecimento implicará na extinção do 

feito.

Certidão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002233-83.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANE SUFREDINI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:
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BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

Lotação Destino: DCA - Divisão de Arrecadação e Fiscaliz. do Foro 

Judicial - SDCR 0714032-65.2020.8.11.0040 Protesto 225/2020 1 Inscrição 

no Protesto do Devedor LUCIANE SIFREDINI DIAS ZEMBRANI, CPF/CNPJ nº 

589.841.279-49 , referente ao saldo devedor de Custas Judiciais no valor 

de R$ 413,40 e Taxa Judiciária no valor de R$ 196,84 – Processo nº 

1002223-83.2019.811.0040. Classe do Feito Processo Volume Assunto 

Número Único Tipo And./Descrição: Remessa Desemb./Mag.: Prazo de 

Resposta: Caixa 0 Devedor: LUCIANE SUFREDINI DIAS ZEMBRANI

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002402-70.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

POLIANA VILHALVA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO FERREIRA FREITAS OAB - MT0019920A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, em cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, 

impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a PARTE RECLAMANTE acerca 

da data da audiência de CONCILIAÇÃO DESIGNADA para o dia 14 de 

AGOSTO de 2019, às 10:30 horas, nesta Comarca. O patrono deverá 

trazer a reclamante independentemente de sua intimação, ficando a parte 

interessada ciente que o não comparecimento implicará na extinção do 

feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002402-70.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

POLIANA VILHALVA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO FERREIRA FREITAS OAB - MT0019920A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, em cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, 

impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a PARTE RECLAMANTE acerca 

da data da audiência de CONCILIAÇÃO DESIGNADA para o dia 14 de 

AGOSTO de 2019, às 10:30 horas, nesta Comarca. O patrono deverá 

trazer a reclamante independentemente de sua intimação, ficando a parte 

interessada ciente que o não comparecimento implicará na extinção do 

feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004619-86.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

RAIMUNDO NONATO COSTA CHAGAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT16250-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER BRASIL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM OAB - RJ0062192A 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, em cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, 

impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a PARTE RECLAMANTE acerca 

da data da audiência de CONCILIAÇÃO DESIGNADA para o dia 13 de 

NOVEMBRO de 2019, às 18:20 horas, nesta Comarca. O patrono deverá 

trazer a reclamante independentemente de sua intimação, ficando a parte 

interessada ciente que o não comparecimento implicará na extinção do 

feito, na forma do art. 51, I, da Lei nº 9.099/95.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004619-86.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

RAIMUNDO NONATO COSTA CHAGAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT16250-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER BRASIL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM OAB - RJ0062192A 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, em cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, 

impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a PARTE RECLAMANTE acerca 

da data da audiência de CONCILIAÇÃO DESIGNADA para o dia 13 de 

NOVEMBRO de 2019, às 18:20 horas, nesta Comarca. O patrono deverá 

trazer a reclamante independentemente de sua intimação, ficando a parte 

interessada ciente que o não comparecimento implicará na extinção do 

feito, na forma do art. 51, I, da Lei nº 9.099/95.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002173-13.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CAMILA ALVES FIGUEIREDO PASSOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON RIBEIRO ALVES OAB - MT23093/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, em cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, 

impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a PARTE RECLAMANTE acerca 

da data da audiência de CONCILIAÇÃO DESIGNADA para o dia 31 de 

JULHO de 2019, às 10:40 horas, nesta Comarca. O patrono deverá trazer 

a reclamante independentemente de sua intimação, ficando a parte 

interessada ciente que o não comparecimento implicará na extinção do 

feito.

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1002317-50.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

M. G. F. C. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THAIS DE SOUZA COSTA NICARETTA OAB - MT16945-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

C. A. S. T. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1002317-50.2020.8.11.0040. REQUERENTE: 

MARIA GILZA FERREIRA CHAVES REQUERIDO: CARLOS ANDRE SANTOS 

TAVARES Vistos etc. RECEBO a inicial em todos os seus termos. 

PROCESSE-SE o presente feito em segredo de justiça (CPC, artigo 189, II). 

DEFIRO os benefícios da assistência judiciária gratuita. Considerando que 

o infante reside com a avó materna desde o óbito de sua genitora (id. 

31348834), aliado ao fato de que o genitor se encontra recolhido no CRS 

desde 05/01/2019 (id. 31349493), visando regularizar a situação fática 

existente, DEFIRO a guarda provisória de ENZO FERREIRA TAVARES à 

MARIA GILZA FERREIRA CHAVES. Em consonância com o disposto no art. 

334, do Código de Processo Civil, DESIGNO audiência de mediação para o 

dia 20 de Julho de 2020, às 13h30min, a qual será realizada pelo CEJUSC 

local, nos moldes do regramento expresso da Resolução 125/2009/CNJ e 

Ordem de Serviço de regência do NÚCLEO do e. TJMT (Resolução 

12/2011/TP/TJMT), inclusive na modalidade virtual, se crível ut Termo de 

Cooperação respectivo, devendo a parte requerida ser citada com pelo 

menos 20 (vinte) dias de antecedência, restando consignado que as 

partes devem estar acompanhadas por seus respectivos advogados ou 

defensores públicos. CITE-SE e INTIME-SE ao comparecimento, com as 
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advertências dos arts. 334, § 8º; c/c 344, ambos do CPC, consignando 

que o prazo da resposta deverá obedecer à regra do art. 335, do mesmo 

codex. Anoto, desde já, que o não comparecimento injustificado das 

partes a audiência de conciliação será considerado ato atentatório a 

dignidade da justiça e será sancionado com multa de até 2% (dois por 

cento) da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida 

em favor da União ou do Estado, ut § 8.º do art. 334 do NCPC. Havendo 

autocomposição entre as partes após manejo das técnicas afetas a tal 

fase de conciliação, os autos retornarão a este juízo natural para 

homologação, não havendo tal solução consensual do conflito de 

interesse, por força do art. 335 do NCPC, poderá o réu oferecer 

contestação, por petição, no prazo de 15 (quinze) dias, cujo termo inicial 

observará o contido nos incisos I, II, III e § § 1.º e 2.º do art. 335 c.c. art 

679, também do CPC. Sendo o caso, INTIMEM-SE pessoalmente membros 

do Ministério Público e da Defensoria Pública. CUMPRA-SE, expedindo-se o 

necessário. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001138-86.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SIPAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO LUIS ANTONIO OAB - PR31149-O (ADVOGADO(A))

EDUARDO DESIDERIO OAB - MT40321-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SANDRA COLPANI SOFIATTI (EXECUTADO)

ALMIR SOFIATTI (EXECUTADO)

 

Impulsiono os presentes autos para intimar a parte autora, através de seu 

advogado, para efetuar o pagamento devido pela diligência do oficial de 

justiça, informo que a guia para pagamento da diligência deverá ser emitida 

no site do Tribunal de Justiça, por meio da opção “cumprir diligência na: 

outra comarca” e informar os dados do zoneamento para o devido 

cumprimento. Sorriso, 23/04/2020. Michelle Toscano de Brito Marques - 

Analista Judiciária

Despacho Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1004923-85.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO LUCIANO COELHO (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAYTON OUVERNEI OAB - MT0013051S (ADVOGADO(A))

FLAVIO DE PINHO MASIERO OAB - MT0013967A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MESSIAS & KAYSER LTDA (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LETICIA NISHIMOTO BRAGA CANTONI OAB - MT11072/B 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos n. 1004923-85.2019.8.11.0040. Vistos etc. Conclusão equivocada. 

CUMPRA-SE a sentença prolatada em id. 31445217, expedindo-se o 

necessário. Às providências. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande 

Juíza de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001533-73.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

J. M. D. S. A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS CASTRO RODRIGUES OAB - MT24639/O (ADVOGADO(A))

LENIRES ROSARIA DOS SANTOS OAB - 005.258.021-00 (PROCURADOR)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED NORTE DE MATO GROSSO - COOPERATIVA DE TRABALHO 

MÉDICO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1001533-73.2020.8.11.0040. REQUERENTE: 

J. M. D. S. A. PROCURADOR: LENIRES ROSARIA DOS SANTOS 

REQUERIDO: UNIMED NORTE DE MATO GROSSO - COOPERATIVA DE 

TRABALHO MÉDICO Vistos etc. Considerando a Portaria-Conjunta nº 

249/2020/TJ que decretou o fechamento do Fórum e instituiu o regime 

obrigatório de teletrabalho aos servidores e, em observância a disposição 

constante no art. 2º, §4º da referida Portaria, REDESIGNO a audiência de 

conciliação para o dia 20 de Julho de 2020, às 17h30min. Não obstante, 

INTIMEM-SE as partes para que digam, no prazo de 05 (cinco) dias, se 

dispensam a realização da audiência preliminar. Havendo dispensa mútua, 

INTIME-SE a parte ré para apresentar contestação no prazo legal previsto 

no art. 335, II, do CPC. Caso contrário, não havendo dispensa por ambas 

as partes, fica desde já mantida a audiência designada, sendo sua data o 

termo inicial para oferecimento de contestação pela parte ré, nos termos 

do art. 335, I, do CPC. Apresentada contestação, intime-se a autora para 

impugnar no prazo legal. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo-se o 

necessário. Às providências. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande 

Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000855-58.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

AVANICE COUTO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1000855-58.2020.8.11.0040. REQUERENTE: 

AVANICE COUTO REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos etc. Considerando a 

Portaria-Conjunta nº 249/2020/TJ que decretou o fechamento do Fórum e 

instituiu o regime obrigatório de teletrabalho aos servidores e, em 

observância a disposição constante no art. 2º, §4º da referida Portaria, 

REDESIGNO a audiência de conciliação para o dia 20 de Julho de 2020, às 

18h00min. Não obstante, INTIMEM-SE as partes para que digam, no prazo 

de 05 (cinco) dias, se dispensam a realização da audiência preliminar. 

Havendo dispensa mútua, INTIME-SE a parte ré para apresentar 

contestação no prazo legal previsto no art. 335, II, do CPC. Caso contrário, 

não havendo dispensa por ambas as partes, fica desde já mantida a 

audiência designada, sendo sua data o termo inicial para oferecimento de 

contestação pela parte ré, nos termos do art. 335, I, do CPC. Apresentada 

contestação, intime-se a autora para impugnar no prazo legal. INTIMEM-SE. 

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. Às providências. Paula Saide 

Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1005890-04.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARIY LUCI CONCEICAO ARAUJO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FABIO CONCEICAO ARAUJO (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos n. 1005890-04.2017.8.11.0040. Vistos etc. Em que pese o teor do 

petitório de id. 29791561, em consulta realizada no site da Prefeitura de 

S o r r i s o 

(https://site.sorriso.mt.gov.br/servico/55/assistencia-medica-especializada

-ame), nesta data, consta informação de disponibilização de atendimento 

de médico psiquiatra junto ao AME (Ambulatório multiprofissional em 

Especialidades), o que foi confirmado à assessoria do gabinete através de 

contato telefônico (número (66) 3545-1601), oportunidade que fora 

informado de que atualmente dois profissionais psiquiatras atendem no 

ambulatório supracitado. Assim, INTIME-SE a Secretaria Municipal de 

Saúde do Município de Sorriso/MT para que, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, indique profissional psiquiatra para realização da avaliação do 

periciando, em conformidade com a decisão proferida em id. 20558717. Em 
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seguida, prossiga no cumprimento da determinação de id. 20558717. 

CUMPRA-SE COM URGÊNCIA, expedindo-se o necessário. Às 

providências. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008587-27.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

FRIGORIFICO NUTRIBRAS LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO ALMODIN PEREIRA OAB - MT0016580A (ADVOGADO(A))

PAULO SERGIO GONCALVES PEREIRA OAB - MT0004929A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MIRANDA LACERDA TRANSPORTES LTDA - ME (REU)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1008587-27.2019.8.11.0040. AUTOR(A): 

FRIGORIFICO NUTRIBRAS LTDA REU: MIRANDA LACERDA TRANSPORTES 

LTDA - ME Vistos etc. Considerando a Portaria-Conjunta nº 249/2020/TJ 

que decretou o fechamento do Fórum e instituiu o regime obrigatório de 

teletrabalho aos servidores e, em observância a disposição constante no 

art. 2º, §4º da referida Portaria, REDESIGNO a audiência de conciliação 

para o dia 03 de Agosto de 2020, às 08h00min. Não obstante, INTIMEM-SE 

as partes para que digam, no prazo de 05 (cinco) dias, se dispensam a 

realização da audiência preliminar. Havendo dispensa mútua, INTIME-SE a 

parte ré para apresentar contestação no prazo legal previsto no art. 335, 

II, do CPC. Caso contrário, não havendo dispensa por ambas as partes, 

fica desde já mantida a audiência designada, sendo sua data o termo 

inicial para oferecimento de contestação pela parte ré, nos termos do art. 

335, I, do CPC. Apresentada contestação, intime-se a autora para 

impugnar no prazo legal. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo-se o 

necessário. Às providências. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande 

Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002051-05.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT9708-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PEDRO DOMINGOS DELA PRIA (EXECUTADO)

ANDRE LUIZ DELA PRIA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1002051-05.2016.8.11.0040. EXEQUENTE: 

SICREDI CENTRO NORTE EXECUTADO: ANDRE LUIZ DELA PRIA, PEDRO 

DOMINGOS DELA PRIA Vistos etc. Inicialmente, verifica-se que assiste 

razão ao exequente quanto ao recolhimento do valor das diligencias 

relativas a citação, eis que o executado Pedro Domingos Dela Pria havia 

sido citado nos autos no ano de 2017, consoante certidão de id. 9353510. 

Relativamente ao pedido de busca de endereço, DETERMINO que a 

Secretaria da Vara proceda a pesquisa junto aos órgãos conveniados. 

Restando frutífera, EXPEÇA-SE o necessário a citação. Em caso negativo, 

intime-se a parte autora para manifestar no prazo de 10 (dez) dias, 

requerendo o que de direito. CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. Às 

providências.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000014-63.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1000014-63.2020.8.11.0040. AUTOR(A): 

TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. REU: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos etc. Considerando a 

Portaria-Conjunta nº 249/2020/TJ que decretou o fechamento do Fórum e 

instituiu o regime obrigatório de teletrabalho aos servidores e, em 

observância a disposição constante no art. 2º, §4º da referida Portaria, 

REDESIGNO a audiência de conciliação para o dia 03 de Agosto de 2020, 

às 09h00min. Não obstante, INTIMEM-SE as partes para que digam, no 

prazo de 05 (cinco) dias, se dispensam a realização da audiência 

preliminar. Havendo dispensa mútua, INTIME-SE a parte ré para apresentar 

contestação no prazo legal previsto no art. 335, II, do CPC. Caso contrário, 

não havendo dispensa por ambas as partes, fica desde já mantida a 

audiência designada, sendo sua data o termo inicial para oferecimento de 

contestação pela parte ré, nos termos do art. 335, I, do CPC. Apresentada 

contestação, intime-se a autora para impugnar no prazo legal. INTIMEM-SE. 

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. Às providências. Paula Saide 

Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008255-60.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO PINHEIRO MAXIMO DE SOUZA OAB - RJ135753 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARLENE DA SILVA DE SOUZA (REU)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1008255-60.2019.8.11.0040. AUTOR(A): 

SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS REU: MARLENE DA 

SILVA DE SOUZA Vistos etc. Considerando a Portaria-Conjunta nº 

249/2020/TJ que decretou o fechamento do Fórum e instituiu o regime 

obrigatório de teletrabalho aos servidores e, em observância a disposição 

constante no art. 2º, §4º da referida Portaria, REDESIGNO a audiência de 

conciliação para o dia 03 de Agosto de 2020, às 08h30min. Não obstante, 

INTIMEM-SE as partes para que digam, no prazo de 05 (cinco) dias, se 

dispensam a realização da audiência preliminar. Havendo dispensa mútua, 

INTIME-SE a parte ré para apresentar contestação no prazo legal previsto 

no art. 335, II, do CPC. Caso contrário, não havendo dispensa por ambas 

as partes, fica desde já mantida a audiência designada, sendo sua data o 

termo inicial para oferecimento de contestação pela parte ré, nos termos 

do art. 335, I, do CPC. Apresentada contestação, intime-se a autora para 

impugnar no prazo legal. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo-se o 

necessário. Às providências. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande 

Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000657-21.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MIRIAM DE MATOS BORGES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MIRIAM DE MATOS BORGES OAB - MT13462-O (ADVOGADO(A))

ISABELA BRESSAN MANZ OAB - MT0016895-O (ADVOGADO(A))

IZABELA BEDIN OAB - MT24264/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SILICONE: INDUSTRIA E COMERCIO DE SILICONE, INSTRUMENTOS E 

MATERIAIS MEDICOS, CIRURGICOS E HOSPITALARES LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1000657-21.2020.8.11.0040. REQUERENTE: 

MIRIAM DE MATOS BORGES REQUERIDO: SILICONE: INDUSTRIA E 

COMERCIO DE SILICONE, INSTRUMENTOS E MATERIAIS MEDICOS, 

CIRURGICOS E HOSPITALARES LTDA Vistos etc. Considerando a 

Portaria-Conjunta nº 249/2020/TJ que decretou o fechamento do Fórum e 

instituiu o regime obrigatório de teletrabalho aos servidores e, em 

observância a disposição constante no art. 2º, §4º da referida Portaria, 

REDESIGNO a audiência de conciliação para o dia 03 de Agosto de 2020, 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1072024/4/2020 Página 202 de 870



às 10h30min. Não obstante, INTIMEM-SE as partes para que digam, no 

prazo de 05 (cinco) dias, se dispensam a realização da audiência 

preliminar. Havendo dispensa mútua, INTIME-SE a parte ré para apresentar 

contestação no prazo legal previsto no art. 335, II, do CPC. Caso contrário, 

não havendo dispensa por ambas as partes, fica desde já mantida a 

audiência designada, sendo sua data o termo inicial para oferecimento de 

contestação pela parte ré, nos termos do art. 335, I, do CPC. Apresentada 

contestação, intime-se a autora para impugnar no prazo legal. INTIMEM-SE. 

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. Às providências. Paula Saide 

Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1003033-48.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JANAINA CHAVES MACEDO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AUTO ESCOLA UNIVERSAL LTDA - ME (REQUERIDO)

MARICELMA CRISTINA DE MORAES FLIEGNER (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1003033-48.2018.8.11.0040. REQUERENTE: 

JANAINA CHAVES MACEDO REQUERIDO: AUTO ESCOLA UNIVERSAL 

LTDA - ME, MARICELMA CRISTINA DE MORAES FLIEGNER Vistos etc. 

Diante do teor das certidões de id. 29741696, id. 29783573 e id. 30208951, 

INTIME-SE a DPE para manifestar no prazo legal, aportando aos autos 

endereços atualizados a fim de viabilizar as intimações e citações. Sem 

prejuízo, considerando a Portaria-Conjunta nº 249/2020/TJ que decretou o 

fechamento do Fórum e instituiu o regime obrigatório de teletrabalho aos 

servidores e, em observância a disposição constante no art. 2º, §4º da 

referida Portaria, REDESIGNO a audiência de conciliação para o dia 03 de 

Agosto de 2020, às 14h00min. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo-se o 

necessário. Às providências. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande 

Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1008824-61.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

DELICIOUS FISH AGROINDUSTRIA E COMERCIO DE PESCADOS LTDA 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TIAGO MATHEUS SILVA BILHAR OAB - RS71649 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1008824-61.2019.8.11.0040. REQUERENTE: 

DELICIOUS FISH AGROINDUSTRIA E COMERCIO DE PESCADOS LTDA 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A Vistos etc. Considerando a Portaria-Conjunta nº 249/2020/TJ que 

decretou o fechamento do Fórum e instituiu o regime obrigatório de 

teletrabalho aos servidores e, em observância a disposição constante no 

art. 2º, §4º da referida Portaria, REDESIGNO a audiência de conciliação 

para o dia 03 de Agosto de 2020, às 10h00min. Não obstante, INTIMEM-SE 

as partes para que digam, no prazo de 05 (cinco) dias, se dispensam a 

realização da audiência preliminar. Havendo dispensa mútua, INTIME-SE a 

parte ré para apresentar contestação no prazo legal previsto no art. 335, 

II, do CPC. Caso contrário, não havendo dispensa por ambas as partes, 

fica desde já mantida a audiência designada, sendo sua data o termo 

inicial para oferecimento de contestação pela parte ré, nos termos do art. 

335, I, do CPC. Apresentada contestação, intime-se a autora para 

impugnar no prazo legal. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo-se o 

necessário. Às providências. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande 

Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005901-33.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS ALBERTO CANTUARIA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO LUIZ GOBBI OAB - MT0019229A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EVERALDO DA SILVA (REU)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1005901-33.2017.8.11.0040. AUTOR(A): 

LUIS ALBERTO CANTUARIA SILVA REU: EVERALDO DA SILVA Vistos 

etc. Diante da certidão de id. 11597123, INTIME-SE a parte autora para 

fornecer endereço atualizado do réu, no prazo de 15 (quinze) dias, a fim 

de viabilizar sua citação. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo-se o 

necessário. Às providências. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande 

Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001478-64.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JONATAS MARCOS DA SILVA SANTOS (AUTOR(A))

JULIANO DA SILVA SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EUSIMARA RIBEIRO SILVA OAB - MT0012663A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT13431-A 

(ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos nº 1001478.64.2016.8.11.0040 Vistos etc. Em conformidade com a 

decisão anterior proferida nos autos, nesta oportunidade procedo a 

assinatura digital do alvará de levantamento relativamente ao saldo 

remanescente, devendo a Secretaria da Vara comunicar o departamento 

competente do TJMT. Após, ao arquivo. Intimem-se. Paula Saide Biagi 

Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002142-95.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

NERI WILIBALDO MELCHIORS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JADERSON ROSSET OAB - MT0015129A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT13431-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos nº 1002142.95.2016.8.11.0040 Vistos etc. Em conformidade com a 

sentença anteriormente proferida nos autos, nesta oportunidade procedo 

a assinatura digital dos alvarás de levantamento expedidos em favor da 

parte autora, devendo a Secretaria da Vara comunicar o departamento 

competente do TJMT. Após, ao arquivo. Intimem-se. Paula Saide Biagi 

Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1006607-79.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIA GOMES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEAN CARLOS ROVARIS OAB - MT12113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NADIR PARIZOTTO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1006607-79.2018.8.11.0040. REQUERENTE: 

SILVIA GOMES DA SILVA REQUERIDO: NADIR PARIZOTTO Vistos etc. 
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Considerando a Portaria-Conjunta nº 249/2020/TJ que decretou o 

fechamento do Fórum e instituiu o regime obrigatório de teletrabalho aos 

servidores e, em observância a disposição constante no art. 2º, §4º da 

referida Portaria, REDESIGNO a audiência de conciliação para o dia 03 de 

Agosto de 2020, às 15h00min. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo-se o 

necessário. Às providências. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande 

Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1003160-34.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MIRALVA VIEIRA DA CRUZ (REQUERENTE)

GREGORIO DAMACENO SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRA NISHIMOTO BRAGA SAVOLDI OAB - MT0009216A-O 

(ADVOGADO(A))

BRUNA ERGANG DA SILVA OAB - MT0011047A-N (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DNIT DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE 

TRANSPORTES (REQUERIDO)

Outros Interessados:

RODRIGO JULIANO ORO (TESTEMUNHA)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1003160-34.2019.8.11.0045. REQUERENTE: 

GREGORIO DAMACENO SILVA, MIRALVA VIEIRA DA CRUZ REQUERIDO: 

DNIT DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE 

TRANSPORTES Vistos etc. Considerando a Portaria-Conjunta nº 

249/2020/TJ que decretou o fechamento do Fórum e instituiu o regime 

obrigatório de teletrabalho aos servidores e, em observância a disposição 

constante no art. 2º, §4º da referida Portaria, REDESIGNO a audiência de 

conciliação para o dia 05 de Agosto de 2020, às 15h30min. INTIMEM-SE. 

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. Às providências. Paula Saide 

Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1006380-89.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

IVELI SALETE TEDESCO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GREGORI MADALOZZO OAB - MT15842-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WAGNERLEY PEREIRA (REU)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1006380-89.2018.8.11.0040. AUTOR(A): 

IVELI SALETE TEDESCO REU: WAGNERLEY PEREIRA Vistos etc. Diante da 

certidão de id. 29589304, INTIME-SE a parte autora para fornecer 

endereço atualizado do réu, no prazo de 15 (quinze) dias, a fim de 

viabilizar sua citação. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo-se o 

necessário. Às providências. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande 

Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002385-68.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO MACHADO DUTRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANE FEIL LEAL OAB - MT21225/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos nº 1002385.68.2018.8.11.0040 Vistos etc. Em conformidade com a 

sentença anteriormente proferida nos autos, nesta oportunidade procedo 

a assinatura digital dos alvarás de levantamento expedidos em favor da 

parte autora e se procurador, devendo a Secretaria da Vara comunicar o 

departamento competente do TJMT. Após, ao arquivo. Intimem-se. Paula 

Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006273-45.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIMARA OLDONI DIAS (REU)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1006273-45.2018.8.11.0040. AUTOR(A): 

BANCO BRADESCO REU: LUCIMARA OLDONI DIAS Vistos etc. 

Considerando a Portaria-Conjunta nº 249/2020/TJ que decretou o 

fechamento do Fórum e instituiu o regime obrigatório de teletrabalho aos 

servidores e, em observância a disposição constante no art. 2º, §4º da 

referida Portaria, REDESIGNO a audiência de conciliação para o dia 03 de 

Agosto de 2020, às 15h30min. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo-se o 

necessário. Às providências. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande 

Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005974-05.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

IVANILDA DIAS DE FREITAS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JAIRO DOS SANTOS (REU)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1005974-05.2017.8.11.0040. AUTOR(A): 

IVANILDA DIAS DE FREITAS REU: JAIRO DOS SANTOS Vistos etc. Diante 

da certidão de id. 29742409, INTIME-SE a parte autora para fornecer 

endereço atualizado do réu, no prazo de 15 (quinze) dias, a fim de 

viabilizar sua citação. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo-se o 

necessário. Às providências. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande 

Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000632-08.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE JUNIOR ARRUDA DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL WASNIESKI OAB - MT0015469S-A (ADVOGADO(A))

RICARDO ROBERTO DALMAGRO OAB - RS28591-A (ADVOGADO(A))

MAURICIO VIEIRA SERPA OAB - MT12758-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLECI SALETE CONGHI (REU)

IGOR CARLOS LONGHI (REU)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1000632-08.2020.8.11.0040. AUTOR(A): 

ALEXANDRE JUNIOR ARRUDA DE SOUZA REU: IGOR CARLOS LONGHI, 

CLECI SALETE CONGHI Vistos etc. Considerando a Portaria-Conjunta nº 

249/2020/TJ que decretou o fechamento do Fórum e instituiu o regime 

obrigatório de teletrabalho aos servidores e, em observância a disposição 

constante no art. 2º, §4º da referida Portaria, REDESIGNO a audiência de 

conciliação para o dia 03 de Agosto de 2020, às 16h00min. INTIMEM-SE. 

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. Às providências. Paula Saide 

Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito
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Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002051-05.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT9708-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PEDRO DOMINGOS DELA PRIA (EXECUTADO)

ANDRE LUIZ DELA PRIA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1002051-05.2016.8.11.0040. EXEQUENTE: 

SICREDI CENTRO NORTE EXECUTADO: ANDRE LUIZ DELA PRIA, PEDRO 

DOMINGOS DELA PRIA Vistos etc. Inicialmente, verifica-se que assiste 

razão ao exequente quanto ao recolhimento do valor das diligencias 

relativas a citação, eis que o executado Pedro Domingos Dela Pria havia 

sido citado nos autos no ano de 2017, consoante certidão de id. 9353510. 

Relativamente ao pedido de busca de endereço, DETERMINO que a 

Secretaria da Vara proceda a pesquisa junto aos órgãos conveniados. 

Restando frutífera, EXPEÇA-SE o necessário a citação. Em caso negativo, 

intime-se a parte autora para manifestar no prazo de 10 (dez) dias, 

requerendo o que de direito. CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. Às 

providências.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002142-95.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

NERI WILIBALDO MELCHIORS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JADERSON ROSSET OAB - MT0015129A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT13431-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos nº 1002142.95.2016.8.11.0040 Vistos etc. Em conformidade com a 

sentença anteriormente proferida nos autos, nesta oportunidade procedo 

a assinatura digital dos alvarás de levantamento expedidos em favor da 

parte autora, devendo a Secretaria da Vara comunicar o departamento 

competente do TJMT. Após, ao arquivo. Intimem-se. Paula Saide Biagi 

Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1003913-06.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LUSINETH BARROS DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BEATRIZ MARIA DA SILVA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos n. 1003913-06.2019.8.11.0040. Vistos etc. REDESIGNO a audiência 

de interrogatório para o dia 17 de Junho de 2020, 16h30min. CUMPRA-SE, 

expedindo-se o necessário. Às providências. Paula Saide Biagi Messen 

Mussi Casagrande Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1006469-49.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

EVANDA SOUSA DE AQUINO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO FRANCISCO DE SOUSA BARROS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos n. 1006469-49.2017.8.11.0040. Vistos etc. Diante das diversas 

tentativas infrutíferas de citação, inclusive nos endereços obtidos através 

dos órgãos conveniados, em consonância com o disposto no art. 256, 

inciso II, do Código de Processo Civil, CITE-SE o requerido por edital, pelo 

prazo de 30 (trinta) dias, observando-se o disposto no art. 257 do mesmo 

diploma e fazendo constar as advertências de praxe. Transcorrido o 

prazo sem resposta, nos termos do art. 72, inciso II, do CPC, desde já, 

NOMEIO a DEFENSORIA PÚBLICA para defender os interesses do 

demandado, que deverá ser intimada desta nomeação, bem como para se 

manifestar em tal condição, no prazo legal. Em seguida, INTIME-SE a parte 

autora para manifestar no prazo legal. CUMPRA-SE, expedindo-se o 

necessário. Às providências. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande 

Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1003637-72.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DEIVISON VINICIUS KUNKEL LOPES DE SOUZA OAB - MT14690-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE AUGUSTO ASCOLI (REU)

ROQUE JOSE GRAPIGLIA (REU)

KARIN CRISTINA FERRONATO ASCOLI (REU)

JOSE AMADEU ASCOLI (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LETICIA NISHIMOTO BRAGA CANTONI OAB - MT11072/B 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

CARMEM LUCIA FERRONATO ASCOLI (REU)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos nº 1003637.72.2019.8.11.0040 Requerente/Embargado: Banco do 

Brasil S/A Requeridos/Embargantes: José Augusto Ascoli e outros 

Decisão saneadora Vistos etc. Cuida-se de Ação Monitória ajuizada por 

Banco do Brasil S/A em face de José Augusto Ascoli e outros, todos 

qualificados nos autos, pelos fatos e fundamentos narrados na petição 

inicial de id. 20534917, instruída com documentos diversos. Decisão inicial, 

id. 20723922. Regularmente citados e intimados, os requeridos 

apresentaram Embargos Monitórios, conforme se infere da petição de id. 

22960054, que veio acompanhada de documentos. Em seguida, a parte 

autora apresentou resposta aos embargos, id. 31085293. É o breve relato. 

Decido. Extrai-se dos autos em tela que, ao apresentar embargos 

monitórios, os embargantes/requeridos alegam preliminarmente a inépcia 

da inicial, uma vez que segundo dispõe o artigo 320 do CPC, a petição 

inicial deve ser instruída com os documentos indispensáveis à sua 

propositura, o que não ocorre no caso versado. Diz que não há como 

certificar a autenticidade das cédulas que instruem a inicial, posto que em 

desconformidade com o disposto no art. 425, § 2º do CPC e a Ordem de 

Serviço nº 01/2018. Aponta ainda que além de ausente a certificação de 

autenticidade dos documentos, constatou a ausência da terceira página 

do aditivo (número 20534931, p. 1/6). Ao final, requer a extinção do 

processo sem julgamento do mérito em razão da inépcia da inicial e, 

alternativamente, a ordem de emenda. Não obstante as razões que 

fundamentam a preliminar de inépcia da inicial, evidentemente que em 

tempos de processo judicial eletrônico, não são razoáveis a ponto de se 

reconhecer a inépcia da inicial. A juntada de documentos em cópia não 

elide a presunção de legitimidade que sobre ele recai. Outrossim, a 

ausência de autenticação do documento, salvo quando houver indicativos 

de fraude, também não afeta sua força probandi sendo, portanto, 

desnecessária. Nessa perspectiva e, considerando que o parágrafo 3º do 

artigo 11 da lei 11.419/06 é específico ao exigir a preservação, por parte 

do detentor, do documento digitalizado nos autos processuais, até o 

trânsito em julgado da ação ou até o final do prazo para a interposição de 

ação rescisória, inapropriada se apresenta a tese dos embargantes, de 

maneira que REJEITO a preliminar de inépcia da inicial. Inexistindo outras 

preliminares a serem enfrentadas, presentes as condições da ação, bem 

como os pressupostos processuais, declaro o processo saneado. Em 

cumprimento ao disposto no art. 357, II e III do atual CPC, anoto que a prova 

deverá recair sobre os encargos que, segundo os embargantes 

afiguram-se como ilegais e abusivos, sem prejuízo de outros que podem 

ser sugeridos pelas partes no prazo de 10 (dez) dias. Ressalto também 

que, os meios de prova admitidos em questão serão o documental, pericial 
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e testemunhal. Nos termos do art. 357, III do NCPC, o ônus da prova deve 

observar a regra geral prevista no art. 373 do CPC. No ponto, convém 

registrar que, embora os embargante pretendem o reconhecimento da 

aplicabilidade das normas do Código de Defesa do Consumidor e a 

consequente inversão do ônus probatório, muito recentemente o E. TJMT 

reconheceu a inaplicabilidade do CDC em relação a contratos bancários 

celebrados por grandes produtores rurais, já que os valores obtidos 

destinam-se a aplicação em sua cadeia produtiva, inexistindo 

hipossuficiência que justifique os benefícios da legislação especial. . 

Assim, intimem-se as partes para, no prazo de 10 (dez) dias, 

manifestarem-se sobre eventuais outros pontos controvertidos, bem como 

sobre as provas que pretendem produzir. Intimem-se. Às providências. 

Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001191-62.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

FELIPE FRANCIO (AUTOR)

ALBERTO LUIZ FRANCIO (AUTOR)

FLORENCE FRANCIO TOCANTINS MATOS (AUTOR)

CALEBE FRANCESCO FRANCIO (AUTOR)

MANEJADORA, REFLORESTADORA E MADEIREIRA FEIJO IMPORTACAO E 

EXPORTACAO LTDA - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS OAB - MT7680-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CREDORES (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JEAN CARLOS ROVARIS OAB - MT12113-O (ADVOGADO(A))

DEIVISON VINICIUS KUNKEL LOPES DE SOUZA OAB - MT14690-O 

(ADVOGADO(A))

ANDRE FARHAT PIRES OAB - SP164817 (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

JOICE WOLF SCHOLL OAB - MT0008386A (ADVOGADO(A))

JOICE WOLF SCHOLL (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

MARCELO TADEU FRAGA OAB - MT7967-O (ADVOGADO(A))

JOSE ANTONIO TADEU GUILHEN OAB - MT3103-O (ADVOGADO(A))

AMAGGI EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA (TERCEIRO INTERESSADO)

JEAN CARLOS ROVARIS OAB - MT12113-O (ADVOGADO(A))

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT (TERCEIRO INTERESSADO)

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MT13994-A 

(ADVOGADO(A))

BANCO JOHN DEERE S.A. (TERCEIRO INTERESSADO)

DEIVISON VINICIUS KUNKEL LOPES DE SOUZA OAB - MT14690-O 

(ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL SA (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos nº 1001191.62.2020.8.11.0040 Vistos etc. Em conformidade com a 

decisão proferida sob o id. 31299638, nesta oportunidade procedo a 

assinatura digital do alvará de levantamento expedido em favor dos 

recuperandos, devendo a Secretaria da Vara comunicar o departamento 

competente do TJMT. Intimem-se. Paula Saide Biagi Messen Mussi 

Casagrande Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002051-05.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT9708-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PEDRO DOMINGOS DELA PRIA (EXECUTADO)

ANDRE LUIZ DELA PRIA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1002051-05.2016.8.11.0040. EXEQUENTE: 

SICREDI CENTRO NORTE EXECUTADO: ANDRE LUIZ DELA PRIA, PEDRO 

DOMINGOS DELA PRIA Vistos etc. Inicialmente, verifica-se que assiste 

razão ao exequente quanto ao recolhimento do valor das diligencias 

relativas a citação, eis que o executado Pedro Domingos Dela Pria havia 

sido citado nos autos no ano de 2017, consoante certidão de id. 9353510. 

Relativamente ao pedido de busca de endereço, DETERMINO que a 

Secretaria da Vara proceda a pesquisa junto aos órgãos conveniados. 

Restando frutífera, EXPEÇA-SE o necessário a citação. Em caso negativo, 

intime-se a parte autora para manifestar no prazo de 10 (dez) dias, 

requerendo o que de direito. CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. Às 

providências.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002142-95.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

NERI WILIBALDO MELCHIORS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JADERSON ROSSET OAB - MT0015129A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT13431-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos nº 1002142.95.2016.8.11.0040 Vistos etc. Em conformidade com a 

sentença anteriormente proferida nos autos, nesta oportunidade procedo 

a assinatura digital dos alvarás de levantamento expedidos em favor da 

parte autora, devendo a Secretaria da Vara comunicar o departamento 

competente do TJMT. Após, ao arquivo. Intimem-se. Paula Saide Biagi 

Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1010551-57.2019.4.01.3600

Parte(s) Polo Ativo:

TIAGO CARVALHO DE OLIVEIRA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SOCIEDADE EDUCACIONAL LEONARDO DA VINCI S/S LTDA 

(ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos n. 1010551-7.2019.8.11.0040. Vistos etc. REDESIGNO a audiência 

de conciliação para o dia 20 de Julhode 2020, 16h30min, a ser realização 

no CEJUSC. No tocante a reiteração do pedido de assistência gratuita 

formulado pelo autor em id. 30547885, convém destacar que já foi 

analisado e deferido, consoante decisão de id. 28054534. CUMPRA-SE, 

expedindo-se o necessário. Às providências. Paula Saide Biagi Messen 

Mussi Casagrande Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000112-53.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ODETE DA COSTA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SHARLON WILIAN SCHMIDT OAB - MT0016178A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RODRIGO BEDIN (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SAMUEL PETRI SOLETTI OAB - MT0012327A (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A (DENUNCIAÇÃO À LIDE)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos n. 1000112-53.2017.8.11.0040. Sentença Extintiva de Execução 

Vistos etc. Sem delongas, ante a satisfação do débito pela parte 

executada, JULGO EXTINTO O PRESENTE FEITO, nos termos do art. 924, II, 

do Código de Processo Civil. No mais, procedo a assinatura digital do 

alvará de levantamento em favor da parte exequente, devendo a 

Secretaria da Vara comunicar o departamento competente do TJMT. 

P.R.I.C. TRANSITADA EM JULGADO a sentença, ARQUIVEM-SE os autos 
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com as baixas e anotações de praxe. CUMPRA-SE, expedindo-se o 

necessário. Às providências. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande 

Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003943-12.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE PEREIRA DO NASCIMENTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURICIO VIEIRA SERPA OAB - MT12758-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos n. 1003943-12.2017.8.11.0040. Sentença com Julgamento de Mérito 

Vistos etc. Cuida-se de ação de cobrança ajuizada por JOSÉ PEREIRA DO 

NASCIMENTO em face de SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT S/A, ambos qualificados nos autos, pretendendo o 

recebimento da indenização do Seguro Obrigatório de Veículos – DPVAT, 

em razão de acidente automobilístico. A inicial veio acompanhada dos 

documentos de id. 9240018 e ss. Despacho inicial, id. 13166244. Pedido 

de habilitação dos patronos da parte demanda, id. 14497875 e ss. A 

contestação e documentos, id. 14498020 e ss. Impugnação à 

contestação, id. 14726198. Saneador, id. 16284354. Laudo pericial, id. 

28174718. É O BREVE RELATO. FUNDAMENTO E DECIDO. Sem delongas, 

urge destacar que, a matéria em comento está disciplinada pela Lei n. 

6.194/74, com as alterações subsequentes, além de regulamentações 

expedidas pelos órgãos competentes. Para recebimento do seguro 

DPVAT, a parte demandante deve comprovar os seguintes requisitos: a) a 

ocorrência do sinistro automobilístico; b) a invalidez permanente; e c) o 

nexo causal entre o acidente automobilístico e a invalidez permanente. 

Nesse contexto, destaca-se que o primeiro requisito – acidente 

automobilístico - restou preenchido pelos documentos carreados aos 

autos pela parte autora, os quais são conclusivos que o requerente se 

envolveu em um acidente de trânsito ocorrido no dia 06/06/2017 (id. 

9240028 e ss). No que tange aos demais requisitos – invalidez 

permanente e nexo causal -, é certo que também restaram comprovados 

pela avaliação médica de id. 28174718. Afinal, o perito asseverou que o 

autor apresenta “invalidez permanente, definida como intensa (75%) em 

membro inferior esquerdo”. Logo, conclui-se que a parte requerente 

cumpriu o disposto no “caput” do artigo 5º da Lei nº 6.194/74, segundo o 

qual “o pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova 

do acidente e do dano decorrente....”. Já no que se refere ao valor a ser 

indenizado, registre-se que, com o advento da Medida Provisória n° 

340/06, depois convertida na Lei n. 11.482, de 31 de maio de 2007, houve 

alteração na tarifação das indenizações do seguro obrigatório, sendo 

fixadas em valores determinados e não mais em salários mínimos. Dessa 

feita, as alterações introduzidas pela Lei nº 11.482/2007 alcançam o caso 

em exame, visto que o sinistro ocorrera em 06/06/2017, ou seja, após a 

entrada em vigor dessa última norma. Nesse sentido: “CIVIL - SEGURO DE 

VEÍCULO - DPVAT - SINISTRO POSTERIOR À MP 340/06 - CONDENAÇÃO 

COM BASE NOS VALORES PREVISTOS NA LEI Nº 11482/07 - RECURSO 

IMPROVIDO. Para os sinistros ocorridos após a edição da MP 340/06, o 

valor da condenação deve ser fixado nos termos das alterações à Lei 

6194/74 pela Lei 11482/07.” (TJSP, 35ª Câmara de Direito Privado, 

Apelação: APL 9099594192009826, Relator: Mendes Gomes, Julgamento: 

28/03/2011, Publicação: 31/03/2011) Outrossim, também é aplicável ao 

caso concreto as disposições contidas na Medida Provisória n. 451/2008, 

posteriormente convertida na Lei n. 11.945/2009, a qual determina o 

pagamento da indenização proporcional ao grau de incapacidade, 

segundo a tabela da SUSEP, perfeitamente utilizável, vez que prevista em 

dispositivo legal: “APELAÇÃO CÍVEL. SEGUROS. DPVAT. AÇÃO DE 

COBRANÇA. SINISTRO OCORRIDO NA VIGÊNCIA DA MP 451. APLICAÇÃO 

DA LEI Nº 11.945/09 AO CASO. CÁLCULO DA INDENIZAÇÃO QUE DEVE 

SEGUIR OS PARÂMETROS APONTADOS PELA NOVA REDAÇÃO DA LEI 

6.194/74 E, EM CASO DE INVALIDEZ PARCIAL E PERMANENTE, DEVE SER 

PAGA EM PROPORÇÃO À LESÃO. CORRETA APLICAÇÃO DA TABELA. 

APELO DESPROVIDO”. (TJRS, 6ª Câmara Cível, Apelação: 70043295278, 

Relator: Artur Arnildo Ludwig, Julgamento: 08/09/2011). Com efeito, o 

artigo 3º, § 1º, inciso II, da Lei n. 6.194/74 dispõe que: “Art. 3º Os danos 

pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2º desta Lei 

compreendem as indenizações por morte, por invalidez permanente, total 

ou parcial, e por despesas de assistência médica e suplementares, nos 

valores e conforme as regras que se seguem, por pessoa vitimada: (...) § 

1º No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste artigo, 

deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões 

diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de 

amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, 

classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: (...) II - quando se tratar de invalidez permanente parcial 

incompleta, será efetuado o enquadramento da perda anatômica ou 

funcional na forma prevista no inciso I deste parágrafo, procedendo-se, 

em seguida, à redução proporcional da indenização que corresponderá a 

75% (setenta e cinco por cento) para as perdas de repercussão intensa, 

50% (cinquenta por cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e 

cinco por cento) para as de leve repercussão, adotando-se ainda o 

percentual de 10% (dez por cento), nos casos de sequelas residuais”. 

Desse modo, a indenização referente ao Seguro Obrigatório é devida na 

proporção de 75% (13.500,00 x 70% x 75%) do teto máximo, qual seja, R$ 

7.087,50 (sete mil e oitenta e sete reais e cinquenta centavos). Diante do 

exposto e, considerando o pagamento do quantum de R$ 7.087,50 (sete 

mil e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), pela via administrativa, 

conforme comprovado pela requerida nos autos (id. 14498065, p. 1), NÃO 

ACOLHO o pedido contido na inicial. Por conseguinte, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, na forma do art. 487, inciso I, 

do Código de Processo Civil. CONDENO a parte autora ao pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios que FIXO em R$ 800,00 

(oitocentos reais), nos termos do art. 85 do CPC, contudo, SUSPENDO a 

exigibilidade, eis que o requerente é beneficiário da justiça gratuita. P.R.I.C. 

Após o TRÂNSITO EM JULGADO, o que deverá ser previamente 

CERTIFICADO nos autos, AO ARQUIVO, mediante as baixas e anotações 

pertinentes. CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. Às providências. 

Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003251-13.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS SICREDI LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VERA REGINA MARTINS OAB - RS34607-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDSON BASSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos n. 1003251-13.2017.8.11.0040. Sentença com Resolução de Mérito 

Vistos etc. Cuida-se de ação de busca e apreensão ajuizada por 

ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS SICREDI LTDA em desfavor de 

EDSON BASSO, qualificados nos autos, pelos fatos e fundamentos 

expostos na exordial, a qual veio acompanhada dos documentos de id. 

8678313 e ss. Deferida a liminar de busca e apreensão, bem como 

determinou a citação do demandado (id. 10163652). Auto de busca, 

apreensão e depósito, id. 18053255 e ss. Citação, id. 19545907. O autor 

requereu o julgamento antecipado da lide, id. 20361917. Vieram os autos 

conclusos. É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. Situando a questão, 

cuida-se de ação de busca e apreensão ajuizada ADMINISTRADORA DE 

CONSÓRCIOS SICREDI LTDA em desfavor de EDSON BASSO, alegando, 

em síntese, que celebrou contrato de financiamento com alienação 

fiduciária em garantia para aquisição do veículo descrito na exordial, 

aduzindo, ainda, que o requerido encontra-se inadimplente. Asseverou 

ainda, a ocorrência da mora na forma do Decreto Lei n. 911/69. Por estas 

razões, ingressou com a presente demanda, pugnando pela busca e 

apreensão do veículo e pela consolidação do domínio e posse plena e 

exclusiva do bem em favor do credor, ora requerente. Pois bem. Conforme 

passo a expor, verifica-se que, in casu o pedido inicial merece prosperar, 

ante a total incidência dos efeitos da revelia, pois, citado acerca dos 

termos da presente demanda em 22/04/2019 (id. 19545907 e ss.), 

quedou-se o demandado inerte, nada contrapondo à pretensão do 

proprietário fiduciário. De fato, é de se aplicar totalmente os efeitos 

previstos no art. 344, do Código de processo Civil, proferindo sentença 

(art. 355, II, CPC), consolidando a posse e domínio dos bens em favor da 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1072024/4/2020 Página 207 de 870



parte autora, na forma do Decreto-Lei 911/69, pois se trata de direito 

disponível, com plena presunção de veracidade dos fatos afirmados, 

mormente quando coligados à prova documental encartada ao feito. Sobre 

os efeitos da revelia, o CPC dispõe que: Art. 344. Se o réu não contestar a 

ação, será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações 

de fato formuladas pelo autor. Por oportuno, transcrevo o julgado abaixo: 

BUSCA E APREENSÃO. DECRETO LEI 911/69. CONSTITUCIONALIDADE. 

JURIDICIDADE DO PEDIDO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. 

NULIDADE DA SENTENÇA AFASTADA. REVELIA. EFEITOS. VERACIDADE 

DOS FATOS. I - O pedido de busca e apreensão, com fulcro no Decreto 

Lei no. 911/69, é juridicamente possível, vez que a norma e suas 

posteriores modificações foram recepcionadas pela Carta Política de 1988. 

Rejeito a preliminar II - Decretada a revelia, é permitido ao juiz julgar 

antecipadamente a lide, sem que haja cerceamento de defesa. Rejeito a 

preliminar III - Por força do princípio da instrumentalidade das formas e da 

efetividade da prestação jurisdicional, não há falar em nulidade da 

sentença que deixa de mencionar, no dispositivo, a reconvenção, quando 

os fatos alegados contrapõem-se aos presumidos verdadeiros pelo efeito 

da revelia. Rejeito a preliminar IV - Em sede recursal, o réu revel só pode 

alegar questões não apreciadas pelo juízo monocrático e de ordem 

pública, pois a apelação não tem o condão de substituir a contestação 

extemporânea.) Nº1.0702.06.325324-0/001(1), Relator: Fernando Botelho, 

julgamento em 31/01/2008). Sendo assim, a procedência da demanda é 

medida que se impõe. Ante o exposto, e considerando tudo o que mais 

dos autos consta, JULGO PROCEDENTE o pedido deduzido na ação de 

busca apreensão ajuizada por ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS 

SICREDI LTDA em desfavor de EDSON BASSO e, CONSOLIDO nas mãos 

da parte autora a posse e domínio plenos e exclusivos do bem indicado na 

exordial, ficando o credor fiduciário autorizado a realizar a venda 

extrajudicial da coisa (art. 2º, Decreto-Lei n. 911/1969). Por conseguinte, 

DECLARO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos 

termos do artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil. 

CONDENO o requerido ao pagamento das CUSTAS PROCESSUAIS, bem 

como HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS que, na forma do artigo 85, §2º, do 

Código de Processo Civil, FIXO em 10% do valor atribuído à causa. P.R.I.C. 

Após o TRÂNSITO EM JULGADO, devidamente CERTIFICADO, 

ARQUIVEM-SE os autos, mediante as baixas e cautelas de praxe. 

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. Às providências. Paula Saide 

Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1006524-29.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIA ROSANE CRISTIANETTI FERREIRA ROMANI (EXEQUENTE)

MARCOS DE MOURA HORTA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIA ROSANE CRISTIANETTI FERREIRA ROMANI OAB - MT13117/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DARCY GETULIO FERRARIN (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NILSON JACOB FERREIRA OAB - MT9845-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos n. 1006524-29.2019.8.11.0040. Sentença Homologatória de Acordo 

Vistos etc. Presentes os requisitos autorizadores, HOMOLOGO o acordo 

firmado entre as partes (id. 28956846), que passa a fazer parte integrante 

da presente, para que surta seus jurídicos e legais efeito, e, 

consequentemente, JULGO EXTINTO O PRESENTE FEITO COM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do artigo 487, inciso III, alínea ‘b’, do 

Código de Processo Civil. SEM CUSTAS e HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 

DISPENSADA a intimação das partes, em conformidade na forma do 

disposto no art. 914 da CNGC/MT. P.R.I.C. TRANSITADA EM JULGADO, o 

que deverá ser certificado ARQUIVEM-SE os autos. CUMPRA-SE, 

expedindo-se o necessário. Às providências. Paula Saide Biagi Messen 

Mussi Casagrande Juíza de Direito

2ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000424-63.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

B D VEST CONFECCOES LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANDRO SCHLEISS OAB - PR46243 (ADVOGADO(A))

THIAGO FONSECA DA ROCHA OAB - PR80017-O (ADVOGADO(A))

MAURÍCIO GONÇALVES PEREIRA OAB - PR34718-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOJA JL LTDA - ME (EXECUTADO)

JOSIELE SOUZA FERNANDES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 

Vistos etc., Diante do resultado negativo da penhora online, via BACENJUD 

(id 20895523), PROCEDO a realização de buscas via Sistema RENAJUD, 

na tentativa de localização de veículos em nome da parte executada 

(anexo). Sendo infrutífera, CUMPRA-SE os demais termos da decisão de id 

18877082. INTIME-SE. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. DAIENE VAZ 

CARVALHO GOULART Juíza de Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000424-63.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

B D VEST CONFECCOES LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANDRO SCHLEISS OAB - PR46243 (ADVOGADO(A))

THIAGO FONSECA DA ROCHA OAB - PR80017-O (ADVOGADO(A))

MAURÍCIO GONÇALVES PEREIRA OAB - PR34718-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOJA JL LTDA - ME (EXECUTADO)

JOSIELE SOUZA FERNANDES (EXECUTADO)

 

1000424-63.2016.8.11.0040 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO CERTIFICO 

e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em cumprimento 

à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, 

impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR a Parte Autora para 

efetuar o pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça, para 

cumprimento do mandado, acessando o site do Tribunal de Justiça 

(www.tjmt.jus.br), selecionando o menu Serviços na barra superior, 

escolhendo a opção ‘Guias’ que irá abrir a página do Departamento de 

Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário deve selecionar o tópico 

Emissão de Guia de Diligência. Outras informações podem ser 

encontradas no ‘Manual da Central de Pagamento de Diligências’. O valor 

da diligência é de R$ 1.034,30. Sorriso/MT, 23 de abril de 2020.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003312-68.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NUTRILOG INDUSTRIA E COMERCIO DE FERTILIZANTES LTDA 

(EXECUTADO)

Magistrado(s):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 

Vistos etc., DEFIRO o pedido de id 30519320, razão pela qual, DETERMINO: 

1. Proceda a consulta ao sistema INFOJUD, RENAJUD requisitando o atual 

endereço do executado. 2. Aportando aos autos endereço diverso, 

CITE-SE o executado para efetuar o pagamento do débito. 3. Sendo 

infrutífero, INTIME-SE a parte exequente para dar andamento ao feito, NO 

PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS. 4. Decorrido o prazo in albis, INTIME-SE 

PESSOALMENTE a parte exequente para, NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, 

dar o efetivo andamento ao feito, sob pena de extinção da ação. 5. 

CUMPRA-SE, expedindo o necessário. 6. ÁS PROVIDÊNCIAS. DAIENE VAZ 

CARVALHO GOULART Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000510-34.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

GEO CLEAN INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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DANIEL HENRIQUE DE MELO OAB - MT0012671A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JUNG & CAMINHAS LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 

Vistos etc., DEFIRO o pedido de id 19274177, razão pela qual, DETERMINO: 

1. Proceda a consulta ao sistema INFOJUD, RENAJUD requisitando o atual 

endereço do executado. 2. Aportando aos autos endereço diverso, 

CITE-SE o executado para efetuar o pagamento do débito. 3. Sendo 

infrutífero, INTIME-SE a parte exequente para dar andamento ao feito, NO 

PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS. 4. Decorrido o prazo in albis, INTIME-SE 

PESSOALMENTE a parte exequente para, NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, 

dar o efetivo andamento ao feito, sob pena de extinção da ação. 5. 

CUMPRA-SE, expedindo o necessário. 6. ÁS PROVIDÊNCIAS. DAIENE VAZ 

CARVALHO GOULART Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001974-93.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DE ASSIS ROSA OAB - MT19077-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDRE FERNANDO BIAZUS (EXECUTADO)

VIEIRA PUTTON PECAS AUTOMOTIVAS LTDA - EPP (EXECUTADO)

Magistrado(s):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 

Vistos etc., DEFIRO o pedido de id 22084001, razão pela qual, DETERMINO: 

1. Proceda a consulta ao sistema INFOJUD, RENAJUD requisitando o atual 

endereço do executado. 2. Aportando aos autos endereço diverso, 

CITE-SE o executado para efetuar o pagamento do débito. 3. Sendo 

infrutífero, INTIME-SE a parte exequente para dar andamento ao feito, NO 

PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS. 4. Decorrido o prazo in albis, INTIME-SE 

PESSOALMENTE a parte exequente para, NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, 

dar o efetivo andamento ao feito, sob pena de extinção da ação. 5. 

CUMPRA-SE, expedindo o necessário. 6. ÁS PROVIDÊNCIAS. DAIENE VAZ 

CARVALHO GOULART Juíza de Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003312-68.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NUTRILOG INDUSTRIA E COMERCIO DE FERTILIZANTES LTDA 

(EXECUTADO)

 

1003312-68.2017.8.11.0040 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO CERTIFICO 

e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em cumprimento 

à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, 

impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR a Parte Autora para 

efetuar o pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça, para 

cumprimento do mandado, acessando o site do Tribunal de Justiça 

(www.tjmt.jus.br), selecionando o menu Serviços na barra superior, 

escolhendo a opção ‘Guias’ que irá abrir a página do Departamento de 

Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário deve selecionar o tópico 

Emissão de Guia de Diligência. Outras informações podem ser 

encontradas no ‘Manual da Central de Pagamento de Diligências’. O valor 

da diligência é de R$ 35,00 (urbana) por ato a ser praticado ou pessoa a 

ser intimada, ou ainda, ou R$ 3,50 (rural) por km rodado, em se tratando de 

zona rural. Sorriso/MT, 23 de abril de 2020.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000510-34.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

GEO CLEAN INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL HENRIQUE DE MELO OAB - MT0012671A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JUNG & CAMINHAS LTDA (EXECUTADO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO CERTIFICO e dou fé para que surtam os 

jurídicos e legais efeitos que em cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 

da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono estes autos com a 

finalidade de, INTIMAR a Parte Autora para efetuar o pagamento da 

diligência do Sr. Oficial de Justiça, para cumprimento do mandado, 

acessando o site do Tribunal de Justiça (www.tjmt.jus.br), selecionando o 

menu Serviços na barra superior, escolhendo a opção ‘Guias’ que irá abrir 

a página do Departamento de Controle e Arrecadação. Nessa página, o 

usuário deve selecionar o tópico cumprir diligência na outra Comarca. 

Outras informações podem ser encontradas no ‘Manual da Central de 

Pagamento de Diligências’. A DILIGÊNCIA DEVERÁ SER RECOLHIDA NA 

COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE/MT, tendo em vista a Portaria 142 

CGJ, de 08 de novembro de 2019, que regula o cumprimento de mandado 

judiciais em comarca diversa à do juízo de origem, quando se tratar de 

PJE., no âmbito do Estado de Mato Grosso.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000814-62.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

RANDON ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JACKSON NICOLA MAIOLINO OAB - MT17147-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IBL AGROPECUARIA LTDA - EPP (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

SORRISO 2ª VARA CÍVEL DE SORRISO Rua Canoas, 641, Centro, 

SORRISO - MT - CEP: 78890-000 MANDADO DE INTIMAÇÃO Oficial de 

Justiça: ZONA 04 Diligência: ID. 31152368 EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO 

DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO DAIENE VAZ CARVALHO GOULART 

PROCESSO n. 1000814-62.2018.8.11.0040 Valor da causa: R$ 49.373,81 

ESPÉCIE: [Alienação Fiduciária]->BUSCA E APREENSÃO (181) POLO 

ATIVO: Nome: RANDON ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA 

Endereço: RUA ATÍLIO ANDREAZZA, SAGRADA FAMÍLIA, CAXIAS DO 

SUL - RS - CEP: 95052-070 POLO PASSIVO: Nome: IBL AGROPECUARIA 

LTDA - EPP Endereço: Avenida Idemar Riedi, sala 01, 12132, Setor 

Indústrial, SORRISO - MT - CEP: 78890-000 FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO DO POLO PASSIVO, para, no prazo de 15 (quinze) dias, pagar 

o débito, com os acréscimos legais e custas processuais, se houver, sob 

pena de penhora, ADVERTINDO-O que, transcorrido o prazo acima 

mencionado sem o pagamento voluntário, o débito será acrescido de multa 

e honorários advocatícios, ambos em 10% (dez por cento) sobre o valor 

corrigido, conforme despacho, petição e documentos vinculados 

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

Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo deste 

mandado (art. 523 de seguintes do CPC). VALOR DO DÉBITO EM 

ATRASO: Valor R$ 5.652,91 (cinco mil seiscentos e cinquenta e dois reais 

e sessenta e um centavos). ADVERTÊNCIAS À PARTE: O prazo de 15 

(quinze) dias para impugnação ao cumprimento de sentença começará a 

fluir após o decurso do prazo para o pagamento do débito, 

independentemente de penhora ou nova intimação (Art. 525, do CPC). 

ADVERTÊNCIAS AO OFICIAL DE JUSTIÇA: 1. Nos termos do art. 212, §2º, 

do CPC, as citações e intimações, independentemente de autorização 

judicial, poderão realizar-se no período de férias forenses, nos feriados 

ou dias úteis fora do horário de 6h às 20h, observado o disposto no artigo 

5º, inciso XI, da Constituição Federal. 2. Nos termos do art. 252, do CPC, 

quando, por 2 (duas) vezes, o oficial de justiça houver procurado o 

citando em seu domicílio ou residência sem o encontrar, deverá, havendo 

suspeita de ocultação, intimar qualquer pessoa da família ou, em sua falta, 

qualquer vizinho de que, no dia útil imediato, voltará a fim de efetuar a 

citação, na hora que designar. 3. Nos termos do art. 372 da CNGC 

inexistindo prazo expressamente determinado, os mandados deverão 

estar cumpridos no prazo máximo de (10) dez dias. SORRISO, 23 de abril 

de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) 

pela Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

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

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

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 
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o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

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

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

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

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

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

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

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

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

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

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

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

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

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

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

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

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003704-42.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

T.R.R. - B. G. TRANSPORTADOR REVENDEDOR E RETALHISTA DE 

PETROLEO LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA LUCIA STEFFANELLO OAB - MT4709/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS TAVARES DE MIRANDA (EXECUTADO)

 

1003704-42.2016.8.11.0040 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO CERTIFICO 

e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em cumprimento 

à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, 

impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR a Parte Autora para 

efetuar o pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça, para 

cumprimento do mandado, acessando o site do Tribunal de Justiça 

(www.tjmt.jus.br), selecionando o menu Serviços na barra superior, 

escolhendo a opção ‘Guias’ que irá abrir a página do Departamento de 

Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário deve selecionar o tópico 

Emissão de Guia de Diligência. Outras informações podem ser 

encontradas no ‘Manual da Central de Pagamento de Diligências’. O valor 

da diligência é de R$ 35,00 (urbana) por ato a ser praticado ou pessoa a 

ser intimada, ou ainda, ou R$ 3,50 (rural) por km rodado, em se tratando de 

zona rural. Sorriso/MT, 23 de abril de 2020.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001974-93.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DE ASSIS ROSA OAB - MT19077-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDRE FERNANDO BIAZUS (EXECUTADO)

VIEIRA PUTTON PECAS AUTOMOTIVAS LTDA - EPP (EXECUTADO)

 

1001974-93.2016.8.11.0040 CERTIFICO e dou fé para que surtam os 

jurídicos e legais efeitos que em cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 

da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono estes autos com a 

finalidade de, INTIMAR a PARTE REQUERENTE, para indicar em qual 

endereço deseja seja realizada a diligência para a citação do Executado.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001455-21.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SIPAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO LUIS ANTONIO OAB - PR31149-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SANDRO ADRIANO SCHMITT (EXECUTADO)

 

1001455-21.2016.8.11.0040 CERTIFICO e dou fé para que surtam os 

jurídicos e legais efeitos que em cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 

da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono estes autos com a 

finalidade de, INTIMAR a Parte exequente para pugnar o que de direito, NO 

PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS, acerca das informações deferidas e 

juntadas aos autos.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002291-91.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

ROSANA CRISTINA RAMOS DE OLIVEIRA BITTENCOURT (EXECUTADO)

DONISETE MICHEL BITTENCOURT (EXECUTADO)

BITTENCOURT & BITTENCOURT LTDA - ME (EXECUTADO)

 

1002291-91.2016.8.11.0040 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO CERTIFICO 

e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em cumprimento 

à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, 

impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR a Parte Autora para 

efetuar o pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça, para 

cumprimento do mandado, acessando o site do Tribunal de Justiça 

(www.tjmt.jus.br), selecionando o menu Serviços na barra superior, 

escolhendo a opção ‘Guias’ que irá abrir a página do Departamento de 

Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário deve selecionar o tópico 

Emissão de Guia de Diligência. Outras informações podem ser 

encontradas no ‘Manual da Central de Pagamento de Diligências’. O valor 

da diligência é de R$ 35,00 (urbana) por ato a ser praticado ou pessoa a 

ser intimada, ou ainda, ou R$ 3,50 (rural) por km rodado, em se tratando de 

zona rural. Sorriso/MT, 23 de abril de 2020.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003458-46.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRO LIMA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT9457-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ HENRIQUE VIEIRA OAB - MT26417-A (ADVOGADO(A))

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

 

1003458-46.2016.8.11.0040 CERTIFICO e dou fé para que surtam os 

jurídicos e legais efeitos que em cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 

da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono estes autos com a 

finalidade de, INTIMAR a PARTE REQUERIDA para efetuar o pagamento 

dos honorários periciais no valor de R$ 370,00.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003458-46.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRO LIMA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT9457-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ HENRIQUE VIEIRA OAB - MT26417-A (ADVOGADO(A))

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

 

1003458-46.2016.8.11.0040 CERTIFICO e dou fé para que surtam os 

jurídicos e legais efeitos que em cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 

da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono estes autos com a 

finalidade de, intimar a Parte Autora/Apelada para apresentar 

contrarrazões ao Recurso de Apelação interposto, no prazo legal.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002089-17.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SILENE LAURENTINO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO FRAGA DE MELLO OAB - MT0008166A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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JOAO ELITON DOS SANTOS LIMA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1002089-17.2016.8.11.0040. REQUERENTE: 

SILENE LAURENTINO DA SILVA REQUERIDO: JOAO ELITON DOS SANTOS 

LIMA Vistos etc., DEFIRO a produção testemunhal, razão pela qual, 

DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o DIA 13 DE AGOSTO 

DE 2020 ÀS 14H00MIN, devendo cada advogado informar ou intimar a 

testemunha por ele arrolada do dia, da hora e do local da audiência 

designada, dispensando-se a intimação do juízo (art. 455 e ss do CPC). 

EXPEÇA-SE carta precatória para a oitiva das testemunhas eventualmente 

residentes em jurisdição diversa, com prazo de 60 (sessenta) dias para 

cumprimento. Sem prejuízo, DETERMINO a confecção de estudo 

psicossocial. Encaminhem-se os autos para a equipe multidisciplinar deste 

juízo, fixando prazo de 45 (quarenta e cinco dias) para entrega do laudo. 

CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Às providências. (assinado 

digitalmente) DAIENE VAZ CARVALHO GOULART Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003582-29.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

KATIA GISELE DE OLIVEIRA LANGARO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MATEUS MENEGON OAB - MT0011229A (ADVOGADO(A))

LEANDRO RAFAEL PERIUS OAB - MT20089/O (ADVOGADO(A))

DAIANE DOS SANTOS SILVA OAB - MT0017824A (ADVOGADO(A))

FABIANO GAVIOLI FACHINI OAB - MT5425/B-B (ADVOGADO(A))

FERNANDA GAVIOLI FACHINI OAB - MT0011032A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ICATU SEGUROS S/A (REU)

SICREDI CENTRO NORTE (REU)

Magistrado(s):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1003582-29.2016.8.11.0040. AUTOR(A): 

KATIA GISELE DE OLIVEIRA LANGARO REU: ICATU SEGUROS S/A, 

SICREDI CENTRO NORTE Vistos etc., Considerando o julgamento do 

Agravo de Instrumento nº 1010371-62.2019.8.11.0000 e que os valores a 

serem recolhidos se revelam expressivos, DEFIRO desde já o 

parcelamento das custas, na forma do art. 98, § 6º, do CPC, c.c. art. 468, 

§§ 6º, 7º e 8º, da CNGC-TJMT, em 06 (seis) parcelas fixas, conforme 

postulado, mediante a emissão de guias com a comprovação nos autos 

até o dia 10 de cada mês, ficando ciente que o inadimplemento de 

quaisquer das parcelas importará no indeferimento da petição inicial. 

ENCAMINHE-SE cópia desta decisão ao Departamento de Controle e 

Arrecadação – DCA/TJMT, (dca@tjmt.jus.br), para acompanhamento e 

controle, conforme Ofício Circular 04/2018/GAB/J-Aux. Dito isso, RECEBO 

a inicial em todos os seus termos, considerando que preenchidos os 

requisitos legais, condicionando o cumprimento das determinações 

exaradas abaixo ao pagamento da primeira parcela das custas. Passo 

análise da tutela de urgência. Com efeito, dispõe o artigo 300, “caput”, do 

Código de Processo Civil, que “a tutela de urgência será concedida 

quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito 

alegado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, 

sendo certo que tal medida só é possível quando não houver perigo de 

irreversibilidade da decisão (art. 300, § 3º, NCPC). Em suma: é necessário 

demonstrar o “fumus boni juris” (probabilidade do direito alegado) e o 

“periculum in mora” (perigo de dano irreparável). No caso, os documentos 

apresentados com a petição inicial, conferem plausibilidade às alegações 

da parte autora. Há, portanto, probabilidade do direito alegado. Ademais, 

verifica-se que o objeto da demanda é justamente discutir o recebimento 

do prêmio do seguro e o pagamento das parcelas, sujeitando a parte 

autora a sofrer antecipadamente os efeitos do inadimplemento objeto do 

feito, enquanto ainda não foi definida a questão de modo definitivo. Quanto 

ao periculum in mora, resta cristalino, pois é inegável que a negativação do 

nome da parte autora importa em restrição ao crédito e abalo perante o 

comércio local, podendo lhe gerar prejuízo irreparável. Nesta ótica, 

preenchidos os requisitos legais, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA 

pretendida na inicial e DETERMINO a suspensão exigibilidade das Cédulas 

de Crédito Bancário de n.º B31330981-5 e B41330939-6, durante a 

tramitação dos presentes autos, sob pena de multa diária no valor de 

R$500,00 (quinhentos reais), até o limite do valor da causa. Ademais, 

INTIMEM-SE os requeridos para apresentar em juízo, no prazo de 15 

(quinze) dias, o contrato de seguro, bem como o processo administrativo 

n.º 764865, que resultou no indeferimento da cobertura securitária. 

DESIGNE-SE audiência de mediação, a qual será realizada pelo CEJUSC 

local. INTIME-SE a parte requerente, na pessoa do advogado, para 

comparecimento a solenidade designada; CITE-SE a parte requerida para 

comparecimento. Fiquem as partes cientes de que o comparecimento é 

obrigatório (pessoalmente ou por representante com procuração 

específica, com outorga de poderes para negociar e transigir). As partes 

devem estar acompanhadas de seus advogados (art. 334, § 9º, NCPC). 

Caso a parte ré faça uso da previsão do § 5º do art. 334 do NCPC, o termo 

inicial do prazo para a contestação será a data do protocolo da 

manifestação do seu desinteresse na audiência de conciliação, ficando 

desde já determinado o cancelamento da solenidade. Caso infrutífera a 

conciliação ou verificada a ausência de qualquer parte, o prazo para a 

parte requerida contestar a ação terá início na data da audiência (art. 335, 

I, NCPC). Decorrido o prazo para contestar o pedido, e no intento de 

facilitar a adoção das providências preliminares (art. 347 do CPC/2015), 

INTIME-SE a parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

apresente manifestação, a teor do art. 348 e seguintes do NCPC, nos 

seguintes termos: (a) Havendo revelia, informe se quer produzir outras 

provas ou se deseja o julgamento antecipado; (b) Havendo contestação, 

deverá se manifestar em réplica, inclusive com contrariedade e 

apresentação de provas relacionadas a eventuais questões incidentais; 

(c) Em sendo apresentada reconvenção com a contestação ou no seu 

prazo, deverá apresentar resposta à reconvenção. Após, INTIMEM-SE as 

partes para que, no prazo comum de 15 (quinze) dias, especifiquem as 

provas que pretendem produzir, justif icando, objetiva e 

fundamentadamente, a sua relevância. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, 

expedindo-se o necessário. Às providências. (assinado digitalmente) 

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000054-84.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

A. P. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EUSIMARA RIBEIRO SILVA OAB - MT0012663A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

I. R. S. T. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

Nadja Laura Pleutim de Deus OAB - MT0010382A-O (ADVOGADO(A))

RICARDO ALEXANDRE VIANA OAB - MT0017947A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1000054-84.2016.8.11.0040. AUTOR(A): 

ADRIANO POSSAMAI REU: INGRIDY RAFAELLA SILVA TRINANES Vistos 

etc., Primeiramente, indefiro o pedido de ref. 19440666 e DECLARO 

precluso o direito da parte ré em especificar as provas que pretende 

produzir, considerando o término do prazo para este desiderato em 

15/04/2019. DEFIRO a produção testemunhal da parte autora, razão pela 

qual, DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o DIA 13 DE 

AGOSTO DE 2020 ÀS 17H20MIN, devendo cada advogado informar ou 

intimar a testemunha por ele arrolada do dia, da hora e do local da 

audiência designada, dispensando-se a intimação do juízo (art. 455 e ss 

do CPC). EXPEÇA-SE carta precatória para a oitiva das testemunhas 

eventualmente residentes em jurisdição diversa, com prazo de 60 

(sessenta) dias para cumprimento. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. 

Às providências. (assinado digitalmente) DAIENE VAZ CARVALHO 

GOULART Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000054-84.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

A. P. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EUSIMARA RIBEIRO SILVA OAB - MT0012663A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

I. R. S. T. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:
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Nadja Laura Pleutim de Deus OAB - MT0010382A-O (ADVOGADO(A))

RICARDO ALEXANDRE VIANA OAB - MT0017947A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1000054-84.2016.8.11.0040. AUTOR(A): 

ADRIANO POSSAMAI REU: INGRIDY RAFAELLA SILVA TRINANES Vistos 

etc., Primeiramente, indefiro o pedido de ref. 19440666 e DECLARO 

precluso o direito da parte ré em especificar as provas que pretende 

produzir, considerando o término do prazo para este desiderato em 

15/04/2019. DEFIRO a produção testemunhal da parte autora, razão pela 

qual, DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o DIA 13 DE 

AGOSTO DE 2020 ÀS 17H20MIN, devendo cada advogado informar ou 

intimar a testemunha por ele arrolada do dia, da hora e do local da 

audiência designada, dispensando-se a intimação do juízo (art. 455 e ss 

do CPC). EXPEÇA-SE carta precatória para a oitiva das testemunhas 

eventualmente residentes em jurisdição diversa, com prazo de 60 

(sessenta) dias para cumprimento. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. 

Às providências. (assinado digitalmente) DAIENE VAZ CARVALHO 

GOULART Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1002540-42.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ISMAEL MARIANO DIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DULCINEIDE APARECIDA BARBOSA OAB - MT0017329A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA SALETE DE FREITAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1002540-42.2016.8.11.0040. REQUERENTE: 

ISMAEL MARIANO DIAS REQUERIDO: MARIA SALETE DE FREITAS Vistos 

etc., Considerando o lapso temporal, INDEFIRO o pedido de dilação de 

prazo formulado ao id. 18761589. INTIME-SE a parte autora para se 

manifestar no feito, no prazo de 05 (CINCO) DIAS, sob pena cancelamento 

da distribuição. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Às providências. 

(assinado digitalmente) DAIENE VAZ CARVALHO GOULART Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000972-88.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANA CRUZ DO NASCIMENTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JEAN CARLOS ROVARIS OAB - MT12113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESPÓLIO DE LUIS ENCIZO HARTMANN (REU)

Outros Interessados:

MUNICIPIO DE SORRISO/MT (TERCEIRO INTERESSADO)

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

FAZENDA NACIONAL - MINISTERIO DA FAZENDA (TERCEIRO 

INTERESSADO)

Magistrado(s):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1000972-88.2016.8.11.0040. AUTOR(A): 

ROSANA CRUZ DO NASCIMENTO REU: ESPÓLIO DE LUIS ENCIZO 

HARTMANN Vistos etc., INTIME-SE a inventariante para se manifestar no 

feito, no prazo de 15 (CINCO) DIAS, pugnando o que entender de direito, 

sob pena extinção da ação. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Às 

providências. (assinado digitalmente) DAIENE VAZ CARVALHO GOULART 

Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003333-44.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIO FERMIANO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURICIO VIEIRA SERPA OAB - MT12758-O (ADVOGADO(A))

RAFAEL WASNIESKI OAB - MT0015469S-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ONOFRE ESMOZISKI (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT8196-O (ADVOGADO(A))

MONIKY APIO CARON OAB - MT24928/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1003333-44.2017.8.11.0040. AUTOR(A): 

CLAUDIO FERMIANO REU: ONOFRE ESMOZISKI Vistos etc., DEFIRO a 

produção testemunhal das partes, razão pela qual, DESIGNO audiência de 

instrução e julgamento para o DIA 27 DE AGOSTO DE 2020 ÀS 13H30MIN, 

devendo cada advogado informar ou intimar a testemunha por ele arrolada 

do dia, da hora e do local da audiência designada, dispensando-se a 

intimação do juízo (art. 455 e ss do CPC). EXPEÇA-SE carta precatória 

para a oitiva das testemunhas eventualmente residentes em jurisdição 

diversa, com prazo de 60 (sessenta) dias para cumprimento. CUMPRA-SE, 

expedindo o necessário. Às providências. (assinado digitalmente) DAIENE 

VAZ CARVALHO GOULART Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003704-42.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

T.R.R. - B. G. TRANSPORTADOR REVENDEDOR E RETALHISTA DE 

PETROLEO LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA LUCIA STEFFANELLO OAB - MT4709/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS TAVARES DE MIRANDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 

Código: 1003704-42.2016.8.11.0040 Vistos etc., Trata-se de AÇÃO DE 

EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE COISA CERTA proposta por TRR BG 

TRANSPORTADOR REVENDEDOR RETHALISTA DE PETRÓLEO LTDA em 

desfavor de CARLOS TAVARES DE MIRANDA, ambos qualificados nos 

autos. Antes de receber a inicial, determinou-se a intimação do exequente 

para adequar o valor da causa (id 7346492). Emenda à inicial apresentada 

pelo exequente, atribuindo o valor à causa no valor de R$ 315.789,00 (id 

8290088). No id 14330539, a inicial foi recebida, determinando a citação do 

executado para satisfazer a obrigação de entregar coisa certa. No id 

15415786, a parte exequente pugnou pela suspensão do feito, uma vez 

que se encontrava em tratativas de composição amigável com a parte 

executada. Após, aportou ao feito manifestação da parte exequente 

informando que entrou em negociação com a empresa Fertimig e obteve 

autorização para transferir a posse do bem móvel: Caminhão (cavalo), 

marca/modelo IVECO/STRALIS 740s46TZ, ano e modelo 2011, placas NJW 

9072, RENAVAM 00324774265, para terceiros, razão pela qual pugna pelo 

aditamento da inicial com fim de compelir o executada a efetuar o 

pagamento faz penalidades contatuais decorrentes do atraso na sua 

obrigação, no valor de R$ 41.717, 55 (id 16022872). Os autos vieram-me 

conclusos. É O RELATÓRIO. DECIDO. Na emenda da inicial (id 8290088), a 

parte exequente alterou seus pedidos iniciais, informando que a obrigação 

do executado persistia somente em relação a um dos objetos da 

execução, qual seja, a entrega dos documentos e baixa de restrições do 

Caminhão (cavalo), marca/modelo IVECO/STRALIS 740s46TZ, ano e 

modelo 2011, placas NJW 9072, RENAVAM 00324774265. Todavia, em 

nova manifestação nos autos, informou que entrou em negociação com a 

empresa Fertimigv (alienação fiduciária em seu favor) e obteve 

autorização para transferir a posse direta do bem móvel: Caminhão 

(cavalo), marca/modelo IVECO/STRALIS 740s46TZ, ano e modelo 2011, 

placas NJW 9072, RENAVAM 00324774265, para terceiros, razão pela 

qual pugna pelo aditamento da inicial com fim de compelir o executada a 

efetuar o pagamento das penalidades contatuais decorrentes do seu 

atraso em satisfazer a obrigação, no valor de R$ 41.717, 55 (id 

16022872). Pois bem. Considerando que ainda não houve citação da parte 

executada, bem como o que dispõe os artigos 329, I e 809 todos do CPC, 

DEFIRO o pedido da parte exequente e converto o rito processual para 

EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA, na forma da planilha de débito de id 

16023047. Nesta toada, CITE-SE a parte executada, para que, NO PRAZO 
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DE 03 (TRÊS) DIAS, efetue o pagamento do débito, sob pena de penhora 

de tantos bens quantos bastem para satisfação da dívida. FIXO os 

honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor do débito, 

consignando que em caso de integral pagamento no prazo assinalado, a 

verba honorária será reduzida pela metade (art. 827, §1º, do CPC). A 

penhora recairá sobre os bens indicados pelo exequente, salvo se outros 

forem indicados pelo executado e aceitos por este juízo, mediante 

demonstração de que a constrição proposta será menos onerosa e não 

trará prejuízo ao exequente (829, § 2º CPC). Poderá o devedor, ainda, no 

prazo aludido no item anterior, reconhecendo o débito e comprovando o 

depósito de 30% (trinta por cento) do valor em execução, inclusive custas 

e honorários advocatícios, requerer seja admitido a pagar o restante em 

até 06 (seis) parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e juros 

de 1% (um por cento) ao mês (art. 916 do CPC/2015). CUMPRA-SE, 

expedido o necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. DAIENE VAZ CARVALHO 

GOULART Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001455-21.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SIPAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO LUIS ANTONIO OAB - PR31149-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SANDRO ADRIANO SCHMITT (EXECUTADO)

Magistrado(s):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 

Processo nº 1001455-21.2016.8.11.0040 Vistos etc., Do pedido de 

INFOJUD: 1. O acesso ao sistema INFOJUD pode ser deferido ainda que 

não comprovado o prévio esgotamento de todas as diligencias, de modo a 

salvaguardar um prazo razoável a duração do processo. 2. A propósito, o 

Superior Tribunal de Justiça já enfrentou o assunto, in verbis: 

“PROCESSUAL CIVIL. SISTEMA INFOJUD. ESGOTAMENTO DE 

DILIGÊNCIAS. DESNECESSIDADE. I - O STJ posiciona-se no sentido de que 

o entendimento adotado para o Bacenjud deve ser aplicado ao Renajud e 

ao Infojud, haja vista que são meios colocados à disposição dos credores 

para simplificar e agilizar a busca de bens aptos a satisfazer os créditos 

executados. II - Atualmente, a questão se encontra pacificada, nos termos 

do precedente fixado pela Corte Especial do STJ, no julgamento do REsp 

1.112.943/MA, sujeito ao rito dos recursos repetitivos. III - Agravo interno 

improvido.” (AgInt no REsp 1619080/RJ, 2ª Turma,Rel. Min. Francisco 

Falcão, j. 06.04.2017). 3. Além do mais, a execução se realiza no 

interesse do exequente/credor (art. 797/CPC), não cabendo ao Poder 

Judiciário limitar e/ou dificultar o acesso à solução mais adequada no 

momento. 4. Por todo exposto, DEFIRO o pedido de remessa de 

requerimento à Delegacia da Receita Federal, via INFOJUD, requisitando 

informações de bens, em nome da parte executada passíveis de penhora. 

5. Aportando aos autos as informações ora deferidas, INTIME-SE a 

exequente para pugnar o que de direito, NO PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS. 

Do pedido de SerasaJud: 6. Considerando que o executado foi citado para 

efetuar o pagamento e deixou decorrer o prazo in albis, DEFIRO o pedido 

de ID 30606399, razão pela qual DETERMINO a inclusão do nome da parte 

executada nos cadastros de inadimplentes, via SERASAJUD, conforme 

art. 782, §3° do CPC. 7. Restando infrutífera as diligências acima, 

INTIME-SE a parte exequente para que indique bens passíveis de penhora 

em nome da parte executada, NO PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS. 8. 

Transcorrido o prazo o item 07 in albis, determino a SUSPENSÃO do feito 

pelo PRAZO DE 01 (UM) ANO, durante a qual se suspenderá a prescrição, 

conforme dispõe o artigo 921, inciso III, §1° do CPC. 9. Decorrido o prazo 

da suspensão sem a indicação pela parte exequente acerca da 

localização da parte devedora e/ou bens penhoráveis, REMETAM-SE os 

autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO, independente de nova intimação da 

parte exequente (Enunciado 195, FPPC), iniciando a contagem do prazo 

prescricional, na forma prevista no §4°, do artigo 921, CPC. 10. 

Transcorrido o prazo prescricional/arquivamento, INTIME-SE a parte 

exequente para se manifestar acerca da ocorrência da prescrição 

intercorrente, NO PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS (Resp. 1.589.753-PR). 

Após, façam-me os autos conclusos, conforme §5º do referido dispositivo 

legal. INTIME-SE. CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. DAIENE VAZ 

CARVALHO GOULART Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002291-91.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

ROSANA CRISTINA RAMOS DE OLIVEIRA BITTENCOURT (EXECUTADO)

DONISETE MICHEL BITTENCOURT (EXECUTADO)

BITTENCOURT & BITTENCOURT LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 

Vistos etc., DEFIRO o pedido de id 18023730, razão pela qual, DETERMINO: 

1. Proceda a consulta ao sistema INFOJUD requisitando o atual endereço 

do executado. 2. Aportando aos autos endereço diverso, CITE-SE o 

executado para efetuar o pagamento do débito. 3. Sendo infrutífero, 

INTIME-SE a parte exequente para dar andamento ao feito, NO PRAZO DE 

15 (QUINZE) DIAS. 4. Decorrido o prazo in albis, INTIME-SE 

PESSOALMENTE a parte exequente para, NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, 

dar o efetivo andamento ao feito, sob pena de extinção da ação. 5. 

CUMPRA-SE, expedindo o necessário. 6. ÁS PROVIDÊNCIAS. DAIENE VAZ 

CARVALHO GOULART Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003704-42.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

T.R.R. - B. G. TRANSPORTADOR REVENDEDOR E RETALHISTA DE 

PETROLEO LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA LUCIA STEFFANELLO OAB - MT4709/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS TAVARES DE MIRANDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE SORRISO 

DECISÃO Numero do Processo: 1003704-42.2016.8.11.0040 EXEQUENTE: 

T.R.R. - B. G. TRANSPORTADOR REVENDEDOR E RETALHISTA DE 

PETROLEO LTDA EXECUTADO: CARLOS TAVARES DE MIRANDA Vistos, 

etc. Atribui a parte autora como valor da causa a quantia de R$122.400,00 

(cento e vinte e dois mil e quatrocentos reais). No entanto, verifica-se que 

o objeto da presente execução é a entrega dos bens descritos no 

Instrumento Particular de Confissão de Dívida (Id 4502784), além da multa 

no valor de R$122.400,00(cento e vinte e dois mil e quatrocentos reais). 

Assim, o valor atribuído à causa é evidentemente diverso do proveito 

econômico buscado na demanda, razão pela qual a determinação de 

emenda à inicial para sua adequação é medida que se impõe. A propósito, 

vejamos o entendimento do Superior Tribunal de Justiça: “RECURSO 

ESPECIAL - USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA - VALOR DA CAUSA 

-MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - ALTERAÇÃO DE OFÍCIO PELO JUIZ 

-POSSIBILIDADE - ART. 259 , VII , DO CPC - INDICAÇÃO DO VALOR DA 

CAUSA- TERRENO ADQUIRIDO SEM AS BENFEITORIAS - PROVEITO 

ECONÔMICO QUECORRESPONDE À NUA-PROPRIEDADE - DISSÍDIO 

JURISPRUDENCIAL - ARTS. 541 , PARÁGRAFO ÚNICO , DO CPC , E 255, § 

1º, DO RISTJ - AUSÊNCIA DECOMPROVAÇÃO - RECURSO PROVIDO. 1. O 

valor da causa diz respeito à matéria de ordem pública, sendo, portanto, 

lícito ao magistrado, de ofício, determinar a emenda da inicial quando 

houver discrepância entre o valor atribuído à causa e o proveito 

econômico pretendido. Precedentes. 2. Na ação de usucapião de natureza 

extraordinária, tendo por objetoterreno adquirido sem edificações, o 

conteúdo econômico correspondeà nua-propriedade e o valor da causa 

será de acordo com "aestimativa oficial para lançamento do imposto" (art. 

259, VII, doCPC), todavia, excluindo-se as eventuais benfeitorias 

posteriores àaquisição do terreno.3. Para a correta demonstração da 

divergência jurisprudencial, devehaver a comprovação do alegado dissídio 

jurisprudencial, nos moldesexigidos pelos artigos 541 , parágrafo único , 

do CPC ; e 255, § 1º, doRegimento Interno deste Superior Tribunal de 

Justiça, o que, naespécie, não ocorreu.4. Recurso especial provido” (STJ 

- RECURSO ESPECIAL REsp 1133495 SP 2009/0065395-1 (STJ), Data de 

publicação: 13/11/2012) – destaquei Dessa forma, determino a intimação 

da exequente para que, querendo, e no prazo de 15 (quinze) dias, 

emende a inicial, atribuindo o valor adequado à causa, bem como recolha 

as custas, sob pena de indeferimento da inicial, nos termos do artigo 321 

do Código de Processo Civil. Posteriormente, venham-me os autos 
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conclusos. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002385-97.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ALAOR DE MORAES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS COLDEBELLA OAB - MT21969/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED NORTE DE MATO GROSSO - COOPERATIVA DE TRABALHO 

MÉDICO (REU)

Magistrado(s):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1002385-97.2020.8.11.0040. AUTOR(A): 

ALAOR DE MORAES REU: UNIMED NORTE DE MATO GROSSO - 

COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO Vistos etc., Trata-se ação de 

obrigação de fazer com pedido de antecipação dos efeitos da tutela 

proposta por ALAOR DE MORAIS, em desfavor da UNIMED NORTE DE 

MATO GROSSO - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, pugnando que 

a requerida seja compelida a autorizar, custear e garantir a internação da 

parte autora, no Hospital e Maternidade “13 de Maio”, em virtude de seu 

diagnóstico de Dermatomiosite – pápulas de Gottron, heliotropo, aumentos 

de enzimas musculares – TGO/TGP/ALDOLASE, TC Tórax com doença 

pulmonar intersticial e poliartr i te s imétr ica de punhos, 

metacarpofalangeanas, interfalangeanas proximais. Alega na inicial que 

firmou contrato de plano de saúde com a requerida e que ao solicitar a 

cobertura do atendimento, obteve resposta negativa, sob a justificativa de 

que a parte autora se encontra em período de carência. Juntou aos autos 

documentos necessários para a sua preposição. Os autos vieram 

conclusos. É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. Inicialmente, 

DEFIRO o parcelamento das custas, na forma do art. 98, § 6º, do CPC, c.c. 

art. 468, §§ 6º, 7º e 8º, da CNGC-TJMT, em 06 (seis) parcelas fixas, 

conforme postulado, mediante a emissão de guias com a comprovação 

nos autos até o dia 10 de cada mês, ficando ciente que o inadimplemento 

de quaisquer das parcelas importará no indeferimento da petição inicial. 

ENCAMINHE-SE cópia desta decisão ao Departamento de Controle e 

Arrecadação – DCA/TJMT, (dca@tjmt.jus.br), para acompanhamento e 

controle, conforme Ofício Circular 04/2018/GAB/J-Aux. Por conseguinte, 

RECEBO a inicial, uma vez que aparentemente estão presentes os 

requisitos dos artigos 319 e 320 ambos do CPC. De acordo com o artigo 

300, caput, do Código de Processo Civil, a tutela de urgência “será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano”. No caso dos autos, vislumbro que a 

plausibilidade do alegado – fumus boni iuris – esta consubstanciada no 

fato da parte autora ser usuária do plano de saúde prestado pela 

requerida, estando com suas obrigações em dia, ademais, segundo os 

documentos a médica solicitou a internação com urgência, considerando a 

evolução da insuficiência respiratória com necessidade de intubação e 

ventilação mecânica, tendo o requerente seu pedido negado pela 

requerida com a alegação de que o mesmo está cumprindo o período de 

carência. No tocante ao periculum in mora vislumbro que, a parte 

requerente não pode mais esperar para que seja dada a devida tutela 

jurisdicional, pois de acordo com os documentos carreados na inicial é 

patente que a sua saúde está fragilizada e corre risco iminente de morte, 

caso tenha que esperar até o fim de toda a instrução processual. Assim, 

havendo prova da urgência e emergência da internação, deve ser 

desconsiderado o período de carência. A propósito, há precedentes do 

nosso Tribunal de Justiça: “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE 

OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – ARTOPLASIA TOTAL DE 

QUADRIL – FRATURA NO FÊMUR PROVOCADA POR QUEDA – 

NECESSIDADE DE RECOLOCAÇÃO DE PRÓTESE FEMORAL - PRAZO DE 

CARÊNCIA – SITUAÇÃO DE URGÊNCIA CARACTERIZADA – RECUSA DE 

COBERTURA INDEVIDA – SENTENÇA ESCORREITA – RECURSO 

DESPROVIDO. Tratando-se de caso de urgência e emergência, deve ser 

afastada a cláusula que estabelece prazo de carência, de modo que a 

recusa da operadora do plano de saúde para cirurgia de urgência 

solicitada, em situação que coloca em risco a vida da segurada configura 

ato ilícito indenizável.” (TJMT JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA 

DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/12/2018, Publicado no DJE 

11/12/2018). (grifo nosso). Ainda: “AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO 

DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - PLANO DE SAÚDE – CIRURGIA PARA 

TUMOR INTRACRANIANO – PACIENTE COM EPILEPSIA - DOENÇA 

PREEXISTENTE - PERÍODO DE CARÊNCIA (24 MESES) - URGÊNCIA E 

EMERGÊNCIA CONFIGURADAS - RECUSA DA OPERADORA – ATO 

ABUSIVO - RECURSO PROVIDO. Mesmo diante da previsão contratual de 

período de carência de 24 meses para doenças preexistentes, se o 

documento médico atesta o caráter de urgência do procedimento, a 

negativa do plano de saúde em custeá-lo é abusiva, sobretudo quando a 

situação autoriza aplicar a exceção a que se referem os artigos 12, V, 'c', 

e 35-C, da Lei n. 9.656/98.” (N.U 1001366-16.2019.8.11.0000, CÂMARAS 

ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS 

FILHO, Vice-Presidência, Julgado em 27/03/2019, Publicado no DJE 

26/04/2019). “AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE 

FAZER – UNIMED CUIABÁ - FORNECIMENTO DE TRATAMENTO MÉDICO E 

CIRURGIA – URGÊNCIA E EMERGÊNCIA – PRAZO DE CARÊNCIA MITIGADO 

- NEGATIVA DO PLANO DE SAÚDE INDEVIDA - RECURSO DESPROVIDO . 

Existindo prova da urgência e emergência na realização do procedimento 

prescrito, revela-se viável a concessão da pretendida tutela antecipada, 

em face de fundado receio de dano irreparável. Certo que a saúde é 

direito fundamental de todos, inexistindo elementos hábeis nessa seara 

que justifique a reforma da decisão agravada, até que no mérito, depois de 

observados todos os esclarecimentos e encadeamentos dos fatos se 

possa resolver acerca do direito ou não discutido nos autos, 

mostrando-se necessário preservar o direito da agravada, ao menos 

durante o trâmite da presente demanda. Uma vez verificado o caráter de 

urgência ou emergência do procedimento a ser realizado, não há como 

prevalecer o prazo de carência pactuado, aplicando-se o prazo máximo 

de 24 (vinte e quatro horas) para atendimentos de urgência e 

emergência.” (TJMT NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 31/07/2018, Publicado no DJE 

03/08/2018). Diante do exposto, cabe o afastamento da regra contratual 

para que possa incidir a exceção a que se referem os artigos 12, V, 'c', e 

35-C da Lei n. 9.656/98, a fim de que seja autorizada a internação, 

necessária à manutenção da vida da parte autora. Portanto, entendo que 

no caso em tela a concessão da medida liminar para que seja fornecido o 

procedimento cirúrgico pleiteado nos autos é medida de rigor, uma vez que 

foram preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC. 1. Por todo exposto, 

DEFIRO A LIMINAR pretendida, razão pela qual, determino ao requerido, 

UNIMED NORTE DE MATO GROSSO - COOPERATIVA DE TRABALHO 

MÉDICO que, no PRAZO DE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS, autorize, 

custeie e garanta a cobertura de internação em ambiente de UTI por tempo 

indeterminado, acompanhado por médico intensivista em UTI Geral, e todo 

e qualquer procedimento indicado como necessário pela equipe médica, 

bem como se abstenha de negar cobertura de qualquer procedimento 

necessário, no Hospital e Maternidade “13 De Maio”, localizado na Avenida 

Brasil. n. 2346, Vila Romana – Sorriso/MT – CEP 78.890-000, conveniado 

com o requerido, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), em 

caso de descumprimento da decisão judicial, limitada ao valor da causa. 2. 

Além disso, caso a parte requerida deixe de cumprir a ordem judicial, 

pode-se, ainda, ser decretado o sequestro de dinheiro em suas contas 

bancárias (CPC, art. 536, §1º). Assim, EXPEÇA-SE mandado de 

cumprimento de tutela específica de obrigação de fazer com a urgência 

que o caso requer. 3. DESIGNE audiência de conciliação/mediação no 

CEJUSC local. 4. INTIME-SE a parte requerente, na pessoa do advogado, 

para comparecimento a solenidade designada; CITE-SE a parte requerida 

para comparecimento. Fiquem as partes cientes de que o comparecimento 

é obrigatório (pessoalmente ou por representante com procuração 

específica, com outorga de poderes para negociar e transigir). As partes 

devem estar acompanhadas de seus advogados (art. 334, § 9º, NCPC). 5. 

Caso a parte ré faça uso da previsão do § 5º do art. 334 do NCPC, o termo 

inicial do prazo para a contestação será a data do protocolo da 

manifestação do seu desinteresse na audiência de conciliação, ficando 

desde já determinado o cancelamento da solenidade. 6. Caso infrutífera a 

conciliação ou verificada a ausência de qualquer parte, o prazo para a 

parte requerida contestar a ação terá início na data da audiência (art. 335, 

I, NCPC). 7. Decorrido o prazo para contestar o pedido, e no intento de 

facilitar a adoção das providências preliminares (art. 347 do CPC/2015), 

INTIME-SE a parte autora para que, NO PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS, 

apresente manifestação, a teor do art. 348 e seguintes do NCPC, nos 

seguintes termos: a) Havendo revelia, informe se quer produzir outras 

provas ou se deseja o julgamento antecipado; b) Havendo contestação, 

deverá se manifestar em réplica, inclusive com contrariedade e 

apresentação de provas relacionadas a eventuais questões incidentais; c) 
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Em sendo apresentada reconvenção com a contestação ou no seu prazo, 

deverá apresentar resposta à reconvenção. 8. Após, INTIMEM-SE as 

partes para que, NO PRAZO COMUM DE 05 (CINCO) DIAS, especifiquem 

as provas que pretendem produzir, justificando, objetiva e 

fundamentadamente, a sua relevância. CUMPRA-SE, expedindo-se o 

necessário. Às providências. (assinado digitalmente) DAIENE VAZ 

CARVALHO GOULART Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1002141-13.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BERNARDETE FATIMA PASTORE DALBEN (AUTOR(A))

JORGE DALBEN (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIS STEIN FORTES OAB - MT0016367A (ADVOGADO(A))

ANDREI RAISER OAB - MT16481/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CELSO MULHBEIER (REU)

ELEDIR BATISTA MULHBEIER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERGIO HEMING JUNIOR OAB - MT0020865A (ADVOGADO(A))

SERGIO HEMING OAB - MT2869-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 

Código: 1002141-13.2016.8.11.0040 Vistos etc., Trata-se de AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE RESOLUÇÃO DE COMPROMISSO PARTICULAR DE 

COMPRA E VENDA DE IMÓVEL URBANO CUMULADA COM PEDIDO DE 

TUTELA ANTECIPADA DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE, PERDAS E DANOS 

E MULTA CONTRATUAL, proposta por JORGE DALBEN e BERNARDETE 

FÁTIMA PASTORE DALBEN, em desfavor de CELSO MULHBEIER e ELEDIR 

BATISTA MULHBEIER, todos qualificados nos autos. Alegam que firmaram 

compromisso particular de compra e venda de imóvel urbano com os 

requeridos, em 09 de maio de 2014, cujo o objeto da negociação foi um 

imóvel urbano, denominado Lote nº 10, quadra nº 3-B, localizado no 

Distrito de Boa Esperança, registrado no CRI desta urbe, sob a matrícula 

nº 34.754, com preço ajustado de R$ 35.000,00, que seriam pagos: 1. 

Valor correspondente ao faturamento de no mínimo 250 (duzentos e 

cinquenta) sacas de soja, no Distrito de Boa Esperança, até a data de 30 

de maio de 2015; 2. Abatido o valor do produto especificado 

anteriormente, o saldo devedor até a data de 30 de maio de 2016. Todavia, 

asseveram que os requeridos não cumpriram com as suas obrigações, 

restando inadimplentes. Além disso, narram que os requeridos não 

pagaram nenhuma das parcelas, bem como não pagaram o IPTU referente 

ao imóvel em questão, pois segundo o contrato, em sua cláusula quinta, 

era de responsabilidade deles, ficando ao encargo dos requerentes o 

pagamento do imposto, a fim de que seus nomes não fossem incluídos nos 

cadastros de dívida ativa. Prosseguem alegando que na tentativa de ver o 

negócio jurídico cumprido, firmaram com os requeridos o Primeiro Aditivo 

ao Compromisso Particular de Compra e Venda de Imóvel Urbano Firmado 

Entre as Partes em 09 de maio de 2014, na data de 06 de julho de 2015, 

fixando novas formas de pagamento. Contudo, afirmam que os requeridos 

não cumpriram com parte do aditivo, pois pagaram apenas a parcela inicial 

(R$ 2.000,00) estabelecida e o ressarcimento do valor dispendido com o 

pagamento do IPTU. Ademais, alegam que no primeiro e no segundo 

negócios firmados restou pactuado que em caso de inadimplência de 

qualquer das parcelas, ocorreria o vencimento antecipado do valor integral 

do débito. Diante dos inadimplementos, notificaram os requeridos para que 

amigavelmente efetuassem o pagamento da avença ou desocupassem o 

imóvel, mas não obtiveram êxito. Nos pedidos requerem: 1) procedência 

da ação; 2) antecipação dos efeitos da tutela para reintegrá-los na posse 

do imóvel objeto do feito; 3) rescisão do contrato firmado entre as partes, 

em razão da inadimplência; 4) condenação dos requeridos ao pagamento 

de indenização a título de perdas e danos no valor de R$ 350,00, por mês, 

desde 09 de maio de 2014, até a desocupação efetiva do bem e retomado 

a posse dos autores; 5) condenação dos requerente na multa contratual 

(não compensatória) pactuado, no valor de R$ 6.600,00, devendo ser 

abatido o valor de R$ 2.000,00 já pago pelos requeridos, bem como ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios. A liminar 

requerida foi indeferida (id 3074898). Os autores apresentaram pedido de 

reconsideração da liminar (id 3217726), contudo o pelito foi indeferido (id 

4506716). Os requeridos foram devidamente citados (id 4967135). Após, 

apresentaram contestação (id 5565672), pugnando pela improcedência da 

ação, sustentando que a relação negocial entre as partes começou antes 

de 09 de maio de 2014 (quando firmaram compromisso particular de 

compra e venda de imóvel urbano), pois em 30 de setembro de 2011 

firmaram um instrumento particular de compra e venda, tendo por objeto do 

contrato o imóvel discutido nos autos, com preço ajustado de R$ 

22.000,00, sendo dado a título de entrada um imóvel descrito na peça de 

defesa, o qual seria vendido pelos requerentes, com o abatimento da 

dívida e a diferença que sobrasse seria paga até o dia 30 de março de 

2012. Narram que após a venda do imóvel dado como pagamento inicial do 

negócio jurídico, os requerentes se negaram a receber os valores, razão 

pela qual, repassaram aos requerentes um veículo, no valor de R$ 

11.000,00, pagando 50% do valor da casa, ficando em aberto apenas R$ 

11.000,00. Alegam que realizaram diversas benfeitorias no imóvel e, diante 

disso, o bem sofreu sensível valorização. Afirmam que em maio de 2014, 

lavraram compromisso particular de compra e venda de imóvel urbano, 

tendo como objeto o mesmo bem, mas no valor de R$ 35.000,00, embutido 

no preço o valor das melhorias. Contudo, asseveram que foi omitida a 

metragem, bem como as melhorias efetuadas no imóvel pelos requeridos, 

sendo elevado apenas o valor do bem. Diante das alegações, aduzem que 

o saldo devedor é de R$ 21.922,60. Ademais, sustentam a nulidade do 

negócio jurídico entabulado, sob o argumento de que houve a celebração 

de dois contratos com o mesmo objeto (venda em duplicidade). Nos 

pedidos requerem: 1) seja julgada totalmente improcedente a proposição 

escorada no contrato celebrado em 09/05/2014, declarando-se sua 

nulidade, em virtude da existência de dois instrumentos tendo por escopo 

o mesmo objeto; 2) alternativamente, que sejam considerados os valores 

apresentados pelos requeridos, baseados no primeiro contrato celebrado, 

como sendo o valor devido, para cálculo do abatimento/compensação do 

montante já pago pelos requeridos; 3) que seja reembolsado aos 

requeridos os valores dispendidos nas melhorias realizadas no imóvel 

objeto do negócio, inclusive pavimentação asfáltica, estimados em R$ 

30.000,00 (trinta mil reais). A audiência de conciliação não obteve êxito (id 

6687763). Impugnação (id 9084693). Manifestação dos autores (id 

11837707). Em manifestação de id 11928966, os requereram a produção 

de prova testemunhal e depoimento pessoal dos autores. Despacho 

saneador, fixando os pontos controvertidos: 1) se houve duplicidade 

contratual, ou a novação/substituição do contrato celebrado no dia 

30/09/2011; 2) o montante efetivamente pago pelos requeridos; 3) se 

houve a recusa imotivada dos requerentes ao recebimento dos valores 

referentes a venda do lote 07, quadra 20c; 4) a superveniência de 

melhorias realizadas no imóvel pelos requeridos. Na oportunidade, 

designou audiência de instrução de julgamento, bem como determinou a 

avaliação, por Oficial do Justiça, do valor do imóvel, bem como o valor 

médio do aluguel. Laudo de avaliação (id 21536422). Termo de audiência 

(id 22403530). Alegações finais do autor e do réu, respectivamente (id 

22883767 e 24078233). Os autos vieram conclusos. É O RELATÓRIO. 

DECIDO. Os autores alegam que firmaram compromisso particular de 

compra e venda de imóvel urbano com os requeridos, em 09 de maio de 

2014, cujo o objeto da negociação foi um imóvel urbano, denominado Lote 

nº 10, quadra nº 3-B, localizado no Distrito de Boa Esperança, registrado 

no CRI desta urbe, sob a matrícula nº 34.754, com preço ajustado de R$ 

35.000,00, que seriam pagos: 1. Valor correspondente ao faturamento de 

no mínimo 250 (duzentos e cinquenta) sacas de soja, no Distrito de Boa 

Esperança, até a data de 30 de maio de 2015; 2. Abatido o valor do 

produto especificado anteriormente, o saldo devedor até a data de 30 de 

maio de 2016 (pg.29/32). Todavia, asseveram que os requeridos não 

cumpriram com as suas obrigações, pois não efetuaram o pagamento das 

parcelas fixadas na avença, bem como dos encargos. Diante desta 

situação, as partes firmaram o Primeiro Aditivo ao Compromisso Particular 

de Compra e Venda de Imóvel Urbano Firmado Entre as Partes em 09 de 

maio de 2014, na data de 06 de julho de 2015, fixando novas formas de 

pagamento (pg. 34/36), quais sejam: 1. O valor de R$ 2.000,00 (dois mil 

reais), a ser pago até a data de 10 de julho de 2015; 2. O valor de R$ 

5.000,00 (cinco mil reais), a ser pago até a data de 20 de agosto de 2015; 

3. O valor de R$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais), a ser pago até a 

data de 20 de dezembro de 2015; 4. O valor de R$ 22.500,00 (vinte e dois 

mil e quinhentos reais), a ser pago até a data de 30 de maio de 2016. 5. 

Ressarcir os Requerentes, até a data de 20 de agosto de 2015, no valor 

de R$ 215,31 (duzentos e quinze reais e trinta e um centavos), referentes 

ao IPTU que era de obrigação dos Requeridos, e estes não cumpriram, 
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restando aos Requerentes pagar para não verem seus nomes inclusos 

nas listas de negativas de crédito. Contudo, afirmam que novamente os 

requeridos não cumpriram com parte do aditivo, pois pagaram apenas a 

parcela inicial (R$ 2.000,00) e o ressarcimento do valor dispendido com o 

pagamento do IPTU (R$ 215,31). Por sua vez, os requeridos apresentaram 

defesa, arguindo a nulidade do negócio jurídico entabulado entre as 

partes, em razão da celebração de dois contratos com o mesmo objeto 

(venda em duplicidade); o pagamento parcial do débito, mediante entrega 

de um veículo; bem como aduzem que realizaram melhorias no imóvel, 

gastando o montante de R$ 30.000,00, o que merecem serem 

reembolsados. Pois bem. Frise-se que em nosso sistema jurídico não há 

restrições para contratar, bastando, para tanto, a manifestação livre de 

vontade para que a relação jurídica se forme. No entanto, certos requisitos 

devem ser observados quando da contratação, execução e resolução 

contratual (art.104/CC), dentre eles, deve-se atentar para o princípio da 

boa-fé objetiva, conforme dispõe o artigo 422 do CC/02. A aplicação do 

princípio da boa-fé faz com que não se admita a resolução contratual 

quando houver adimplemento substancial da obrigação. O inadimplemento 

legitimado do exercício do direito de resolução deve ser significativo, a fim 

de impedir o uso desequilibrado do direito de resolução por parte do 

credor, em prol da preservação da avença. Nessa linha, há ainda, o 

Enunciado nº 361 da IV Jornada de Direito Civil, que dispõe que o 

adimplemento substancial decorre dos princípios gerais contratuais, de 

modo a fazer preponderar a função social do contrato e o princípio da 

boa-fé objetiva, balizando a aplicação do art. 475. Ocorre que no caso, os 

requeridos pagaram aos autores apenas a quantia de R$ 2.000,00, 

referente a primeira parcela convencionada no Primeiro Aditivo ao 

Compromisso Particular de Compra e Venda de Imóvel Urbano Firmado 

Entre as Partes em 09 de maio de 2014, firmado em 06 de julho de 2015, 

conforme afirmado por ambas as partes em suas manifestações escritas 

juntadas nos autos, sendo, portanto, incontroverso. A inadimplência dos 

requeridos das demais parcelas restou também incontroversa nos autos, 

pois em que pense alegarem que efetuaram o pagamento parcial do débito 

mediante a venda de um imóvel ou a repasse de um veículo, no valor de 

R$ 11.000,00, e os autores supostamente recusaram tais ofertas, não há 

provas de que, de fato, tais pagamentos/recusas foram realizados, ônus 

da qual não se desincumbiram (art. 373, II, CPC). Restou comprovado nos 

autos o envio da notificação extrajudicial, informando a possiblidade da 

rescisão contratual (pg.37/40) caso não purgassem a mora no prazo 

estabelecido, porém, sem êxito. Dessa forma, tendo sido constituídos em 

mora, bem como não havendo interesse na manutenção do contrato pelos 

autores, procede a rescisão contratual, nos moldes do parágrafo segundo 

da cláusula oitava do contrato primitivo, diante da mora dos requeridos, 

retornando as partes ao status quo ante, reintegrando os autores na 

posse do imóvel objeto do contrato. A cláusula resolutiva é inerente aos 

contratos bilaterais ou sinalagmáticos e viabiliza a rescisão do negócio 

sempre que for constatada a inadimplência de uma das partes, consoante 

os termos do artigo 475 do Código Civil, in verbis: “Art. 475. A parte lesada 

pelo inadimplemento pode pedir a resolução do contrato, se não preferir 

exigir-lhe o cumprimento, cabendo, em qualquer dos casos, indenização 

por perdas e danos.” Neste sentido: APELÇAO CÍVEL.AÇÃO DE 

RESCISÃO DE CONTRATO CUMULADO COM REINTEGRAÇÃO DE POSSE E 

PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA-SENTENÇA CITRA PETITA-CORREÇÃO 

EM SEDE RECURSAL. POSSIBILIDADE. DESNECESSIDADE DE INSTRUÇÃO 

PROBATÓRIA. ART. 1.013, §3º, III, DO NOVO CPODIGO DE PROCESSO 

CIVIL. PRECRIÇÃO DO DIREITO DE COBRANÇA DA DÍVIDA. 

INOCORRENCIA. USUCAPIÃO EM MATÉRIA DE DEFESA. REQUISITOS NÃO 

DEMONSTRADOS. POSSE INJUSTA, POR PRECARIEDADE, E 

SUBORDINADA EM RAZÃO DA RELAÇÃO CONTRATUAL FIRMADA. 

INADIMPLEMENTO CONTRATUAL E REINTEGRAÇÃO DE POSSE. MEDIDAS 

ADEQUADAS. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS PELOS 

REQUERIDOS. VEDAÇÃO DO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. 

INDENOZAÇÃO DAS BENFEITORIAS E ACESSÕES REALIZADAS NO BEM. 

INDENOZAÇÃO POR BENFEITORIAS. POSSIBILIDADES. ÚTEIS, 

NECESSÁRIAS E LEVANTAMENTO DAS VOLUPTUÁRIAS ATÉ A 

CONSTITUIÇÃO MORA. APÓS ESTE MARCO APENAS A ÚTEIS. 

INDENIZAÇÃO PELO USO DO IMÓVEL. DESDE A DATA DA ASSINATURA 

DO CONTRATO ATÉ EFETIVA DESOCUPAÇÃO. CONSEQUENCIA DO 

RESTABELECIMENTO DO ESTADO ANTERIOR. DIREITO DE RETENÇÃO. 

POSSIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE BENFEITORIAS COMPROVADAS. 

QUANTIFICAÇÃO POSTERGADA PARA A LIQUIDAÇÃO. HONORÁRIOS 

RECURSAIS ESTABELECIDOS. (...) 4. Comprovado o inadimplemento 

contratual dos compromissários compradores, é cabível a rescisão do 

contrato e a reintegração da compromitente vendedora na posse do bem. 

(...). 7. A indenização pela indisponibilidade do imóvel decorrente da 

rescisão do negócio é devida como medida de equilíbrio contratual e o 

retorno ao status quo ante, devendo ser contada desde a assinatura do 

contrato até a efetiva desocupação. (...). (TJ-PR- APL: 16012350, Relator: 

Rosana Amara Girardi Fachin, Data de Julgamento: 29/03/2017, 17ª 

Câmara Cível, Dara de Publicação: DJ: 05/04/2017). AGRAVO DE 

INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA E RESCISÃO CONTRATUAL COM 

PEDIDO DE INDENIZAÇÃO E REINTEGRAÇÃO DE POSSE - CONTRATO DE 

COMPRA E VENDA - TUTELA DE URGÊNCIA - REINTEGRAÇÃO DE POSSE 

- IMPOSSIBILIDADE – INADIMPLEMENTO CONTRATUAL – DILAÇÃO 

PROBATÓRIA - NECESSIDADE DE PRÉVIA RESCISÃO JUDICIAL DO 

CONTRATO – PRECEDENTE DO STJ – DECISÃO MANTIDA – RECURSO 

DESPROVIDO. “[...] É firme a jurisprudência do STJ no sentido de ser 

"imprescindível a prévia manifestação judicial na hipótese de rescisão de 

compromisso de compra e venda de imóvel para que seja consumada a 

resolução do contrato, ainda que existente cláusula resolutória expressa, 

diante da necessidade de observância do princípio da boa-fé objetiva a 

nortear os contratos. 3. Por conseguinte, não há falar-se em antecipação 

de tutela reintegratória de posse antes de resolvido o contrato de 

compromisso de compra e venda , pois somente após a resolução é que 

poderá haver posse injusta e será avaliado o alegado esbulho 

possessório". (REsp 620787/SP, de minha relatoria, QUARTA TURMA, 

julgado em 28/04/2009, DJe 27/04/2009, REPDJe 11/05/2009, REPDJe 

15/06/2009). [...]”(AgRg no REsp 1337902/BA, Rel. Ministro LUIS FELIPE 

SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 07/03/2013, DJe 14/03/2013) 

(N.U 1015360-14.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE 

DIREITO PRIVADO, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Terceira Câmara de Direito 

Privado, Julgado em 05/02/2020, Publicado no DJE 17/02/2020) Acerca da 

arguição de nulidade do negócio jurídico entabulado entre as partes, em 

razão da celebração de dois contratos– o primeiro firmado em 30 de 

setembro de 2011 (pg. 89/90) e o 2º convencionado em 09 de maio de 

2014 (pg.29/32) - com o mesmo imóvel (venda em duplicidade), entendo 

que as provas juntadas nos autos vão na contramão da alegação dos 

requeridos. Explico. Extrai-se do Compromisso Particular de Compra e 

Venda de Imóvel Urbano, firmado no dia 09 de maio de 2014, assinado 

pelas partes e por testemunhas, reconhecido em cartório, mais 

precisamente em sua cláusula quatorze que: As partes conhecem que 

firmaram contrato de compra e venda do mesmo bem objeto deste contrato 

na data de 30 de setembro de 2011, mas que por meio do presente 

instrumento, extinguem o débito e termos do contrato anterior e substituem 

pelo presente, expressando, portanto, o ânimo de novar. Portando, é 

patente que houve a novação da dívida e não a venda em duplicidade do 

imóvel discutido nos autos, onde foi extinguido o débito e termos do 

contrato anterior (firmado em 30 de setembro de 2011-pg. 89/90) e 

estipulado novos termos e formas de pagamento. Isso porque a novação 

constitui forma de extinção das obrigações, prevista entre os artigo 360 e 

367 do CC/02, por meio da qual ocorre a substituição de uma obrigação 

anterior por uma nova, com a extinção da dívida primitiva. Importante 

salientar que, a fim de que configure a novação, é necessário que reste 

clara a intenção de novar, o que, como visto, se verifica na hipótese dos 

autos. Sobre o pedido reembolso das melhorias realizadas no imóvel, 

pugnado pelos requeridos, entendo que o pleito também não deve ser 

acolhido, uma vez que, ao convencionarem os termos para cumprimento 

do Compromisso Particular de Compra e Venda de Imóvel Urbano, firmado 

no dia 09 de maio de 2014, constou expressamente no item III do valor e da 

forma de pagamento, na cláusula terceira que as melhorias já estariam 

embutidas no valor. Além disso, os requeridos não juntaram nenhuma 

prova de suas afirmações. Neste sentido: APELAÇÃO – EMBARGOS À 

EXECUÇÃO – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – MATÉRIA 

RELACIONADA AO MÉRITO – EXCESSO DE EXECUÇÃO - BENFEITORIAS 

NÃO COMPROVADAS - LAUDO DE VISTORIA CONTRÁRIO À TESE DO 

AUTOR - ALUGUÉIS DEVIDOS ATÉ A ENTREGA DAS CHAVES OU A 

IMISSÃO DO LOCADOR NA POSSE - EXCESSO NÃO VERIFICADO - 

MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ART. 85, §§2º E 11º, 

DO CPC – RECURSO NÃO PROVIDO. A preliminar de cerceamento de 

defesa está intrinsecamente relacionada ao mérito da demanda deve ser 

com ele será analisada. O pedido de indenização ou compensação por 

benfeitorias requer indicação objetiva de cada uma delas, de modo a 

possibilitar a identificação de sua natureza, comprovando-se ainda os 

gastos. É desnecessária a dilação probatória quando a solução da 
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controvérsia demanda a produção de prova eminentemente documental, 

sobretudo se os documentos presentes nos autos são suficientes para 

demonstrar a insubsistência do direito alegado pelo autor. A desobrigação 

do locatário só ocorre com a efetiva entrega das chaves ou com a imissão 

do locador na posse, restabelecendo-se seu poder de uso e gozo. Ao 

julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar a verba honorária 

anteriormente arbitrada, levando em conta o trabalho adicional realizado 

em grau recursal (art. 85, §§2º e 11, do CPC). (N.U 

0016575-12.2014.8.11.0002, , RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, 

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/08/2017, 

Publicado no DJE 01/09/2017) EMBARGOS À EXECUÇÃO. LOCAÇÃO DE 

IMÓVEL. COBRANÇA DE ALUGUÉIS. BENFEITORIAS. Limitando-se a parte 

a protestar pela produção de prova na petição inicial sem indicar a prova e 

os respectivos fatos a serem provados, não pode, ao depois, trazer à 

baila cerceamento de defesa diante do julgamento antecipado da lide. Para 

ensejar produção de prova pericial, impende ao autor descreva na petição 

inicial as eventuais benfeitorias realizadas no imóvel e a respectiva 

despesa. Inexistência de prova documental acerca de eventuais 

pagamentos feitos pelo devedor, não permite seja o respectivo valor 

abatido do montante da execução. Apelação improvida. (Apelação Cível Nº 

70007999584, Décima Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Victor Luiz Barcellos Lima, Julgado em 02/06/2004). O direito ao 

recebimento pelo tempo de fruição do imóvel é consequência da 

indisponibilidade do bem pelo período de vigência do compromisso de 

compra e venda, e está amparado no art. 475 do CC/02. Sendo declarado 

rescindido o contrato em litigio, conclui-se que é devida a condenação dos 

requeridos ao pagamento de indenização pelo período de utilização do 

imóvel. Neste ponto, deve-se considerar o momento da celebração do 

Compromisso Particular de Compra e Venda de Imóvel Urbano, firmado no 

dia 09 de maio de 2014, os quais foram notificados extrajudicialmente para 

efetuarem o pagamento da avença ou desocuparem o imóvel (esbulho), 

posto que a partir daí que os autores tiveram ceifado seu direito de obter 

lucro com o imóvel. Assim, a indenização deverá abranger todo o tempo 

em que os requeridos usufruíram do bem sem qualquer contraprestação 

aos autores, isso é, desde a data da posse em 2014 até a efetiva 

desocupação, em valor a ser apurado em liquidação de sentença por 

arbitramento. Neste sentido: (...) APELAÇÃO CÍVEL. POSSE (BENS 

IMÓVEIS). BOX GARAGEM. AÇÃO REIVINDICATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO 

PELO USO DO IMÓVEL E DANOS MATERIAIS. COMPROVAÇÃO DOS 

REQUISITOS LEGAIS. INDENIZAÇÃO PELO USO DO IMÓVEL. (...) - A 

procedência da ação reivindicatória justifica o acolhimento do pedido de 

indenização pela privação da posse e direito de uso do bem, o qual será 

apurado em posterior fase de liquidação de sentença. - APELO 

PARCIALMENTE PROVIDO. (Apelação Cível Nº 70077634699, Décima 

Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Gelson Rolim 

Stocker, Julgado em 12/07/2018). APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE 

REINTEGRAÇÃO DE POSSE – PRELIMINAR DE AGRAVO RETIDO – 

CARÊNCIA DE AÇÃO – DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS – 

ILEGALIDADE DA POSSE DO ANTECESSOR RECONHECIDA EM SENTENÇA 

TRANSITADA EM JULGADO – SUCESSÃO DE POSSES – MANUTENÇÃO 

DA CARACTERÍSTICA DA POSSE – CIÊNCIA DA PRECARIEDADE – DEVER 

DE INDENIZAR OS DANOS MATERIAIS PELO USO INDEVIDO DO IMÓVEL 

(....) .“O possuidor de má fé tem o dever de indenizar a ocupação por 

analogia à locação, considerando o terreno em si, objeto do esbulho, a ser 

apurado em liquidação de sentença.” (...) (Ap 119979/2013, DES. 

ADILSON POLEGATO DE FREITAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO,Julgado em 29/07/2014, Publicado no DJE 05/08/2014) 

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – PRELIMINAR 

DE AGRAVO RETIDO – CARÊNCIA DE AÇÃO – DEMONSTRAÇÃO DOS 

REQUISITOS LEGAIS – ILEGALIDADE DA POSSE DO ANTECESSOR 

RECONHECIDA EM SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO – SUCESSÃO 

DE POSSES – MANUTENÇÃO DA CARACTERÍSTICA DA POSSE – CIÊNCIA 

DA PRECARIEDADE – DEVER DE INDENIZAR OS DANOS MATERIAIS PELO 

USO INDEVIDO DO IMÓVEL – DANO MORAL – PRELIMINAR REJEITADA – 

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O fato de a parte ser titular do 

domínio não obsta o direito a tutela possessória, até porque a prova da 

posse pode encontrar no domínio elemento auxiliar de convencimento. A 

proteção possessória deve ser deferida em favor daquele que preencher 

os requisitos legais (CPC, art. 927). Quando a parte busca o Poder 

Judiciário para proteção do seu direito de propriedade e aguarda 

prestação jurisdicional, não se pode exigir para o reconhecimento de 

proteção possessória, o exercício de posse continua e duradoura. Aquele 

que sucede na posse de outrem, a recebe com as mesmas características 

de quem antes a possuía (CC, art. 1.207). Descabe indenização ou 

retenção de benfeitorias, por parte daquele que edifica mesmo ciente de 

se tratar de área litigiosa (CC, art. 1.212). “O possuidor de má fé tem o 

dever de indenizar a ocupação por analogia à locação, considerando o 

terreno em si, objeto do esbulho, a ser apurado em liquidação de 

sentença.” (Apelação Cível nº 70053676334, Relator: Carlos Cini 

Marchionatti, J. 24.4.2013). O dano moral indenizável é aquele decorrente 

de uma experimentação fática grave, invasiva da dignidade humana, e não 

mera consequência decorrente de percalços da vida. (N.U 

0016304-27.2007.8.11.0041, , ADILSON POLEGATO DE FREITAS, 

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 29/07/2014, 

Publicado no DJE 05/08/2014). No tocante ao pedido da aplicabilidade da 

cláusula penal estipulado no contrato, e diante do inadimplemento e a mora 

dos requerido, surge aos autores o direito sobre as penalidades 

avençadas no contrato. A cláusula penal tem por fim fixar uma 

pré-avaliação e pré-liquidação das perdas e danos, no caso de 

inadimplemento do contrato por algum dos litigantes. Ou seja, prepondera o 

caráter de forçar o cumprimento. É inerente a natureza coercitiva, pois 

expressa previsão de indenização. O Superior Tribunal de Justiça tem o 

entendimento no sentido de que em caso de cumprimento parcial da 

obrigação, deverá o juiz, de ofício e à luz do princípio da equidade, 

verificar se o caso reclama ou não a redução da cláusula penal fixada 

(REsp 1.447.247). Na IV Jornada de Direito Civil, proferiu-se o Enunciado 

nº 356, o qual dispõe que nas hipóteses previstas no art. 413 do Código 

Civil, o juiz deverá reduzir a cláusula penal de ofício e, no mesmo sentido, 

é o Enunciado nº 355 que consigna que não podem as partes renunciar à 

possibilidade de redução da cláusula penal se ocorrer qualquer das 

hipóteses prevista no artigo 413 do Código Civil, por se tratar de preceito 

de ordem pública. Nesta mesma linha, destaca-se o artigo 2.035 do CC/02, 

em seu parágrafo único, segundo o qual dispõe que nenhuma convenção 

prevalecerá se contrariar preceitos de ordem pública, tais como os 

estabelecidos por este Código para assegurar a função social da 

propriedade e dos contratos. Ademais, importante ressaltar que tal 

redução da cláusula penal não fere o princípio da adstrição (julgamento 

extra petita), uma vez que se trata de questão de ordem pública (art. 

413/CC), a qual pode ser reconhecida de ofício. No caso em tela, consta 

nas cláusulas oitava e dez do contrato primitivo a seguinte redação: 

CLAÚSULA OITAVA: Caso os PROMITENTES COMPRADORES não 

efetuem os pagamentos integrais do preço conforme estipulado neste 

instrumento, independentemente de qualquer notificação ou interpelação 

judicial ou extrajudicial, poderão os PROMITENTES VENDEDORES 

promoverem a competente ação de execução para recebimento do saldo 

devedor apurado na data do inadimplemento, acrescido de cláusula penal 

(não compensatória) de 20% (vinte por cento) a incidir sobre o total da 

quantia devida, correção monetária (INPC) e juros legais de 1% ao mês, 

custas processuais e honorários advocatícios, ou ainda, poderão os 

PROMITENTES VENDEDORES optar por considerar, automaticamente, 

rescindido o presente contrato e tomar as medidas cabíveis para reaver o 

imóvel, bem como exigir o pagamento de cláusula penal não compensatória 

de 20% (vinte por cento) sobre o valor total do presente contrato, sem 

prejuízo em perda e danos. CLAUSULA DEZ: Os PROMITENTES 

VENDEDORES incidirão em cláusula penal (não compensatória) de 20% 

(vinte por cento) aplicável sobre o total deste contrato, correção monetária 

(INPC) e juros legais de 1% ao mês, custas processuais e honorários 

advocatícios, em caso de não cumprimento de qualquer das cláusulas 

deste compromisso, especialmente pela negativa de outorga da escritura, 

sem prejuízo da adjudicação compulsória e perda e danos. Considerando 

que a relação contratual entre as partes já caminha desde 2011; os 

autores tentam desde então o cumprimento do contrato e, até o presente 

momento, os requeridos adimpliram apenas o montante de R$ 2.000,00, 

entendo que o percentual (20%) estipulado no contrato não merece 

redução. Por todo exposto, JULGO PROCEDENTE, os pedidos dos autores, 

extinguindo o feito, com resolução do mérito, com fundamento o artigo 487, 

inciso I, do CPC, com o fim de: 1. RESCINDIR o contrato de Compromisso 

Particular de Compra e Venda de Imóvel Urbano, firmado no dia 09 de maio 

de 2014, bem como REINTEGRAR os autores na posse do imóvel descrito 

na inicial; 2. CONDENAR os requeridos ao pagamento da multa contratual 

no importe de 20% sobre o valor do contrato, com abatimento do valor já 

adimplido (R$ 2.000,00); 3. CONDENAR os requeridos a pagar aos autores 

a título de indenização pela fruição do imóvel, desde a data da posse em 

2014 até a efetiva desocupação, em valor a ser apurado em liquidação de 
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sentença por arbitramento (artigos 509, inciso I e 510 do CPC). 4. 

CONDENAR os requeridos em custas processuais e honorários 

advocatícios, este último arbitro em 10% sobre o valor da causa (art. 85, §

§1º e 2º do CPC); 5. Interposto recurso de apelação, independentemente 

da análise dos requisitos de admissibilidade da insurgência, nos termos 

dos arts. 994 a 1.014 do CPC, INTIME-SE a parte apelada para as 

contrarrazões. Vencido o prazo, com ou sem elas, subam os autos ao E. 

Tribunal de Justiça, com os nossos cumprimentos; 6. Preclusas as vias 

recursais, o que deverá ser certificado, arquivem-se os autos, com as 

baixas e anotações devidas, se nada for requerido em 15 dias. P. I. C. 

(assinado digitalmente) DAIENE VAZ CARVALHO GOULART Juíza de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1002141-13.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BERNARDETE FATIMA PASTORE DALBEN (AUTOR(A))

JORGE DALBEN (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIS STEIN FORTES OAB - MT0016367A (ADVOGADO(A))

ANDREI RAISER OAB - MT16481/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CELSO MULHBEIER (REU)

ELEDIR BATISTA MULHBEIER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERGIO HEMING JUNIOR OAB - MT0020865A (ADVOGADO(A))

SERGIO HEMING OAB - MT2869-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 

Código: 1002141-13.2016.8.11.0040 Vistos etc., Trata-se de AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE RESOLUÇÃO DE COMPROMISSO PARTICULAR DE 

COMPRA E VENDA DE IMÓVEL URBANO CUMULADA COM PEDIDO DE 

TUTELA ANTECIPADA DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE, PERDAS E DANOS 

E MULTA CONTRATUAL, proposta por JORGE DALBEN e BERNARDETE 

FÁTIMA PASTORE DALBEN, em desfavor de CELSO MULHBEIER e ELEDIR 

BATISTA MULHBEIER, todos qualificados nos autos. Alegam que firmaram 

compromisso particular de compra e venda de imóvel urbano com os 

requeridos, em 09 de maio de 2014, cujo o objeto da negociação foi um 

imóvel urbano, denominado Lote nº 10, quadra nº 3-B, localizado no 

Distrito de Boa Esperança, registrado no CRI desta urbe, sob a matrícula 

nº 34.754, com preço ajustado de R$ 35.000,00, que seriam pagos: 1. 

Valor correspondente ao faturamento de no mínimo 250 (duzentos e 

cinquenta) sacas de soja, no Distrito de Boa Esperança, até a data de 30 

de maio de 2015; 2. Abatido o valor do produto especificado 

anteriormente, o saldo devedor até a data de 30 de maio de 2016. Todavia, 

asseveram que os requeridos não cumpriram com as suas obrigações, 

restando inadimplentes. Além disso, narram que os requeridos não 

pagaram nenhuma das parcelas, bem como não pagaram o IPTU referente 

ao imóvel em questão, pois segundo o contrato, em sua cláusula quinta, 

era de responsabilidade deles, ficando ao encargo dos requerentes o 

pagamento do imposto, a fim de que seus nomes não fossem incluídos nos 

cadastros de dívida ativa. Prosseguem alegando que na tentativa de ver o 

negócio jurídico cumprido, firmaram com os requeridos o Primeiro Aditivo 

ao Compromisso Particular de Compra e Venda de Imóvel Urbano Firmado 

Entre as Partes em 09 de maio de 2014, na data de 06 de julho de 2015, 

fixando novas formas de pagamento. Contudo, afirmam que os requeridos 

não cumpriram com parte do aditivo, pois pagaram apenas a parcela inicial 

(R$ 2.000,00) estabelecida e o ressarcimento do valor dispendido com o 

pagamento do IPTU. Ademais, alegam que no primeiro e no segundo 

negócios firmados restou pactuado que em caso de inadimplência de 

qualquer das parcelas, ocorreria o vencimento antecipado do valor integral 

do débito. Diante dos inadimplementos, notificaram os requeridos para que 

amigavelmente efetuassem o pagamento da avença ou desocupassem o 

imóvel, mas não obtiveram êxito. Nos pedidos requerem: 1) procedência 

da ação; 2) antecipação dos efeitos da tutela para reintegrá-los na posse 

do imóvel objeto do feito; 3) rescisão do contrato firmado entre as partes, 

em razão da inadimplência; 4) condenação dos requeridos ao pagamento 

de indenização a título de perdas e danos no valor de R$ 350,00, por mês, 

desde 09 de maio de 2014, até a desocupação efetiva do bem e retomado 

a posse dos autores; 5) condenação dos requerente na multa contratual 

(não compensatória) pactuado, no valor de R$ 6.600,00, devendo ser 

abatido o valor de R$ 2.000,00 já pago pelos requeridos, bem como ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios. A liminar 

requerida foi indeferida (id 3074898). Os autores apresentaram pedido de 

reconsideração da liminar (id 3217726), contudo o pelito foi indeferido (id 

4506716). Os requeridos foram devidamente citados (id 4967135). Após, 

apresentaram contestação (id 5565672), pugnando pela improcedência da 

ação, sustentando que a relação negocial entre as partes começou antes 

de 09 de maio de 2014 (quando firmaram compromisso particular de 

compra e venda de imóvel urbano), pois em 30 de setembro de 2011 

firmaram um instrumento particular de compra e venda, tendo por objeto do 

contrato o imóvel discutido nos autos, com preço ajustado de R$ 

22.000,00, sendo dado a título de entrada um imóvel descrito na peça de 

defesa, o qual seria vendido pelos requerentes, com o abatimento da 

dívida e a diferença que sobrasse seria paga até o dia 30 de março de 

2012. Narram que após a venda do imóvel dado como pagamento inicial do 

negócio jurídico, os requerentes se negaram a receber os valores, razão 

pela qual, repassaram aos requerentes um veículo, no valor de R$ 

11.000,00, pagando 50% do valor da casa, ficando em aberto apenas R$ 

11.000,00. Alegam que realizaram diversas benfeitorias no imóvel e, diante 

disso, o bem sofreu sensível valorização. Afirmam que em maio de 2014, 

lavraram compromisso particular de compra e venda de imóvel urbano, 

tendo como objeto o mesmo bem, mas no valor de R$ 35.000,00, embutido 

no preço o valor das melhorias. Contudo, asseveram que foi omitida a 

metragem, bem como as melhorias efetuadas no imóvel pelos requeridos, 

sendo elevado apenas o valor do bem. Diante das alegações, aduzem que 

o saldo devedor é de R$ 21.922,60. Ademais, sustentam a nulidade do 

negócio jurídico entabulado, sob o argumento de que houve a celebração 

de dois contratos com o mesmo objeto (venda em duplicidade). Nos 

pedidos requerem: 1) seja julgada totalmente improcedente a proposição 

escorada no contrato celebrado em 09/05/2014, declarando-se sua 

nulidade, em virtude da existência de dois instrumentos tendo por escopo 

o mesmo objeto; 2) alternativamente, que sejam considerados os valores 

apresentados pelos requeridos, baseados no primeiro contrato celebrado, 

como sendo o valor devido, para cálculo do abatimento/compensação do 

montante já pago pelos requeridos; 3) que seja reembolsado aos 

requeridos os valores dispendidos nas melhorias realizadas no imóvel 

objeto do negócio, inclusive pavimentação asfáltica, estimados em R$ 

30.000,00 (trinta mil reais). A audiência de conciliação não obteve êxito (id 

6687763). Impugnação (id 9084693). Manifestação dos autores (id 

11837707). Em manifestação de id 11928966, os requereram a produção 

de prova testemunhal e depoimento pessoal dos autores. Despacho 

saneador, fixando os pontos controvertidos: 1) se houve duplicidade 

contratual, ou a novação/substituição do contrato celebrado no dia 

30/09/2011; 2) o montante efetivamente pago pelos requeridos; 3) se 

houve a recusa imotivada dos requerentes ao recebimento dos valores 

referentes a venda do lote 07, quadra 20c; 4) a superveniência de 

melhorias realizadas no imóvel pelos requeridos. Na oportunidade, 

designou audiência de instrução de julgamento, bem como determinou a 

avaliação, por Oficial do Justiça, do valor do imóvel, bem como o valor 

médio do aluguel. Laudo de avaliação (id 21536422). Termo de audiência 

(id 22403530). Alegações finais do autor e do réu, respectivamente (id 

22883767 e 24078233). Os autos vieram conclusos. É O RELATÓRIO. 

DECIDO. Os autores alegam que firmaram compromisso particular de 

compra e venda de imóvel urbano com os requeridos, em 09 de maio de 

2014, cujo o objeto da negociação foi um imóvel urbano, denominado Lote 

nº 10, quadra nº 3-B, localizado no Distrito de Boa Esperança, registrado 

no CRI desta urbe, sob a matrícula nº 34.754, com preço ajustado de R$ 

35.000,00, que seriam pagos: 1. Valor correspondente ao faturamento de 

no mínimo 250 (duzentos e cinquenta) sacas de soja, no Distrito de Boa 

Esperança, até a data de 30 de maio de 2015; 2. Abatido o valor do 

produto especificado anteriormente, o saldo devedor até a data de 30 de 

maio de 2016 (pg.29/32). Todavia, asseveram que os requeridos não 

cumpriram com as suas obrigações, pois não efetuaram o pagamento das 

parcelas fixadas na avença, bem como dos encargos. Diante desta 

situação, as partes firmaram o Primeiro Aditivo ao Compromisso Particular 

de Compra e Venda de Imóvel Urbano Firmado Entre as Partes em 09 de 

maio de 2014, na data de 06 de julho de 2015, fixando novas formas de 

pagamento (pg. 34/36), quais sejam: 1. O valor de R$ 2.000,00 (dois mil 

reais), a ser pago até a data de 10 de julho de 2015; 2. O valor de R$ 

5.000,00 (cinco mil reais), a ser pago até a data de 20 de agosto de 2015; 

3. O valor de R$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais), a ser pago até a 

data de 20 de dezembro de 2015; 4. O valor de R$ 22.500,00 (vinte e dois 

mil e quinhentos reais), a ser pago até a data de 30 de maio de 2016. 5. 
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Ressarcir os Requerentes, até a data de 20 de agosto de 2015, no valor 

de R$ 215,31 (duzentos e quinze reais e trinta e um centavos), referentes 

ao IPTU que era de obrigação dos Requeridos, e estes não cumpriram, 

restando aos Requerentes pagar para não verem seus nomes inclusos 

nas listas de negativas de crédito. Contudo, afirmam que novamente os 

requeridos não cumpriram com parte do aditivo, pois pagaram apenas a 

parcela inicial (R$ 2.000,00) e o ressarcimento do valor dispendido com o 

pagamento do IPTU (R$ 215,31). Por sua vez, os requeridos apresentaram 

defesa, arguindo a nulidade do negócio jurídico entabulado entre as 

partes, em razão da celebração de dois contratos com o mesmo objeto 

(venda em duplicidade); o pagamento parcial do débito, mediante entrega 

de um veículo; bem como aduzem que realizaram melhorias no imóvel, 

gastando o montante de R$ 30.000,00, o que merecem serem 

reembolsados. Pois bem. Frise-se que em nosso sistema jurídico não há 

restrições para contratar, bastando, para tanto, a manifestação livre de 

vontade para que a relação jurídica se forme. No entanto, certos requisitos 

devem ser observados quando da contratação, execução e resolução 

contratual (art.104/CC), dentre eles, deve-se atentar para o princípio da 

boa-fé objetiva, conforme dispõe o artigo 422 do CC/02. A aplicação do 

princípio da boa-fé faz com que não se admita a resolução contratual 

quando houver adimplemento substancial da obrigação. O inadimplemento 

legitimado do exercício do direito de resolução deve ser significativo, a fim 

de impedir o uso desequilibrado do direito de resolução por parte do 

credor, em prol da preservação da avença. Nessa linha, há ainda, o 

Enunciado nº 361 da IV Jornada de Direito Civil, que dispõe que o 

adimplemento substancial decorre dos princípios gerais contratuais, de 

modo a fazer preponderar a função social do contrato e o princípio da 

boa-fé objetiva, balizando a aplicação do art. 475. Ocorre que no caso, os 

requeridos pagaram aos autores apenas a quantia de R$ 2.000,00, 

referente a primeira parcela convencionada no Primeiro Aditivo ao 

Compromisso Particular de Compra e Venda de Imóvel Urbano Firmado 

Entre as Partes em 09 de maio de 2014, firmado em 06 de julho de 2015, 

conforme afirmado por ambas as partes em suas manifestações escritas 

juntadas nos autos, sendo, portanto, incontroverso. A inadimplência dos 

requeridos das demais parcelas restou também incontroversa nos autos, 

pois em que pense alegarem que efetuaram o pagamento parcial do débito 

mediante a venda de um imóvel ou a repasse de um veículo, no valor de 

R$ 11.000,00, e os autores supostamente recusaram tais ofertas, não há 

provas de que, de fato, tais pagamentos/recusas foram realizados, ônus 

da qual não se desincumbiram (art. 373, II, CPC). Restou comprovado nos 

autos o envio da notificação extrajudicial, informando a possiblidade da 

rescisão contratual (pg.37/40) caso não purgassem a mora no prazo 

estabelecido, porém, sem êxito. Dessa forma, tendo sido constituídos em 

mora, bem como não havendo interesse na manutenção do contrato pelos 

autores, procede a rescisão contratual, nos moldes do parágrafo segundo 

da cláusula oitava do contrato primitivo, diante da mora dos requeridos, 

retornando as partes ao status quo ante, reintegrando os autores na 

posse do imóvel objeto do contrato. A cláusula resolutiva é inerente aos 

contratos bilaterais ou sinalagmáticos e viabiliza a rescisão do negócio 

sempre que for constatada a inadimplência de uma das partes, consoante 

os termos do artigo 475 do Código Civil, in verbis: “Art. 475. A parte lesada 

pelo inadimplemento pode pedir a resolução do contrato, se não preferir 

exigir-lhe o cumprimento, cabendo, em qualquer dos casos, indenização 

por perdas e danos.” Neste sentido: APELÇAO CÍVEL.AÇÃO DE 

RESCISÃO DE CONTRATO CUMULADO COM REINTEGRAÇÃO DE POSSE E 

PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA-SENTENÇA CITRA PETITA-CORREÇÃO 

EM SEDE RECURSAL. POSSIBILIDADE. DESNECESSIDADE DE INSTRUÇÃO 

PROBATÓRIA. ART. 1.013, §3º, III, DO NOVO CPODIGO DE PROCESSO 

CIVIL. PRECRIÇÃO DO DIREITO DE COBRANÇA DA DÍVIDA. 

INOCORRENCIA. USUCAPIÃO EM MATÉRIA DE DEFESA. REQUISITOS NÃO 

DEMONSTRADOS. POSSE INJUSTA, POR PRECARIEDADE, E 

SUBORDINADA EM RAZÃO DA RELAÇÃO CONTRATUAL FIRMADA. 

INADIMPLEMENTO CONTRATUAL E REINTEGRAÇÃO DE POSSE. MEDIDAS 

ADEQUADAS. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS PELOS 

REQUERIDOS. VEDAÇÃO DO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. 

INDENOZAÇÃO DAS BENFEITORIAS E ACESSÕES REALIZADAS NO BEM. 

INDENOZAÇÃO POR BENFEITORIAS. POSSIBILIDADES. ÚTEIS, 

NECESSÁRIAS E LEVANTAMENTO DAS VOLUPTUÁRIAS ATÉ A 

CONSTITUIÇÃO MORA. APÓS ESTE MARCO APENAS A ÚTEIS. 

INDENIZAÇÃO PELO USO DO IMÓVEL. DESDE A DATA DA ASSINATURA 

DO CONTRATO ATÉ EFETIVA DESOCUPAÇÃO. CONSEQUENCIA DO 

RESTABELECIMENTO DO ESTADO ANTERIOR. DIREITO DE RETENÇÃO. 

POSSIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE BENFEITORIAS COMPROVADAS. 

QUANTIFICAÇÃO POSTERGADA PARA A LIQUIDAÇÃO. HONORÁRIOS 

RECURSAIS ESTABELECIDOS. (...) 4. Comprovado o inadimplemento 

contratual dos compromissários compradores, é cabível a rescisão do 

contrato e a reintegração da compromitente vendedora na posse do bem. 

(...). 7. A indenização pela indisponibilidade do imóvel decorrente da 

rescisão do negócio é devida como medida de equilíbrio contratual e o 

retorno ao status quo ante, devendo ser contada desde a assinatura do 

contrato até a efetiva desocupação. (...). (TJ-PR- APL: 16012350, Relator: 

Rosana Amara Girardi Fachin, Data de Julgamento: 29/03/2017, 17ª 

Câmara Cível, Dara de Publicação: DJ: 05/04/2017). AGRAVO DE 

INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA E RESCISÃO CONTRATUAL COM 

PEDIDO DE INDENIZAÇÃO E REINTEGRAÇÃO DE POSSE - CONTRATO DE 

COMPRA E VENDA - TUTELA DE URGÊNCIA - REINTEGRAÇÃO DE POSSE 

- IMPOSSIBILIDADE – INADIMPLEMENTO CONTRATUAL – DILAÇÃO 

PROBATÓRIA - NECESSIDADE DE PRÉVIA RESCISÃO JUDICIAL DO 

CONTRATO – PRECEDENTE DO STJ – DECISÃO MANTIDA – RECURSO 

DESPROVIDO. “[...] É firme a jurisprudência do STJ no sentido de ser 

"imprescindível a prévia manifestação judicial na hipótese de rescisão de 

compromisso de compra e venda de imóvel para que seja consumada a 

resolução do contrato, ainda que existente cláusula resolutória expressa, 

diante da necessidade de observância do princípio da boa-fé objetiva a 

nortear os contratos. 3. Por conseguinte, não há falar-se em antecipação 

de tutela reintegratória de posse antes de resolvido o contrato de 

compromisso de compra e venda , pois somente após a resolução é que 

poderá haver posse injusta e será avaliado o alegado esbulho 

possessório". (REsp 620787/SP, de minha relatoria, QUARTA TURMA, 

julgado em 28/04/2009, DJe 27/04/2009, REPDJe 11/05/2009, REPDJe 

15/06/2009). [...]”(AgRg no REsp 1337902/BA, Rel. Ministro LUIS FELIPE 

SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 07/03/2013, DJe 14/03/2013) 

(N.U 1015360-14.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE 

DIREITO PRIVADO, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Terceira Câmara de Direito 

Privado, Julgado em 05/02/2020, Publicado no DJE 17/02/2020) Acerca da 

arguição de nulidade do negócio jurídico entabulado entre as partes, em 

razão da celebração de dois contratos– o primeiro firmado em 30 de 

setembro de 2011 (pg. 89/90) e o 2º convencionado em 09 de maio de 

2014 (pg.29/32) - com o mesmo imóvel (venda em duplicidade), entendo 

que as provas juntadas nos autos vão na contramão da alegação dos 

requeridos. Explico. Extrai-se do Compromisso Particular de Compra e 

Venda de Imóvel Urbano, firmado no dia 09 de maio de 2014, assinado 

pelas partes e por testemunhas, reconhecido em cartório, mais 

precisamente em sua cláusula quatorze que: As partes conhecem que 

firmaram contrato de compra e venda do mesmo bem objeto deste contrato 

na data de 30 de setembro de 2011, mas que por meio do presente 

instrumento, extinguem o débito e termos do contrato anterior e substituem 

pelo presente, expressando, portanto, o ânimo de novar. Portando, é 

patente que houve a novação da dívida e não a venda em duplicidade do 

imóvel discutido nos autos, onde foi extinguido o débito e termos do 

contrato anterior (firmado em 30 de setembro de 2011-pg. 89/90) e 

estipulado novos termos e formas de pagamento. Isso porque a novação 

constitui forma de extinção das obrigações, prevista entre os artigo 360 e 

367 do CC/02, por meio da qual ocorre a substituição de uma obrigação 

anterior por uma nova, com a extinção da dívida primitiva. Importante 

salientar que, a fim de que configure a novação, é necessário que reste 

clara a intenção de novar, o que, como visto, se verifica na hipótese dos 

autos. Sobre o pedido reembolso das melhorias realizadas no imóvel, 

pugnado pelos requeridos, entendo que o pleito também não deve ser 

acolhido, uma vez que, ao convencionarem os termos para cumprimento 

do Compromisso Particular de Compra e Venda de Imóvel Urbano, firmado 

no dia 09 de maio de 2014, constou expressamente no item III do valor e da 

forma de pagamento, na cláusula terceira que as melhorias já estariam 

embutidas no valor. Além disso, os requeridos não juntaram nenhuma 

prova de suas afirmações. Neste sentido: APELAÇÃO – EMBARGOS À 

EXECUÇÃO – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – MATÉRIA 

RELACIONADA AO MÉRITO – EXCESSO DE EXECUÇÃO - BENFEITORIAS 

NÃO COMPROVADAS - LAUDO DE VISTORIA CONTRÁRIO À TESE DO 

AUTOR - ALUGUÉIS DEVIDOS ATÉ A ENTREGA DAS CHAVES OU A 

IMISSÃO DO LOCADOR NA POSSE - EXCESSO NÃO VERIFICADO - 

MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ART. 85, §§2º E 11º, 

DO CPC – RECURSO NÃO PROVIDO. A preliminar de cerceamento de 

defesa está intrinsecamente relacionada ao mérito da demanda deve ser 

com ele será analisada. O pedido de indenização ou compensação por 
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benfeitorias requer indicação objetiva de cada uma delas, de modo a 

possibilitar a identificação de sua natureza, comprovando-se ainda os 

gastos. É desnecessária a dilação probatória quando a solução da 

controvérsia demanda a produção de prova eminentemente documental, 

sobretudo se os documentos presentes nos autos são suficientes para 

demonstrar a insubsistência do direito alegado pelo autor. A desobrigação 

do locatário só ocorre com a efetiva entrega das chaves ou com a imissão 

do locador na posse, restabelecendo-se seu poder de uso e gozo. Ao 

julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar a verba honorária 

anteriormente arbitrada, levando em conta o trabalho adicional realizado 

em grau recursal (art. 85, §§2º e 11, do CPC). (N.U 

0016575-12.2014.8.11.0002, , RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, 

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/08/2017, 

Publicado no DJE 01/09/2017) EMBARGOS À EXECUÇÃO. LOCAÇÃO DE 

IMÓVEL. COBRANÇA DE ALUGUÉIS. BENFEITORIAS. Limitando-se a parte 

a protestar pela produção de prova na petição inicial sem indicar a prova e 

os respectivos fatos a serem provados, não pode, ao depois, trazer à 

baila cerceamento de defesa diante do julgamento antecipado da lide. Para 

ensejar produção de prova pericial, impende ao autor descreva na petição 

inicial as eventuais benfeitorias realizadas no imóvel e a respectiva 

despesa. Inexistência de prova documental acerca de eventuais 

pagamentos feitos pelo devedor, não permite seja o respectivo valor 

abatido do montante da execução. Apelação improvida. (Apelação Cível Nº 

70007999584, Décima Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Victor Luiz Barcellos Lima, Julgado em 02/06/2004). O direito ao 

recebimento pelo tempo de fruição do imóvel é consequência da 

indisponibilidade do bem pelo período de vigência do compromisso de 

compra e venda, e está amparado no art. 475 do CC/02. Sendo declarado 

rescindido o contrato em litigio, conclui-se que é devida a condenação dos 

requeridos ao pagamento de indenização pelo período de utilização do 

imóvel. Neste ponto, deve-se considerar o momento da celebração do 

Compromisso Particular de Compra e Venda de Imóvel Urbano, firmado no 

dia 09 de maio de 2014, os quais foram notificados extrajudicialmente para 

efetuarem o pagamento da avença ou desocuparem o imóvel (esbulho), 

posto que a partir daí que os autores tiveram ceifado seu direito de obter 

lucro com o imóvel. Assim, a indenização deverá abranger todo o tempo 

em que os requeridos usufruíram do bem sem qualquer contraprestação 

aos autores, isso é, desde a data da posse em 2014 até a efetiva 

desocupação, em valor a ser apurado em liquidação de sentença por 

arbitramento. Neste sentido: (...) APELAÇÃO CÍVEL. POSSE (BENS 

IMÓVEIS). BOX GARAGEM. AÇÃO REIVINDICATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO 

PELO USO DO IMÓVEL E DANOS MATERIAIS. COMPROVAÇÃO DOS 

REQUISITOS LEGAIS. INDENIZAÇÃO PELO USO DO IMÓVEL. (...) - A 

procedência da ação reivindicatória justifica o acolhimento do pedido de 

indenização pela privação da posse e direito de uso do bem, o qual será 

apurado em posterior fase de liquidação de sentença. - APELO 

PARCIALMENTE PROVIDO. (Apelação Cível Nº 70077634699, Décima 

Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Gelson Rolim 

Stocker, Julgado em 12/07/2018). APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE 

REINTEGRAÇÃO DE POSSE – PRELIMINAR DE AGRAVO RETIDO – 

CARÊNCIA DE AÇÃO – DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS – 

ILEGALIDADE DA POSSE DO ANTECESSOR RECONHECIDA EM SENTENÇA 

TRANSITADA EM JULGADO – SUCESSÃO DE POSSES – MANUTENÇÃO 

DA CARACTERÍSTICA DA POSSE – CIÊNCIA DA PRECARIEDADE – DEVER 

DE INDENIZAR OS DANOS MATERIAIS PELO USO INDEVIDO DO IMÓVEL 

(....) .“O possuidor de má fé tem o dever de indenizar a ocupação por 

analogia à locação, considerando o terreno em si, objeto do esbulho, a ser 

apurado em liquidação de sentença.” (...) (Ap 119979/2013, DES. 

ADILSON POLEGATO DE FREITAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO,Julgado em 29/07/2014, Publicado no DJE 05/08/2014) 

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – PRELIMINAR 

DE AGRAVO RETIDO – CARÊNCIA DE AÇÃO – DEMONSTRAÇÃO DOS 

REQUISITOS LEGAIS – ILEGALIDADE DA POSSE DO ANTECESSOR 

RECONHECIDA EM SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO – SUCESSÃO 

DE POSSES – MANUTENÇÃO DA CARACTERÍSTICA DA POSSE – CIÊNCIA 

DA PRECARIEDADE – DEVER DE INDENIZAR OS DANOS MATERIAIS PELO 

USO INDEVIDO DO IMÓVEL – DANO MORAL – PRELIMINAR REJEITADA – 

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O fato de a parte ser titular do 

domínio não obsta o direito a tutela possessória, até porque a prova da 

posse pode encontrar no domínio elemento auxiliar de convencimento. A 

proteção possessória deve ser deferida em favor daquele que preencher 

os requisitos legais (CPC, art. 927). Quando a parte busca o Poder 

Judiciário para proteção do seu direito de propriedade e aguarda 

prestação jurisdicional, não se pode exigir para o reconhecimento de 

proteção possessória, o exercício de posse continua e duradoura. Aquele 

que sucede na posse de outrem, a recebe com as mesmas características 

de quem antes a possuía (CC, art. 1.207). Descabe indenização ou 

retenção de benfeitorias, por parte daquele que edifica mesmo ciente de 

se tratar de área litigiosa (CC, art. 1.212). “O possuidor de má fé tem o 

dever de indenizar a ocupação por analogia à locação, considerando o 

terreno em si, objeto do esbulho, a ser apurado em liquidação de 

sentença.” (Apelação Cível nº 70053676334, Relator: Carlos Cini 

Marchionatti, J. 24.4.2013). O dano moral indenizável é aquele decorrente 

de uma experimentação fática grave, invasiva da dignidade humana, e não 

mera consequência decorrente de percalços da vida. (N.U 

0016304-27.2007.8.11.0041, , ADILSON POLEGATO DE FREITAS, 

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 29/07/2014, 

Publicado no DJE 05/08/2014). No tocante ao pedido da aplicabilidade da 

cláusula penal estipulado no contrato, e diante do inadimplemento e a mora 

dos requerido, surge aos autores o direito sobre as penalidades 

avençadas no contrato. A cláusula penal tem por fim fixar uma 

pré-avaliação e pré-liquidação das perdas e danos, no caso de 

inadimplemento do contrato por algum dos litigantes. Ou seja, prepondera o 

caráter de forçar o cumprimento. É inerente a natureza coercitiva, pois 

expressa previsão de indenização. O Superior Tribunal de Justiça tem o 

entendimento no sentido de que em caso de cumprimento parcial da 

obrigação, deverá o juiz, de ofício e à luz do princípio da equidade, 

verificar se o caso reclama ou não a redução da cláusula penal fixada 

(REsp 1.447.247). Na IV Jornada de Direito Civil, proferiu-se o Enunciado 

nº 356, o qual dispõe que nas hipóteses previstas no art. 413 do Código 

Civil, o juiz deverá reduzir a cláusula penal de ofício e, no mesmo sentido, 

é o Enunciado nº 355 que consigna que não podem as partes renunciar à 

possibilidade de redução da cláusula penal se ocorrer qualquer das 

hipóteses prevista no artigo 413 do Código Civil, por se tratar de preceito 

de ordem pública. Nesta mesma linha, destaca-se o artigo 2.035 do CC/02, 

em seu parágrafo único, segundo o qual dispõe que nenhuma convenção 

prevalecerá se contrariar preceitos de ordem pública, tais como os 

estabelecidos por este Código para assegurar a função social da 

propriedade e dos contratos. Ademais, importante ressaltar que tal 

redução da cláusula penal não fere o princípio da adstrição (julgamento 

extra petita), uma vez que se trata de questão de ordem pública (art. 

413/CC), a qual pode ser reconhecida de ofício. No caso em tela, consta 

nas cláusulas oitava e dez do contrato primitivo a seguinte redação: 

CLAÚSULA OITAVA: Caso os PROMITENTES COMPRADORES não 

efetuem os pagamentos integrais do preço conforme estipulado neste 

instrumento, independentemente de qualquer notificação ou interpelação 

judicial ou extrajudicial, poderão os PROMITENTES VENDEDORES 

promoverem a competente ação de execução para recebimento do saldo 

devedor apurado na data do inadimplemento, acrescido de cláusula penal 

(não compensatória) de 20% (vinte por cento) a incidir sobre o total da 

quantia devida, correção monetária (INPC) e juros legais de 1% ao mês, 

custas processuais e honorários advocatícios, ou ainda, poderão os 

PROMITENTES VENDEDORES optar por considerar, automaticamente, 

rescindido o presente contrato e tomar as medidas cabíveis para reaver o 

imóvel, bem como exigir o pagamento de cláusula penal não compensatória 

de 20% (vinte por cento) sobre o valor total do presente contrato, sem 

prejuízo em perda e danos. CLAUSULA DEZ: Os PROMITENTES 

VENDEDORES incidirão em cláusula penal (não compensatória) de 20% 

(vinte por cento) aplicável sobre o total deste contrato, correção monetária 

(INPC) e juros legais de 1% ao mês, custas processuais e honorários 

advocatícios, em caso de não cumprimento de qualquer das cláusulas 

deste compromisso, especialmente pela negativa de outorga da escritura, 

sem prejuízo da adjudicação compulsória e perda e danos. Considerando 

que a relação contratual entre as partes já caminha desde 2011; os 

autores tentam desde então o cumprimento do contrato e, até o presente 

momento, os requeridos adimpliram apenas o montante de R$ 2.000,00, 

entendo que o percentual (20%) estipulado no contrato não merece 

redução. Por todo exposto, JULGO PROCEDENTE, os pedidos dos autores, 

extinguindo o feito, com resolução do mérito, com fundamento o artigo 487, 

inciso I, do CPC, com o fim de: 1. RESCINDIR o contrato de Compromisso 

Particular de Compra e Venda de Imóvel Urbano, firmado no dia 09 de maio 

de 2014, bem como REINTEGRAR os autores na posse do imóvel descrito 

na inicial; 2. CONDENAR os requeridos ao pagamento da multa contratual 

no importe de 20% sobre o valor do contrato, com abatimento do valor já 
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adimplido (R$ 2.000,00); 3. CONDENAR os requeridos a pagar aos autores 

a título de indenização pela fruição do imóvel, desde a data da posse em 

2014 até a efetiva desocupação, em valor a ser apurado em liquidação de 

sentença por arbitramento (artigos 509, inciso I e 510 do CPC). 4. 

CONDENAR os requeridos em custas processuais e honorários 

advocatícios, este último arbitro em 10% sobre o valor da causa (art. 85, §

§1º e 2º do CPC); 5. Interposto recurso de apelação, independentemente 

da análise dos requisitos de admissibilidade da insurgência, nos termos 

dos arts. 994 a 1.014 do CPC, INTIME-SE a parte apelada para as 

contrarrazões. Vencido o prazo, com ou sem elas, subam os autos ao E. 

Tribunal de Justiça, com os nossos cumprimentos; 6. Preclusas as vias 

recursais, o que deverá ser certificado, arquivem-se os autos, com as 

baixas e anotações devidas, se nada for requerido em 15 dias. P. I. C. 

(assinado digitalmente) DAIENE VAZ CARVALHO GOULART Juíza de 

Direito

3ª Vara

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003370-37.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUDSON JOSE RIBEIRO OAB - SP150060 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROSEANE VIEIRA FURTADO (REQUERIDO)

 

Processo nº : 1003370-37.2018.8.11.0040 CERTIDÃO DE 

IMPULSIONAMENTO CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e 

legais efeitos que em cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT 

e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, 

INTIMAR a PARTE REQUERENTE, para, no prazo legal, manifestar-se nos 

autos, requerendo o que entender de direito, devendo para tanto observar 

o conteúdo dos documentos de ID nº 31445677, 26176302, 16320786 e 

15955571. Sorriso/MT, 22 de abril de 2020.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003007-84.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MAURICIO MOTTA CARGNELUTTI (AUTOR(A))

CAMILA HELENA ZIMMERMANN CARGNELUTTI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE FERNANDO MARTINS BARALDI OAB - MT0008970A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ICATU SEGUROS S/A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI OAB - MT11660-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1003007-84.2017.8.11.0040. AUTOR(A): 

CAMILA HELENA ZIMMERMANN CARGNELUTTI, MAURICIO MOTTA 

CARGNELUTTI REU: ICATU SEGUROS S/A Vistos etc., DETERMINO a 

expedição de ofício ao Banco Cooperativa Sicredi, solicitando as 

informações conforme requerido na petição Id 26660776, no prazo de 30 

(trinta) dias. Com a respostas, INTIMEM-SE as partes para manifestação, 

em 15 (quinze) dias. Após, conclusos. Intimem-se. Cumpra-se. DAIENE 

VAZ CARVALHO GOULART Juíza Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1003110-23.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ARRUDA ALVIM, ARAGAO, LINS, SATO E VASCONCELOS- 

ADVOGADOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVARISTO ARAGAO FERREIRA DOS SANTOS OAB - PR24498-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDUARDO CRISTIANO OSSUCHI (EXECUTADO)

 

Impulsiono os presentes autos para intimar a parte autora para efetuar o 

depósito da diligência do Oficial de Justiça, devendo, para tanto, acessar o 

site do Tribunal de Justiça (www.tjmt.jus.br), selecionar o menu Serviços 

na barra superior, escolher a opção ‘Guias’ que irá abrir a página do 

Departamento de Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário deve 

selecionar o tópico Emissão de Guia de Diligência, nos termos do 

Provimento nº 07/2017-GJ.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004948-98.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

B. C. I. C. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO LEONELHO GABARDO FILHO OAB - PR16948 (ADVOGADO(A))

CESAR AUGUSTO TERRA OAB - PR0017556A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

E. F. G. G. (REQUERIDO)

 

Impulsiono os presentes autos com o fim de intimar a parte autora, na 

pessoa de seu advogado, via DJE, para efetuar o depósito do 

complemento da diligência do oficial de justiça id 26180032. Para tanto, 

deve-se acessar o site do Tribunal de Justiça (www.tjmt.jus.br), 

selecionar o menu Serviços na barra superior, escolher a opção ‘Guias’ 

que irá abrir a página do Departamento de Controle e Arrecadação. Nessa 

página, o usuário deve selecionar o tópico Emissão de Guia de Diligência, 

nos termos do Provimento nº 07/2017-CGJ. Bem para requerer o que 

entender de direito.como

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003227-14.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SUPERTEC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANGELO RODRIGUES FELIPE OAB - MT0007278A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAIKON RENE CARLOS EIRELI - ME (EXECUTADO)

TEC INOX INSTALACAO DE MAQUINAS LTDA (EXECUTADO)

M. R. CARLOS COMERCIO E REPRESENTACOES (EXECUTADO)

MAIKON RENE CARLOS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALINE JOSI MORO OAB - SP362696 (ADVOGADO(A))

 

Impulsiono os presentes autos com o fim de intimar a parte autora, na 

pessoa de seu advogado, via DJE, para efetuar o depósito do 

complemento da diligência do oficial de justiça ID. 21171666. Para tanto, 

deve-se acessar o site do Tribunal de Justiça (www.tjmt.jus.br), 

selecionar o menu Serviços na barra superior, escolher a opção ‘Guias’ 

que irá abrir a página do Departamento de Controle e Arrecadação. Nessa 

página, o usuário deve selecionar o tópico Emissão de Guia de Diligência, 

nos termos do Provimento nº 07/2017-CGJ.

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002049-93.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - ES17315-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIZANDRA MARIA COPATTI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1002049-93.2020.8.11.0040. 

REQUERENTE: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. 

REQUERIDO: ELIZANDRA MARIA COPATTI Vistos etc., Trata-se de Ação 

de Busca e Apreensão, com pedido liminar, fundamentada no Decreto-Lei 

n.º 911/69, tendo por objeto o bem descrito na inicial. Não obstante a 

petição inicial sustentar que a parte demandada está devidamente 

constituída em mora por meio de Notificação Extrajudicial (ID n.º 

30781216), verifica-se que não há comprovação efetiva da notificação da 

parte devedora, visto que para caracterização da mora é necessário o 
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recebimento da notificação no endereço informado no contrato. Contudo, 

analisando os documentos encartados aos autos, verifica-se que a 

notificação extrajudicial fora devolvida pelo motivo “ausente”, de modo que 

não fora atendido o requisito da comprovação da constituição do devedor 

em mora, nem tampouco esgotadas as demais formas para constituição. 

Nesse sentido, tem-se o entendimento consolidado: APELAÇÃO CÍVEL – 

AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE 

VEÍCULO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL 

ENVIADA EM ENDEREÇO DIVERSO DO CONTRATO – MORA NÃO 

CONFIGURADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E 

DESPROVIDO. Para a comprovação da mora nos contratos de alienação 

fiduciária, é necessário que a notificação extrajudicial seja entregue no 

endereço do devedor (AgRg no AREsp 656161/MG). (N.U 

1020370-81.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, 

Julgado em 08/05/2019, Publicado no DJE 15/05/2019). Sendo assim, nos 

termos da Súmula 72 do STJ, DETERMINO a INTIMAÇÃO da parte autora 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, EMENDE a inicial, demonstrando a 

mora, sob pena de indeferimento da inicial, na forma do disposto no art. 

321 c/c art. 319, ambos do CPC. Cumpra-se. Às providências. Daiene Vaz 

Carvalho Goulart Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002373-83.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

GLEICIANI ELIS GRAMKOW (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT8196-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BOMBAS SUMMER BEACH EMPREENDIMENTO SPE LTDA (REU)

Magistrado(s):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1002373-83.2020.8.11.0040. AUTOR(A): 

GLEICIANI ELIS GRAMKOW REU: BOMBAS SUMMER BEACH 

EMPREENDIMENTO SPE LTDA Vistos etc., Sem delongas, verifica-se que 

os documentos que instruem a inicial se revelam, em tese, como 

incompatíveis com a condição de hipossuficiência econômico-financeira 

que a norma processual exige para a concessão das benesses da justiça 

gratuita. Nesse tocante, determina o art. 99, § 2º, do CPC, que “o juiz 

somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que 

evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de 

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

comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”. Assim, com 

fundamento no art. 99, § 2º, do CPC, concedo à parte autora o prazo de 

15 (quinze) dias para a comprovação concreta dos requisitos necessários 

à concessão do benefício da gratuidade ou para o imediato recolhimento 

das custas iniciais e taxa judiciária devidos, sob pena de indeferimento da 

inicial. Intime-se. Cumpra-se. Daiene Vaz Carvalho Goulart Juíza de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004637-78.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

INTERNATIONAL INDUSTRIA AUTOMOTIVA DA AMERICA DO SUL LTDA. 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO VITAL CHAVES OAB - SP0257874A (ADVOGADO(A))

JOAO PAULO FOGACA DE ALMEIDA FAGUNDES OAB - SP154384-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. A. COMERCIO DE MARAVALHA LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1004637-78.2017.8.11.0040. REQUERENTE: 

INTERNATIONAL INDUSTRIA AUTOMOTIVA DA AMERICA DO SUL LTDA. 

REQUERIDO: M. A. COMERCIO DE MARAVALHA LTDA Vistos etc., 

Trata-se de AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO, ajuizada por BANCO DE 

LAGE LANDEN BRASIL S/A em face de M.A. COMÉRCIO DE MARAVALHA 

LTDA, na qualidade de devedor principal e AMBROSINI, REIMANN & CIA 

LTADA – ME e ACÁCIO AMBROSINI, na qualidade de devedores solidários, 

todos qualificados nos autos, alegando, em síntese, que concedeu aos 

requeridos, financiamentos nos valores de R$232.000,00 e R$268.000,00, 

respectivamente correspondentes às Cédulas de Crédito Bancária n° s 

394330 e 406095, sendo que em garantia das obrigações assumidas os 

réus transferiam em alienação fiduciária s bens descritos na exordial. 

Diante do inadimplemento dos réus-devedores, requereu, liminarmente, a 

busca e apreensão dos veículos objetos da garantia, com a posterior 

consolidação da posse e propriedade sobre o bem. A inicial veio instruída 

com documentos. Liminar deferida no ID n.º 10275015 apenas em relação 

ao veículo automotor de Marca: INTERNATIONAL, Modelo: CAMINHÃO 

INTERNATIONAL 9800I 6X4, Ano: 2011/2012, Cor: BRANCO, Placa: 

OAQ-2633, sendo omissa em relação ao outro veículo. Auto de Busca, 

Apreensão e Depósito, Id 10885698. Citação da requerida MA Comércio de 

Maravalha Ltda, Id 10885635. Na petição de Id 14389582 foi requerida pela 

parte autora a sucessão processual do cedente, para fazer consta como 

autora INTERNATIONAL INDÚSTRIA AUTOMOTIVA DA AMÉRICA DO SUL 

LTDA, o que foi deferido na decisão de Id 22367322. Em manifestação de 

Id 23994454 o autor pleiteou pela expedição de mandado de busca e 

apreensão do veículo MARCA: INTERNATIONAL MODELO: CAMINHÃO 

INTERNATIONAL 9800I 6X4 CHASSI: 93SRUAHT1CR418710, PLACA: 

OBR8177 COR: BRANCO, ANO: 2011/2012, pela certificação do 

transcurso in albis da ré para purgar a mora e contestar o feito em relação 

ao veículo apreendido, bem como para o julgamento antecipado da lide. 

Vieram-me os autos conclusos. É o breve relatório. FUNDAMENTO E 

DECIDO. Conforme se nota da exordial, a presente ação foi proposta em 

face de M.A. COMÉRCIO DE MARAVALHA LTDA, na qualidade de devedor 

principal e AMBROSINI, REIMANN & CIA LTADA – ME e ACÁCIO 

AMBROSINI, devedores solidários, com o objetivo de buscar e apreender 

dois veículos, a saber: a) INTERNATIONAL MODELO: CAMINHÃO 

INTERNATIONAL 9800I 6X4 CHASSI: 93SRUAHT1CR418710, PLACA: 

OBR8177 COR: BRANCO, ANO: 2011/2012, e b) INTERNATIONAL, Modelo: 

CAMINHÃO INTERNATIONAL 9800I 6X4, Ano: 2011/2012, Cor: BRANCO, 

Placa: OAQ-2633. Entretanto, quanto na autuação quanto na em decisão 

liminar de Id 10275015 constou apenas como parte requerida a empresa 

M.A. COMÉRCIO DE MARAVALHA LTDA, sendo ela devidamente citada no 

Id 10885635. Além disto, foi determinada a busca e apreensão de apenas 

um dos veículos descritos na inicial (INTERNATIONAL, Modelo: CAMINHÃO 

INTERNATIONAL 9800I 6X4, Ano: 2011/2012, Cor: BRANCO, Placa: 

OAQ-2633), o que foi devidamente cumprido, conforme Auto de Busca, 

Apreensão e Depósito de Id 10885698. Diante disto, CHAMO O FEITO A 

ORDEM e determino: 1- RETIFIQUE-SE a autuação, incluindo os requeridos 

AMBROSINI, REIMANN & CIA LTADA – ME e ACÁCIO AMBROSINI no polo 

passivo da demanda; 2- Diante da busca e apreensão realizada no Id 

10885698, CITEM-SE os requeridos AMBROSINI, REIMANN & CIA LTADA – 

ME e ACÁCIO AMBROSINI; 3- Em relação ao veículo MARCA: 

INTERNATIONAL MODELO: CAMINHÃO INTERNATIONAL 9800I 6X4 

CHASSI: 93SRUAHT1CR418710, PLACA: OBR8177 COR: BRANCO, ANO: 

2011/2012, pelos fundamentos da decisão liminar de Id 10275015, 

EXPEÇA-SE o mandado de busca e apreensão. INTIME-SE. CUMPRA-SE, 

expedindo-se o necessário. Daiene Vaz Carvalho Goulart Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006756-12.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

DILETO CORTINA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS FELIPE DO NASCIMENTO MOURA OAB - MT22107-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADAUTO ALVES EPIFANIO (REU)

E. C. EPIFANIO AUTOMACAO INDUSTRIAL EIRELI - EPP (REU)

EDUARDO CAVAZZANA EPIFANIO (REU)

Magistrado(s):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1006756-12.2017.8.11.0040. AUTOR(A): 

DILETO CORTINA REU: ADAUTO ALVES EPIFANIO, E. C. EPIFANIO 

AUTOMACAO INDUSTRIAL EIRELI - EPP, EDUARDO CAVAZZANA 

EPIFANIO Vistos etc., Sendo a requerida EPIFANIO AUTOMAÇÃO 

INDUSTRIAL EIRELI – EPP pessoa jurídica, inclusive com indicação de 

CNPJ, cabe à parte autora proceder as tentativas de busca de seu 
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endereço, notadamente por possuir sede fixa, registros em Junta 

Comercial, etc. Em suma: a parte autora possui meios hábeis à localização 

da requerida, motivo pelo qual INDEFIRO a busca de endereços pelos 

sistemas conveniados ao TJMT. INDEFIRO, ainda, a busca de endereço do 

requerido EDUARDO CAVAZZANA EPIFANIO, uma vez que não foi 

fornecido pelo autor os dados necessários para busca, como CPF e/ou 

nome de sua genitora. INTIME-SE a parte autora para que promova o 

regular andamento do feito, requerendo o que entender de direito, no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção. Cumpra-se. Daiene Vaz 

Carvalho Goulart Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002210-06.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

VANICE ANTONIA FRONZA BEDIN (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO ZANELLA BONETTI OAB - RS59172 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO (REU)

Magistrado(s):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1002210-06.2020.8.11.0040. AUTOR: 

VANICE ANTONIA FRONZA BEDIN REU: BV FINANCEIRA S/A CREDITO- 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO Vistos etc., Trata-se de ação 

declaratória de inexigibilidade de débito c/c pedido de cancelamento de 

gravame e indenização por danos morais e pedido de tutela de urgência, 

ajuizada por VANICE ANTONIA FRONZA e outros em face de BV 

FINANCEIRA S/A, ambos qualificados nos autos. Alega a parte autora, em 

síntese, que firmara com a empresa ré um contrato de financiamento de 

veículo, sendo que, em virtude do inadimplemento contratual por sua parte, 

ocorrera a busca e apreensão através do feito n.º 

1003588-31.2019.8.11.0040. Posto isso, naquele feito a autora purgou a 

mora, sendo o veículo a ela restituído. Afirma que na sentença que 

determinou a restituição, fora consignado que o veículo seria entregue 

livre de quaisquer ônus. Entretanto, em consulta ao extrato no Detran/MT, 

fora observado que o registro da alienação fiduciário fora baixado no dia 

28/02/2020, contudo, novamente inserido no dia 05/03/2020, conforme ID 

n.º 31146255. Com isso, pleiteia tutela de urgência para que seja efetuada 

a baixa do registro de alienação fiduciária do veículo objeto da lide, visto 

que indevidamente inserido. Com a inicial juntos documentos. Pois bem, 

preenchidos os requisitos dos artigos 319 e 320 do CPC e, estando 

devidamente recolhidas as custas/taxas iniciais, RECEBO a exordial. 

Passo, pois, à análise da tutela perquirida. Com efeito, dispõe o artigo 300, 

“caput”, do Código de Processo Civil, que “a tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito alegado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo”, sendo certo que tal medida só é possível quando não houver 

perigo de irreversibilidade da decisão (art. 300, § 3º, CPC). Em suma: é 

necessário demonstrar o “fumus boni juris” (probabilidade do direito 

alegado) e o “periculum in mora” (perigo de dano irreparável). No caso em 

análise, verifica-se que as partes celebraram contrato de financiamento 

de bem móvel mediante pagamento em prestações mensais, sendo que, 

em análise ao feito n.º 1003588-31.2019.8.11.0040, a autora efetuou o 

pagamento do valor correspondente ao total do contrato, sendo as 

parcelas vencidas e vincendas. Dessa maneira, o registro da alienação 

fiduciária se mostra, ainda que em juízo de cognição sumária, indevido, 

autorizando o deferimento da medida de urgência, visto que não seria 

razoável e coerente aguardar o final desta lide para baixa do registro, o 

que certamente poderá causar limitações no uso do bem por parte da 

requerente. Restam preenchidos, portanto, os requisitos do art. 300 do 

CPC, quais sejam, a probabilidade do direito alegado na inicial e o perigo de 

dano. Diante do exposto, com amparo no artigo 300, do Código de 

Processo Civil, DEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela perquiridos na 

exordial para que a requerida, no prazo de 15 (quinze) dias, efetue a 

baixa do registro da alienação fiduciária constante do prontuário do 

veículo objeto da lide às suas expensas, sob pena de multa diária no valor 

de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada ao valor da causa. Conseguinte, 

CITE-SE a parte requerida para, querendo, contestar a ação no prazo 

legal, ciente que, não apresentada contestação, presumir-se-ão aceitos 

como verdadeiros os fatos articulados pela requerente, nos termos dos 

artigos 332 e 335 do Código de Processo Civil. DESIGNE-SE AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO DE ACORDO COM A PAUTA DO CONCILIADOR DO CENTRO 

JUDICIÁRIO DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS E CIDADANIA DESTA 

COMARCA, devendo o réu ser citado com pelo menos 20 (vinte) dias de 

antecedência, restando consignado que as partes devem estar 

acompanhadas por seus respectivos advogados ou defensores públicos. 

Havendo autocomposição entre as partes após manejo das técnicas 

afetas a tal fase de mediação, os autos retornarão a este juízo natural 

para homologação, não havendo tal solução consensual do conflito de 

interesse, por força do art. 335 do CPC, poderá o réu oferecer 

contestação, por petição, no prazo de 15 (quinze) dias, cujo termo inicial 

observará o contido nos incisos I, II, III e § § 1.º e 2.º do art. 335. Decorrido 

o prazo para contestar o pedido, e no intento de facilitar a adoção das 

providências preliminares (art. 347 do CPC), INTIME-SE a parte autora para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente manifestação, a teor do art. 

348 e seguintes do CPC, nos seguintes termos: (a) Havendo revelia, 

informe se quer produzir outras provas ou se deseja o julgamento 

antecipado; (b) Havendo contestação, deverá se manifestar em réplica, 

inclusive com contrariedade e apresentação de provas relacionadas a 

eventuais questões incidentais; (c) Em sendo apresentada reconvenção 

com a contestação ou no seu prazo, deverá apresentar resposta à 

reconvenção. Após, INTIMEM-SE as partes para que, no prazo comum de 

15 (quinze) dias, especifiquem as provas que pretendem produzir, 

justificando, objetiva e fundamentadamente, a sua relevância. Deixo 

consignado, desde já, que o rol de testemunha deverá ser apresentado 

juntamente com a manifestação das partes, caso pretendam pela 

designação de audiência de instrução e julgamento. CUMPRA-SE, 

expedindo o necessário. Daiene Vaz Carvalho Goulart Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002053-33.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON DO ROSARIO REIS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARYKELLER DE MELLO OAB - SP336677 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO GMAC S.A. (REU)

Magistrado(s):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1002053-33.2020.8.11.0040. AUTOR(A): 

EDSON DO ROSARIO REIS REU: BANCO GMAC S.A. Vistos etc., RECEBO 

a inicial, uma vez que estão presentes os requisitos dos artigos 319 e 320 

ambos do Código de Processo Civil. DEFIRO os benefícios da gratuidade 

judiciária à parte autora (art. 99, § 3º, CPC), advertindo-a de que a 

benesse poderá ser revogada no curso do processo, caso reste 

evidenciado que reúna condições financeiras de arcar com as custas e 

despesas processuais Relativamente à tutela provisória de urgência, o art. 

300 do CPC assim dispõe: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida 

quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o 

perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. § 1º Para a 

concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir 

caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra 

parte pode vir a sofrer; caução pode ser dispensada se a parte 

economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2º A tutela de 

urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. § 

3º A tutela de urgência, de natureza antecipada, não será concedida 

quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.” 

Pretende o autor a concessão de tutela de urgência para autorização do 

depósito de valor que entende incontroverso, bem como, o impedimento de 

inserção do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito. No entanto, 

em análise de cognição sumária, verifico que não está demonstrada a 

probabilidade do direito da parte autora no que tange à revisão das 

cláusulas contratuais, sendo certo que as irregularidades contratuais 

apontadas dependem, para sua apuração e comprovação, de ampla 

dilação probatória. Quanto ao pedido de abstenção de inclusão do nome 

da parte autora nos cadastros de inadimplentes, inobstante os argumentos 

trazidos na inicial, em juízo de cognição sumária, não se extrai a presença 

dos requisitos que autorizam o deferimento da tutela de urgência pleiteada, 

haja vista que a mera propositura da ação revisional do contrato firmado 

entre as partes não torna a parte demandante imune à inscrição de seu 

nome junto aos cadastros de proteção ao crédito, conforme dispõe a 

súmula 380 do STJ: “a simples propositura da ação de revisão de contrato 
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não inibe a caracterização da mora do autor”. Nesse sentido, vejamos o 

julgado abaixo: "RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – REVISIONAL 

DE CONTRATO – PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA – MANUTENÇÃO 

DO VEÍCULO NA POSSE DO DEVEDOR E VEDAÇÃO À INSERÇÃO DE SEU 

NOME NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – NÃO CABIMENTO 

– LIMINAR NEGADA – AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA DAS 

ALEGAÇÕES DO AUTOR – CONSIGNAÇÃO EM JUÍZO DO VALOR 

INTEGRAL DA PRESTAÇÃO – DIREITO DO DEVEDOR – AGRAVO 

PROVIDO PARCIALMENTE. O credor tem o direito de extrair todas as 

consequências jurídicas da mora, quando injustificável o inadimplemento, 

não sendo possível o deferimento do pedido de antecipação da tutela 

jurisdicional, em ação de revisão contratual, para proibir o credor de 

inscrever o devedor em banco de dados de entidades de proteção ao 

crédito (CDC, art. 42, §3º), quando os fundamentos do pedido revisional 

não apresentam relevância jurídica, eis que integrado por temas já 

pacificados pela jurisprudência dos tribunais brasileiros, especialmente 

pelo colendo STJ. Ausente a verossimilhança das alegações não deve ser 

deferida liminar para manter o devedor na posse do bem ou a retirada do 

nome do devedor nos cadastros de órgãos de proteção ao crédito" (AI 

50695/2013, DES. ADILSON POLEGATO DE FREITAS, PRIMEIRA CÂMARA 

DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 11/02/2014, Publicado no DJE 

13/03/2014) - destaquei Diante do exposto, com amparo no artigo 300, do 

Código de Processo Civil, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela. 

DESIGNE-SE audiência de conciliação e/ou sessão de mediação junto ao 

CEJUSC local, com prazo antecedente mínimo de 20 (vinte) dias para 

citação. Após, INTIME-SE a parte requerente, na pessoa do advogado, 

para comparecimento a solenidade designada; CITE-SE a parte requerida 

para comparecimento. Fiquem as partes cientes de que o comparecimento 

é obrigatório (pessoalmente ou por representante com procuração 

específica, com outorga de poderes para negociar e transigir). As partes 

devem estar acompanhadas de seus advogados (art. 334, § 9º, CPC). 

Caso a parte ré faça uso da previsão do § 5º do art. 334 do CPC, o termo 

inicial do prazo para a contestação será a data do protocolo da 

manifestação do seu desinteresse na audiência de conciliação, ficando 

desde já determinado o cancelamento da solenidade. Caso infrutífera a 

conciliação ou verificada a ausência de qualquer parte, o prazo para a 

parte requerida contestar a ação terá início na data da audiência (art. 335, 

I, CPC). Decorrido o prazo para contestar o pedido, e no intento de facilitar 

a adoção das providências preliminares (art. 347 do CPC), INTIME-SE a 

parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente 

manifestação, a teor do art. 348 e seguintes do CPC, nos seguintes 

termos: (a) Havendo revelia, informe se quer produzir outras provas ou se 

deseja o julgamento antecipado; (b) Havendo contestação, deverá se 

manifestar em réplica, inclusive com contrariedade e apresentação de 

provas relacionadas a eventuais questões incidentais; (c) Em sendo 

apresentada reconvenção com a contestação ou no seu prazo, deverá 

apresentar resposta à reconvenção. Após, INTIMEM-SE as partes para 

que, no prazo comum de 15 (quinze) dias, especifiquem as provas que 

pretendem produzir, justificando, objetiva e fundamentadamente, a sua 

relevância. Deixo consignado, desde já, que o rol de testemunha deverá 

ser apresentado juntamente com a manifestação das partes, caso 

pretendam pela designação de audiência de instrução e julgamento. 

Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Daiene Vaz Carvalho Goulart Juíza 

de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005497-79.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO PAN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INALDA CLEAS ALVES VIEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO SENTENÇA Processo: 1005497-79.2017.8.11.0040. 

REQUERENTE: BANCO PAN REQUERIDO: INALDA CLEAS ALVES VIEIRA 

Vistos etc., Trata-se de AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO, ajuizada por 

BANCO PAN S/A em face de INALDA CLEAS ALVES VIEIRA, ambos 

qualificados nos autos, alegando, em síntese, que concedeu ao réu 

financiamento no valor de R$8.508,36 para ser restituído em 50 

prestações mensais, mediante contrato de financiamento para aquisição 

de bens, garantido por Alienação Fiduciária. Diante do inadimplemento do 

réu-devedor, requereu, liminarmente, a busca e apreensão do veículo 

objeto da garantia, com a posterior consolidação da posse e propriedade 

sobre o bem. A inicial veio instruída com documentos. Liminar deferida no 

ID n.º 12870171 e cumprida conforme certidão positiva de cumprimento de 

liminar e citação de ID n.º 13857478. No Id 16091476 foi certificado o 

decurso do prazo sem apresentação de contestação pela parte requerida. 

Vieram-me os autos conclusos. É o breve relatório. FUNDAMENTO E 

DECIDO. Trata-se de Ação de Busca e Apreensão, versando o presente 

processo sobre matéria unicamente de direito e, verificando-se a 

desnecessidade de dilação probatória, o feito comporta julgamento 

antecipado, na forma do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil. 

Registro que o julgamento antecipado da lide, “in casu”, não representa 

cerceamento de defesa ou violação ao princípio do contraditório, pois há 

nos autos elementos de convicção suficientes para que a sentença de 

mérito seja proferida, evitando-se que a causa tenha seu desfecho 

protraído. Compulsando estes autos, observo que a existência de relação 

jurídica contratual entre as partes está comprovada, que a inadimplência 

do devedor-fiduciante está caracterizada, e que a parte ré foi 

devidamente notificada extrajudicialmente para pagamento do débito em 

aberto, não tendo honrado com as parcelas devidas. Ressalto que o 

contrato objeto da lide, contém a firma expressa do réu-devedor, 

contendo, ainda, cláusula de alienação fiduciária em garantia sobre o bem 

descrito na inicial. Acrescento, igualmente, que o instrumento de protesto 

e a notificação extrajudicial de cobrança foram encaminhados para o 

endereço declinado pelo réu-devedor no momento da assinatura do 

contrato. É fato que os documentos trazidos aos autos mostram que o 

réu-devedor assumiu a condição de depositário ao oferecer o veículo em 

alienação fiduciária. E, não havendo pagamento do débito em atraso, de 

rigor a restituição do bem ao banco-credor como satisfação da dívida. A 

propósito: “PODER JUDICIÁRIO DE MATO GROSSO TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

1000309-26.2020.8.11.0000 AGRAVANTE: ADMINISTRADORA DE 

CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA AGRAVADO: ELIZA AMANDA 

SIQUEIRA DE MORAES DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO E M E 

N T A AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE 

VEÍCULO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE 

E DA POSSE PLENA E EXCLUSIVA NO PATRIMÔNIO DO CREDOR – PRAZO 

DE 5 DIAS APÓS A CITAÇÃO – RECURSO NÃO PROVIDO. Nas Ações de 

Busca e Apreensão de bem alienado fiduciariamente, o prazo de 5 dias 

para consolidação da propriedade e posse do bem no patrimônio do 

credor tem início com a citação, ocasião na qual é possibilitada ao devedor 

a apresentação de defesa e o pagamento da integralidade da dívida (art. 

3º, §§ 1º e 3º, do Decreto-Lei 911/69)” (TJMT, N.U 

1000309-26.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de 

Direito Privado, Julgado em 11/03/2020, Publicado no DJE 13/03/2020)”. 

Logo, caracterizada a mora do devedor, a apreensão do veículo e o não 

pagamento do débito em atraso, é medida que se impõe a consolidação da 

posse e propriedade do veículo nas mãos da parte autora, em caráter 

definitivo. Como visto alhures, a posse e a propriedade plena do bem 

apreendido já foi consolidada nas mãos da parte requerente, em caráter 

liminar, na forma do disposto no Decreto-Lei n.º 911/69, sendo certo que 

não houve o pagamento do débito pendente no prazo legal, mesmo diante 

da regular citação da parte ré, tampouco purgação da mora. Desta forma, 

de rigor a procedência dos pedidos formulados na inicial. Ante ao exposto, 

confirmo a medida liminar de Id n.º 11331724 e, com fundamento no 

Decreto-Lei n.º 911/69, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na 

petição inicial para o fim de consolidar definitivamente a propriedade e a 

posse plena e exclusiva do veículo HONDA, Modelo: BIZ 0P BASICO 110I, 

Ano: 2017/2017, Cor: VERMELHA, Chassi: 9C2JC7000HR204627, 

Renavam: 00182290565, descrito na inicial, nas mãos da parte autora, 

cuja apreensão torno definitiva, devendo as parcelas quitadas pelo 

devedor serem abatidas do saldo remanescente em caso de venda do 

bem. Em consequência, julgo extinto o feito, com resolução de mérito, nos 

termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Condeno a parte 

requerida ao pagamento das custas judiciais e despesas processuais, 

bem como, arbitro honorários advocatícios no patamar de 10% (dez por 
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cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de 

Processo Civil. Havendo restrição do veículo, providencie as baixas 

necessárias, certificando-se. Preclusa a via recursal, e nada sendo 

requerido no prazo de 15 (quinze) dias, arquivem-se os autos com as 

anotações e baixas de estilo, observadas as formalidades legais e as 

normas da CNGC-TJMT. Havendo recurso, intime-se a parte contrária para 

apresentação de suas contrarrazões e, na sequência, remetam-se os 

autos à instância superior, na forma do art. 1.010, § 3º, do NCPC. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. CUMPRA-SE. Daiene Vaz Carvalho 

Goulart Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-117 CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001619-44.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JADERSON ROSSET (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JADERSON ROSSET OAB - MT0015129A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS DE SORRISO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA OAB - MT4705-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO SENTENÇA Processo: 1001619-44.2020.8.11.0040. 

EXEQUENTE: JADERSON ROSSET EXECUTADO: AGUAS DE SORRISO 

S.A. Vistos etc., Diante do pagamento do débito, julgo extinta a presente 

ação, com fulcro no art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil. Defiro, 

desde já, o levantamento dos valores depositados em juízo, vinculados ao 

feito n.º 1002356-18.2018.8.11.0040, na conta bancária indicada no ID n.º 

31345680 destes autos. Translade-se cópia da presente sentença aos 

autos principais n.º 1002356-18.2018.8.11.0040. Transitada em julgado 

esta sentença e nada mais sendo requerido, ao arquivo, com as 

anotações de praxe. Expeça-se o necessário. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Daiene Vaz Carvalho Goulart Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004590-07.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES OAB - MT11877-O (ADVOGADO(A))

GIULIO ALVARENGA REALE OAB - MT15484-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NADIEL COSTA FERREIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO SENTENÇA Processo: 1004590-07.2017.8.11.0040. 

REQUERENTE: BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO REQUERIDO: NADIEL COSTA FERREIRA Vistos etc., Diante 

do pagamento do débito, julgo extinta a presente ação, com fulcro no art. 

924, inciso II, do Código de Processo Civil. Condeno o executado ao 

pagamento das custas e despesas processuais. Transitada em julgado 

esta sentença e nada mais sendo requerido, ao arquivo, com as 

anotações de praxe. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Daiene Vaz 

Carvalho Goulart Juíza de Direito

4ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1007467-80.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO NORTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIANA MACHADO BRAZIL BARBOZA OAB - MT0013394A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLOVES DA SILVA COSTA - ME (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO SENTENÇA Processo: 1007467-80.2018.8.11.0040. 

EXEQUENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO NORTE 

EXECUTADO: CLOVES DA SILVA COSTA - ME VISTOS ETC, Trata-se de 

Execução Fiscal. Intimada para dar prosseguimento no feito, a Fazenda 

Pública permaneceu inerte. É o relatório. Fundamento e decido. É sabido 

que o Poder Judiciário não pode ficar à mercê da vontade das partes, sob 

pena de afronta aos princípios constitucionais do devido processo legal e 

celeridade processual. Portanto, considerando-se que a parte interessada 

não promoveu os atos e diligências necessárias, abandonando a presente 

causa, é de rigor a extinção do feito nos moldes do art. 485, III, do CPC. 

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: (...) III - por não promover 

os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por 

mais de 30 (trinta) dias; (...)” Ante o exposto, com fundamento no art. 485, 

III, do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO o processo, sem 

resolução de mérito. Sem custas e honorários. Transitada em julgado, 

certifique-se e arquive-se com baixa na distribuição. Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1007471-20.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO NORTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIANA MACHADO BRAZIL BARBOZA OAB - MT0013394A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LINDOMAR DE SOUZA 93495056149 (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO SENTENÇA Processo: 1007471-20.2018.8.11.0040. 

EXEQUENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO NORTE 

EXECUTADO: LINDOMAR DE SOUZA 93495056149 VISTOS ETC, Trata-se 

de Execução Fiscal. Intimada para dar prosseguimento no feito, a Fazenda 

Pública permaneceu inerte. É o relatório. Fundamento e decido. É sabido 

que o Poder Judiciário não pode ficar à mercê da vontade das partes, sob 

pena de afronta aos princípios constitucionais do devido processo legal e 

celeridade processual. Portanto, considerando-se que a parte interessada 

não promoveu os atos e diligências necessárias, abandonando a presente 

causa, é de rigor a extinção do feito nos moldes do art. 485, III, do CPC. 

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: (...) III - por não promover 

os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por 

mais de 30 (trinta) dias; (...)” Ante o exposto, com fundamento no art. 485, 

III, do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO o processo, sem 

resolução de mérito. Sem custas e honorários. Transitada em julgado, 

certifique-se e arquive-se com baixa na distribuição. Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1007478-12.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO NORTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIANA MACHADO BRAZIL BARBOZA OAB - MT0013394A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JAIR EDSON ZIEM 88613054153 (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO SENTENÇA Processo: 1007478-12.2018.8.11.0040. 

EXEQUENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO NORTE 

EXECUTADO: JAIR EDSON ZIEM 88613054153 VISTOS ETC, Trata-se de 

Execução Fiscal. Intimada para dar prosseguimento no feito, a Fazenda 

Pública permaneceu inerte. É o relatório. Fundamento e decido. É sabido 

que o Poder Judiciário não pode ficar à mercê da vontade das partes, sob 

pena de afronta aos princípios constitucionais do devido processo legal e 

celeridade processual. Portanto, considerando-se que a parte interessada 

não promoveu os atos e diligências necessárias, abandonando a presente 

causa, é de rigor a extinção do feito nos moldes do art. 485, III, do CPC. 

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: (...) III - por não promover 

os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por 

mais de 30 (trinta) dias; (...)” Ante o exposto, com fundamento no art. 485, 

III, do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO o processo, sem 
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resolução de mérito. Sem custas e honorários. Transitada em julgado, 

certifique-se e arquive-se com baixa na distribuição. Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1007465-13.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO NORTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIANA MACHADO BRAZIL BARBOZA OAB - MT0013394A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DENIEL R. DE LIMA - ME (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO SENTENÇA Processo: 1007465-13.2018.8.11.0040. 

EXEQUENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO NORTE 

EXECUTADO: DENIEL R. DE LIMA - ME VISTOS ETC, Trata-se de Execução 

Fiscal. Intimada para dar prosseguimento no feito, a Fazenda Pública 

permaneceu inerte. É o relatório. Fundamento e decido. É sabido que o 

Poder Judiciário não pode ficar à mercê da vontade das partes, sob pena 

de afronta aos princípios constitucionais do devido processo legal e 

celeridade processual. Portanto, considerando-se que a parte interessada 

não promoveu os atos e diligências necessárias, abandonando a presente 

causa, é de rigor a extinção do feito nos moldes do art. 485, III, do CPC. 

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: (...) III - por não promover 

os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por 

mais de 30 (trinta) dias; (...)” Ante o exposto, com fundamento no art. 485, 

III, do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO o processo, sem 

resolução de mérito. Sem custas e honorários. Transitada em julgado, 

certifique-se e arquive-se com baixa na distribuição. Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1007468-65.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO NORTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIANA MACHADO BRAZIL BARBOZA OAB - MT0013394A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JP TERCEIRIZACAO LTDA - EPP (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO SENTENÇA Processo: 1007468-65.2018.8.11.0040. 

EXEQUENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO NORTE 

EXECUTADO: JP TERCEIRIZACAO LTDA - EPP VISTOS ETC, Trata-se de 

Execução Fiscal. Intimada para dar prosseguimento no feito, a Fazenda 

Pública permaneceu inerte. É o relatório. Fundamento e decido. É sabido 

que o Poder Judiciário não pode ficar à mercê da vontade das partes, sob 

pena de afronta aos princípios constitucionais do devido processo legal e 

celeridade processual. Portanto, considerando-se que a parte interessada 

não promoveu os atos e diligências necessárias, abandonando a presente 

causa, é de rigor a extinção do feito nos moldes do art. 485, III, do CPC. 

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: (...) III - por não promover 

os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por 

mais de 30 (trinta) dias; (...)” Ante o exposto, com fundamento no art. 485, 

III, do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO o processo, sem 

resolução de mérito. Sem custas e honorários. Transitada em julgado, 

certifique-se e arquive-se com baixa na distribuição. Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1007622-83.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO NORTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIANA MACHADO BRAZIL BARBOZA OAB - MT0013394A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA GORETI DE LIMA GUERREIRO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO SENTENÇA Processo: 1007622-83.2018.8.11.0040. 

EXEQUENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO NORTE 

EXECUTADO: MARIA GORETI DE LIMA GUERREIRO VISTOS ETC, Trata-se 

de Execução Fiscal. Intimada para dar prosseguimento no feito, a Fazenda 

Pública permaneceu inerte. É o relatório. Fundamento e decido. É sabido 

que o Poder Judiciário não pode ficar à mercê da vontade das partes, sob 

pena de afronta aos princípios constitucionais do devido processo legal e 

celeridade processual. Portanto, considerando-se que a parte interessada 

não promoveu os atos e diligências necessárias, abandonando a presente 

causa, é de rigor a extinção do feito nos moldes do art. 485, III, do CPC. 

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: (...) III - por não promover 

os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por 

mais de 30 (trinta) dias; (...)” Ante o exposto, com fundamento no art. 485, 

III, do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO o processo, sem 

resolução de mérito. Sem custas e honorários. Transitada em julgado, 

certifique-se e arquive-se com baixa na distribuição. Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1007514-54.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO NORTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIANA MACHADO BRAZIL BARBOZA OAB - MT0013394A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DALL AGNOL & CIA LTDA - ME (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO SENTENÇA Processo: 1007514-54.2018.8.11.0040. 

EXEQUENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO NORTE 

EXECUTADO: DALL AGNOL & CIA LTDA - ME VISTOS ETC, Trata-se de 

Execução Fiscal. Intimada para dar prosseguimento no feito, a Fazenda 

Pública permaneceu inerte. É o relatório. Fundamento e decido. É sabido 

que o Poder Judiciário não pode ficar à mercê da vontade das partes, sob 

pena de afronta aos princípios constitucionais do devido processo legal e 

celeridade processual. Portanto, considerando-se que a parte interessada 

não promoveu os atos e diligências necessárias, abandonando a presente 

causa, é de rigor a extinção do feito nos moldes do art. 485, III, do CPC. 

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: (...) III - por não promover 

os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por 

mais de 30 (trinta) dias; (...)” Ante o exposto, com fundamento no art. 485, 

III, do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO o processo, sem 

resolução de mérito. Sem custas e honorários. Transitada em julgado, 

certifique-se e arquive-se com baixa na distribuição. Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1007432-23.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO NORTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIANA MACHADO BRAZIL BARBOZA OAB - MT0013394A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGROINDUSTRIA FAZENDA REI SALOMAO LTDA - ME (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO SENTENÇA Processo: 1007432-23.2018.8.11.0040. 

EXEQUENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO NORTE 

EXECUTADO: AGROINDUSTRIA FAZENDA REI SALOMAO LTDA - ME 

VISTOS ETC, Trata-se de Execução Fiscal. Intimada para dar 

prosseguimento no feito, a Fazenda Pública permaneceu inerte. É o 

relatório. Fundamento e decido. É sabido que o Poder Judiciário não pode 

ficar à mercê da vontade das partes, sob pena de afronta aos princípios 

constitucionais do devido processo legal e celeridade processual. 

Portanto, considerando-se que a parte interessada não promoveu os atos 

e diligências necessárias, abandonando a presente causa, é de rigor a 

extinção do feito nos moldes do art. 485, III, do CPC. Art. 485. O juiz não 

resolverá o mérito quando: (...) III - por não promover os atos e as 

diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 

(trinta) dias; (...)” Ante o exposto, com fundamento no art. 485, III, do 

Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO o processo, sem resolução de 

mérito. Sem custas e honorários. Transitada em julgado, certifique-se e 

arquive-se com baixa na distribuição. Publique-se. Registre-se. Intime-se. 
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Cumpra-se. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1007426-16.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO NORTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIANA MACHADO BRAZIL BARBOZA OAB - MT0013394A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BIOAGRO INSUMOS AGRICOLAS LTDA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO SENTENÇA Processo: 1007426-16.2018.8.11.0040. 

EXEQUENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO NORTE 

EXECUTADO: BIOAGRO INSUMOS AGRICOLAS LTDA VISTOS ETC, 

Trata-se de Execução Fiscal. Intimada para dar prosseguimento no feito, a 

Fazenda Pública permaneceu inerte. É o relatório. Fundamento e decido. É 

sabido que o Poder Judiciário não pode ficar à mercê da vontade das 

partes, sob pena de afronta aos princípios constitucionais do devido 

processo legal e celeridade processual. Portanto, considerando-se que a 

parte interessada não promoveu os atos e diligências necessárias, 

abandonando a presente causa, é de rigor a extinção do feito nos moldes 

do art. 485, III, do CPC. Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: (...) 

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor 

abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias; (...)” Ante o exposto, com 

fundamento no art. 485, III, do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO o 

processo, sem resolução de mérito. Sem custas e honorários. Transitada 

em julgado, certifique-se e arquive-se com baixa na distribuição. 

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1007476-42.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO NORTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIANA MACHADO BRAZIL BARBOZA OAB - MT0013394A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GILSON DE BARROS PINHEIRO DE LIMA FILHO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO SENTENÇA Processo: 1007476-42.2018.8.11.0040. 

EXEQUENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO NORTE 

EXECUTADO: GILSON DE BARROS PINHEIRO DE LIMA FILHO VISTOS ETC, 

Trata-se de Execução Fiscal. Intimada para dar prosseguimento no feito, a 

Fazenda Pública permaneceu inerte. É o relatório. Fundamento e decido. É 

sabido que o Poder Judiciário não pode ficar à mercê da vontade das 

partes, sob pena de afronta aos princípios constitucionais do devido 

processo legal e celeridade processual. Portanto, considerando-se que a 

parte interessada não promoveu os atos e diligências necessárias, 

abandonando a presente causa, é de rigor a extinção do feito nos moldes 

do art. 485, III, do CPC. Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: (...) 

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor 

abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias; (...)” Ante o exposto, com 

fundamento no art. 485, III, do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO o 

processo, sem resolução de mérito. Sem custas e honorários. Transitada 

em julgado, certifique-se e arquive-se com baixa na distribuição. 

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1007437-45.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO NORTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIANA MACHADO BRAZIL BARBOZA OAB - MT0013394A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TEREZINHA COLOMBO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO SENTENÇA Processo: 1007437-45.2018.8.11.0040. 

EXEQUENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO NORTE 

EXECUTADO: TEREZINHA COLOMBO VISTOS ETC, Trata-se de Execução 

Fiscal. Intimada para dar prosseguimento no feito, a Fazenda Pública 

permaneceu inerte. É o relatório. Fundamento e decido. É sabido que o 

Poder Judiciário não pode ficar à mercê da vontade das partes, sob pena 

de afronta aos princípios constitucionais do devido processo legal e 

celeridade processual. Portanto, considerando-se que a parte interessada 

não promoveu os atos e diligências necessárias, abandonando a presente 

causa, é de rigor a extinção do feito nos moldes do art. 485, III, do CPC. 

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: (...) III - por não promover 

os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por 

mais de 30 (trinta) dias; (...)” Ante o exposto, com fundamento no art. 485, 

III, do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO o processo, sem 

resolução de mérito. Sem custas e honorários. Transitada em julgado, 

certifique-se e arquive-se com baixa na distribuição. Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1007516-24.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO NORTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIANA MACHADO BRAZIL BARBOZA OAB - MT0013394A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IDEMAR OBANDO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO SENTENÇA Processo: 1007516-24.2018.8.11.0040. 

EXEQUENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO NORTE 

EXECUTADO: IDEMAR OBANDO VISTOS ETC, Trata-se de Execução 

Fiscal. Intimada para dar prosseguimento no feito, a Fazenda Pública 

permaneceu inerte. É o relatório. Fundamento e decido. É sabido que o 

Poder Judiciário não pode ficar à mercê da vontade das partes, sob pena 

de afronta aos princípios constitucionais do devido processo legal e 

celeridade processual. Portanto, considerando-se que a parte interessada 

não promoveu os atos e diligências necessárias, abandonando a presente 

causa, é de rigor a extinção do feito nos moldes do art. 485, III, do CPC. 

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: (...) III - por não promover 

os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por 

mais de 30 (trinta) dias; (...)” Ante o exposto, com fundamento no art. 485, 

III, do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO o processo, sem 

resolução de mérito. Sem custas e honorários. Transitada em julgado, 

certifique-se e arquive-se com baixa na distribuição. Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1007447-89.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO NORTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIANA MACHADO BRAZIL BARBOZA OAB - MT0013394A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOIVO REGES DISEGNA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO SENTENÇA Processo: 1007447-89.2018.8.11.0040. 

EXEQUENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO NORTE 

EXECUTADO: LOIVO REGES DISEGNA VISTOS ETC, Trata-se de Execução 

Fiscal. Intimada para dar prosseguimento no feito, a Fazenda Pública 

permaneceu inerte. É o relatório. Fundamento e decido. É sabido que o 

Poder Judiciário não pode ficar à mercê da vontade das partes, sob pena 

de afronta aos princípios constitucionais do devido processo legal e 

celeridade processual. Portanto, considerando-se que a parte interessada 

não promoveu os atos e diligências necessárias, abandonando a presente 

causa, é de rigor a extinção do feito nos moldes do art. 485, III, do CPC. 

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: (...) III - por não promover 

os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por 

mais de 30 (trinta) dias; (...)” Ante o exposto, com fundamento no art. 485, 

III, do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO o processo, sem 

resolução de mérito. Sem custas e honorários. Transitada em julgado, 

certifique-se e arquive-se com baixa na distribuição. Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL
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Processo Número: 1007519-76.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO NORTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIANA MACHADO BRAZIL BARBOZA OAB - MT0013394A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VILSON ALVES DA SILVA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO SENTENÇA Processo: 1007519-76.2018.8.11.0040. 

EXEQUENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO NORTE 

EXECUTADO: VILSON ALVES DA SILVA VISTOS ETC, Trata-se de 

“Execução Fiscal” ajuizada pelo MUNICÍPIO DE IPIRANGA DO NORTE - MT. 

Intimado para dar prosseguimento no feito sob pena de extinção, o 

exequente permaneceu inerte. É o relatório. Fundamento e decido. É 

sabido que o Poder Judiciário não pode ficar à mercê da vontade das 

partes, sob pena de afronta aos princípios constitucionais do devido 

processo legal e celeridade processual. Portanto, considerando-se que a 

parte interessada não promoveu os atos e diligências necessárias, 

abandonando a presente causa, é de rigor a extinção do feito nos moldes 

do art. 485, III, do CPC. Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: (...) 

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor 

abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias; (...)” Ante o exposto, com 

fundamento no art. 485, III, do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO o 

processo, sem resolução de mérito. Sem custas e honorários. Com o 

trânsito em julgado, certifique-se e arquive-se com baixa na distribuição. 

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Valter Fabrício Simioni da 

Silva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1002366-91.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO CAMARGO (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREI RAISER OAB - MT16481/O (ADVOGADO(A))

WELLITON PINTO DE SOUZA OAB - MT22980/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

Subprocurador-Geral Fiscal do Estado de Mato Grosso (IMPETRADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO PJE 1002366-91.2020.8.11.0040 Impetrante: Marcos 

Antonio Camargo Impetrado: Subprocurador-Geral Fiscal do Estado 

VISTOS ETC, Marcos Antonio Camargo impetra Mandado de Segurança 

com pedido de liminar contra ato ilegal imputado ao Exmo. Sr. 

Subprocurador-Geral Fiscal do Estado, consistente na sua inclusão na 

CDA n.º 20183380 como co-responsável pelos débitos fiscais da empresa 

Guimave Máquinas e Insumos Agrícolas Ltda. Alega, em suma, que desde 

04/07/2005 não integra os quadros societários da sociedade empresarial 

devedora e, portanto, não é responsável solidário dos débitos de ICMS da 

referida empresa, pois, não praticou qualquer dos atos previstos no artigo 

135 e incisos do Código Tributário Nacional, ou seja, não excedeu 

poderes, não infringiu a lei, contrato social ou estatutos. Argumenta que o 

inadimplemento da obrigação tributária pela sociedade devedora não gera, 

por si só, a responsabilidade solidária do sócio-gerente, nos termos da 

Súmula n.º 430 do STJ. Esclarece que atualmente é produtor rural e, por 

força do Decreto n.º 430/2020, o fisco estadual passou a exigir Certidão 

Negativa de Débitos relativos a Créditos Tributários e Não Tributários 

Estaduais Geridos pela Procuradoria-Geral do Estado e pela Secretaria de 

Estado de Fazenda – CND ou Certidão Positiva com Efeitos de Negativa de 

Débitos relativos a Créditos Tributários e Não Tributários Estaduais 

Geridos pela Procuradoria-Geral do Estado e pela Secretaria de Estado de 

Fazenda – CPEND, como forma de comprovação da regularidade fiscal. No 

entanto, ao tentar emitir a CND em seu nome, constatou a existência de 

débito vinculado à CDA n.º 20183380, cuja co-responsabilidade não lhe 

pode ser atribuída. Nestes termos, pede a concessão da liminar para 

determinar à Autoridade Coatora que emita/conceda a Certidão Positiva 

com Efeitos de Negativa de Débitos relativos a Créditos Tributários e Não 

Tributários Estaduais Geridos pela Procuradoria-Geral do Estado e pela 

Secretaria de Estado de Fazenda – CPEND em nome e proveito do 

Impetrante, garantindo-lhe o direito de continuar usufruindo do regime de 

tributação do diferimento e exercer, assim, sua atividade de produtor rural. 

É o necessário. Decido. Sobre a concessão de medida liminar em mandado 

de segurança o art. 1º, caput, e art. 7º, inciso III, ambos da Lei nº 

12.016/09, assim dispõem, verbis: “Art. 1º. Conceder-se-á mandado de 

segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas 

corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, 

qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio 

de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam 

quais forem as funções que exerça.” “Art. 7º. Ao despachar a inicial, o 

juiz ordenará: (...) III - que se suspenda o ato que deu motivo ao pedido, 

quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a 

ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida, sendo facultado exigir 

do impetrante caução, fiança ou depósito, com o objetivo de assegurar o 

ressarcimento à pessoa jurídica.” Em análise dos fatos alegados na inicial 

observo aparente arbitrariedade no ato impugnado, bem como, a 

relevância da fundamentação exposta na peça basilar que justifica a 

concessão da tutela de urgência pleiteada. Quanto à responsabilidade dos 

“sócios” pelas dívidas da sociedade o Superior Tribunal de Justiça firmou 

entendimento no sentido de que se a execução é ajuizada apenas contra 

a pessoa jurídica, mas o nome do sócio consta da CDA (hipótese dos 

autos), a ele incumbe o ônus da prova – nos respectivos embargos à 

execução – de que não ocorreu nenhuma das circunstâncias previstas no 

art. 135, do CTN, quais sejam, “atos praticados com excesso de poderes 

ou infração de lei, contrato social ou estatutos” (REsp. nº 1.104.900/ES – 

Rel. Min. Denise Arruda, DJe 1º.4.2009). Ou seja, de acordo com o STJ, 

considerando a presunção de legitimidade assegurada à CDA, impõe-se 

ao executado que figura no título executivo o ônus de demonstrar a 

inexistência de sua responsabilidade tributária (REsp. 1.110.925/SP – Rel. 

Min. Teori Albino Zavascki, DJe 4.5.2009). De outro lado, é óbvio que a 

responsabilidade da pessoa física pelas dívidas da pessoa jurídica deve 

exsurgir de atos praticados durante a sua gestão, sob pena de 

estabelecer-se verdadeira responsabilidade objetiva, inaplicável na 

espécie. Neste sentido: “(...) É firme a orientação desta Corte no sentido 

de não ser possível a inclusão de diretores, gerentes ou representantes 

da pessoa jurídica no polo passivo da execução fiscal, quando não estiver 

configurada a prática de atos com excesso de poderes ou infração de lei, 

contrato social ou estatuto, ou, ainda, a dissolução irregular da sociedade. 

A simples falta de pagamento do tributo associada à inexistência de bens 

penhoráveis no patrimônio da devedora, por si só, não enseja a 

responsabilidade do sócio, tendo em vista que a responsabilidade prevista 

no art. 135, III, do CTN não é objetiva. (...)” (STJ – AgRg no REsp 

1034238/SP, Rel. Min. Denise Arruda, DJe 4/5/2009). No presente caso, as 

provas documentais juntadas aos autos demonstram que o impetrante 

ocupou função na administração da empresa executada até julho/2005 

(quando se retirou do quadro societário), e os fatos geradores dos 

créditos tributários descritos na CDA nº 20183380 se referem ao período 

de 02/2004 a 09/2006, ou seja, a dívida perseguida pelo fisco é originária 

de fatos geradores contemporâneos ao exercício da administração da 

sociedade executada pelo impetrante. Não obstante, a inclusão do 

impetrante na referida CDA emitida em nome da empresa Guimave 

Máquinas e Insumos Agrícolas Ltda, é apenas uma prerrogativa da 

Fazenda Pública para justificar eventual redirecionamento da execução 

fiscal em face do sócio, em razão do exercício de função de gerência ou 

administração contemporânea aos fatos geradores que ensejaram a 

execução fiscal. Isso porque, conforme o entendimento sumulado pelo 

Superior Tribunal de Justiça: “O inadimplemento da obrigação tributária 

pela sociedade não gera, por si só, a responsabilidade solidária do 

sócio-gerente” (Súmula 430-STJ). Em outras palavras, apesar da aparente 

legitimidade da inclusão do impetrante no rol de possíveis co-responsáveis 

pelo crédito tributário descrito na CDA nº 20183380, tal circunstância não 

implica, necessariamente, na legitimidade da recusa de certidão negativa 

de débitos à pessoa física que mantém o pagamento de seus tributos em 

dia, como é o caso do impetrante. Deste modo, é de rigor a concessão da 

liminar para o fim de possibilitar a emissão de certidão positiva com efeitos 

de negativa em nome do impetrante. Neste sentido: “(...) o fato de um dos 

sócios de pessoa jurídica ser devedor do fisco, seja na qualidade de 

pessoa física ou de integrante de outra empresa que possua dívidas 

fiscais, não autoriza o Estado a recusar a expedição de certidão negativa 

de débitos à entidade que mantém o pagamento de seus tributos em dia”. 

(STJ – AgRg no REsp 851.704/PR – Rel. Min. HUMBERTO MARTINS – 2ª T. 

– j. 25/10/2011 – DJe 04/11/2011). “REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA 

– MANDADO DE SEGURANÇA - EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO NEGATIVA DE 

DÉBITO FISCAL A PESSOA FÍSICA – RECUSA NO FORNECIMENTO – 
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DÍVIDA FISCAL EM NOME DA EMPRESA – PERSONALIDADE JURÍDICA 

INCONFUNDÍVEL – ILEGALIDADE – OFENSA A DIREITO LÍQUIDO E CERTO 

– SEGURANÇA CONCEDIDA – SENTENÇA RATIFICADA. Constitui ofensa a 

direito líquido e certo a negativa, pelo Ente Público Fiscalizador, de 

fornecimento de Certidão Negativa de Dívida, com amparo no fato de 

empresa que já foi sócio ser devedor do fisco, à pessoa física que não 

possui débito fiscal em seu nome. Possuindo personalidades distintas e 

autônomas, é vedado, via de regra, a responsabilização da pessoa física 

do sócio por débitos da pessoa jurídica, exceto nos casos expressamente 

autorizados por lei”. (TJMT – N.U 0040274-17.2011.8.11.0041 – Rel. 

Gilberto Lopes Bussiki – 2ª Câm. Dir. Públ. e Col. – j. 19/02/20 – DJE 

27/02/2020). Pelo exposto, DEFIRO a liminar para determinar à Autoridade 

Coatora que emita/conceda a Certidão Positiva com Efeitos de Negativa de 

Débitos relativos a Créditos Tributários e Não Tributários Estaduais 

Geridos pela Procuradoria-Geral do Estado e pela Secretaria de Estado de 

Fazenda – CPEND em nome e proveito do impetrante. Notifique-se a 

autoridade coatora para, querendo, apresentar informações, no prazo 

legal de 10 (dez) dias. Em tempo, intime-se o impetrante para que 

comprove o recolhimento das custas processuais de distribuição, no 

prazo impreterível de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção do feito sem 

resolução do mérito. Intimem-se. Cumpra-se. Após, colha-se o parecer 

ministerial. Sorriso-MT, 22 de abril de 2020. Valter Fabrício Simioni da Silva 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002596-70.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ADELARMO MULLER (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VANESSA CAROLINE NICOLAU OAB - MT0017456A (ADVOGADO(A))

PRISCILA BRESSIANI NICOLAU DOS SANTOS OAB - MT23758/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SORRISO (REU)

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1002596-70.2019.8.11.0040. AUTOR(A): 

ADELARMO MULLER REU: MUNICIPIO DE SORRISO, ESTADO DE MATO 

GROSSO Vistos Etc, Adelarmo Muller ajuizou Ação Indenizatória em face 

do Município de Sorriso e Estado de Mato Grosso. Diante da 

impossibilidade de composição entre os litigantes, passo a sanear o feito 

nos moldes do art. 357, do CPC, com a apreciação das questões 

processuais pendentes, fixação dos pontos controvertidos, determinação 

acerca do ônus probandi e provas a serem produzidas. 01. Da 

Ilegitimidade passiva do município de Sorriso A preliminar de ilegitimidade 

ventilada pelo requerido Município de Sorriso ao argumento de que a 

suposta negligência médica foi praticada em unidade hospitalar de 

responsabilidade do Estado de Mato Grosso, comporta acolhimento. 

Conforme narrado pelo autor e comprovado através dos documentos que 

acompanham o pedido, o autor recebeu atendimento médico no Hospital 

Regional de Sorriso, pertencente ao Sistema Único de Saúde e de 

responsabilidade do governado do Estado de Mato Grosso. Ademais, a 

repartição de competências do SUS restringe-se a demandas 

prestacionais na área da saúde, observado os critérios constitucionais de 

descentralização e hierarquização, mas não se confunde em matéria de 

responsabilidade civil, onde o ente que assume a execução da demanda 

de saúde é o único responsável pelos atos dos seus agentes. Portanto, 

trata-se de parte totalmente ilegítima a responder a demanda, razão pela 

qual a preliminar deve ser acolhida. Nesse sentido, dispõe o artigo 17 do 

Código de Processo Civil que para “postular em juízo é necessário ter 

interesse e legitimidade”. Ante o exposto, em relação ao Município de 

Sorriso, acolho a preliminar e JULGO EXTINTO O FEITO SEM RESOLUÇÃO 

DE MÉRITO, com fundamento no artigo 485, inciso VI, do Código de 

Processo Civil. Condeno o autor ao pagamento de honorários advocatícios 

em favor do requerido no percentual que fixo de 10% (dez por cento) 

sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §2°, do Código de Processo 

Civil, observado, contudo, a inexigibilidade da verba, tendo em vista a 

gratuidade da justiça concedida ao requerente, nos termos do §3°, do art. 

98, do mesmo Codex. 02. Da Prova Pericial Defiro a produção de prova 

pericial. Para tanto, NOMEIO o Dr. Ivo Antônio Vieira, CRM 1043/MT, que 

deverá cumprir o encargo independente de compromisso, sob a fé do seu 

grau (artigo 466 do CPC). Intime-se o perito nomeado para, caso aceite o 

encargo, designe data e local para realização do ato no prazo de 10 (dez) 

dias. Cientifique o Sr. Perito que o laudo pericial deverá ser realizado 

diretamente sobre a pessoa requerente, bem como sobre documentos, 

laudos e prontuários juntados aos autos. Arbitro para pagamento dos 

honorários periciais o valor de R$ 1.110,00 (mil cento e dez reais), o que 

faço com fulcro na Resolução 232 do CNJ, atento ao limite máximo da 

tabela de honorários periciais do anexo da referida Resolução, aumentado 

em 03 (três) vezes (art. 2º, § 4º, da Res. 232 CNJ). Justifico a majoração 

dos honorários em razão da complexidade da matéria, o grau de 

especialização do profissional nomeado e a grande dificuldade em se 

encontrar médico perito na região. Os quesitos formulados pelo autor já 

foram apresentados à ref. 22793989. Faculto ao réu, dentro de 15 

(quinze) dias, contados da intimação do despacho de nomeação do perito, 

indicar seus assistentes técnicos e apresentar quesitos, nos termos do 

artigo 465 § 1º inciso II e II do Código de Processo Civil. Com a perícia nos 

autos, abra-se vista as partes a fim de que se manifestem no prazo de 15 

(quinze) dias. 03. Pontos controvertidos Os pontos controvertidos da 

presente lide cingem-se basicamente à comprovação do erro médico 

causado pelos agentes públicos que prestaram atendimento ao autor e os 

danos causados a ele causados, bem como, a obrigação do requerido em 

indenizar a requerente. 05. Ônus da prova A atividade probatória deverá 

recair sobre os fatos alegados na inicial e na contestação, atentando-se 

para o ônus da regra geral da prova previsto no art. 373, incisos I e II, do 

CPC. Intimem-se. Cumpra-se. Sorriso-MT, 22 de abril de 2020. Valter 

Fabrício Simioni da Silva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA CÍVEL

Processo Número: 1001327-59.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS DE SORRISO S.A. (REU)

MUNICIPIO DE SORRISO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCO ANTONIO DACORSO OAB - SP154132 (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO SENTENÇA PJE 1001327-59.2020.8.11.0040 Requerente: 

Ministério Público Requeridos: Águas de Sorriso S.A. e Município de 

Sorriso VISTOS ETC, O Ministério Público ajuizou a presente “Ação Civil 

Pública” em desfavor da Águas de Sorriso S.A. e do Município de Sorriso 

almejando a concessão de tutela emergencial consistente na imediata 

suspensão da cobrança do reajuste tarifário dos serviços públicos de 

água e esgoto sanitário no patamar de 5,92% (cinco vírgula noventa e dois 

por cento), concedido pela AGER-Sorriso em favor da primeira requerida. 

Em apertada síntese, aduz que o reajuste da tarifa é ilegal, pois, ocorreu 

sem a participação oficial do Poder Concedente, representado pelo Chefe 

do Poder Executivo Municipal, em desrespeito ao disposto no art. 29, 

inciso V, da Lei nº 8.987/95, que dispõe sobre o regime de concessão e 

permissão da prestação de serviços públicos. Alega ainda que o reajuste 

da tarifa está em desacordo com o Contrato de Concessão do Serviço de 

Abastecimento de Água e Esgoto firmado entre a Prefeitura Municipal de 

Sorriso e a Empresa Águas de Sorriso, o qual exige a participação do 

Conselho Municipal de Saneamento em caso de revisão da tarifa. Por fim, 

sustenta que a Lei Municipal nº 2.861/2018, instituidora da AGER-Sorriso, 

não autoriza a homologação dos reajustes das tarifas de serviço público 

pela agência, remanescendo a competência do Chefe do Poder Público 

Municipal. Com base nesses argumentos, pede a concessão de tutela de 

urgência com a determinação à Águas de Sorriso para que cesse, 

imediatamente, a cobrança do reajuste tarifário de 5,92% (cinco vírgula 

noventa e dois por cento), sob pena de multa diária de R$ 10.000,00 (dez 

mil reais), bem como, para que o Município de Sorriso promova a “análise 

se irá ou não homologar o reajuste da tarifa do serviço público de água e 

esgoto, de acordo com o art. 29,V, da Lei nº 8.987/95” sic., também sob 

pena de multa diária no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais). No mérito, 

requer: i) a condenação da concessionária requerida ao pagamento de 

dano moral difuso no valor estratosférico de R$ 1.000.000,00 (um milhão 

de reais), a ser revertido em favor do Fundo Municipal de Defesa do 

Consumidor, afastando, em definitivo, a incidência do reajuste das tarifas 

de água e esgoto; ii) a condenação definitiva do Município de Sorriso 

(Poder Concedente) a proceder à análise do reajuste aplicado, para fins 

de homologá-lo ou rejeitá-lo, tudo sob pena de aplicação da multa diária 

acima indicada; iii) a condenação da concessionária requerida a devolver 
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em dobro, em favor dos consumidores sorrisenses lesados, os valores 

cobrados em virtude da aplicação do citado reajuste ilegal nas tarifas de 

água e esgoto (reajuste de 5,92%), que passou a incidir a partir de 

outubro de 2019, a ser apurado individualmente nas execuções movidas 

pelos lesados, devendo incidir correção monetária e juros de mora, nos 

moldes do artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do 

Consumidor. Com a inicial juntou documentos. Antes de apreciar os 

pedidos liminares este juízo determinou a intimação dos réus para se 

manifestarem acerca da pretensão emergencial no prazo de 72h (Id. 

29801763), o que foi cumprido nos Id´s. 30250243 e 31032370, com as 

manifestações apresentadas, respectivamente, por Águas de Sorriso e 

Município de Sorriso, ambas defendendo a legalidade do reajuste 

concedido pela AGER-Sorriso. É o necessário. Decido. Em que pese a 

demandada Águas de Sorriso tenha se insurgido contra a legitimidade 

ativa do Ministério Público para o ajuizamento da presente ação civil 

pública, ao argumento de que não lhe competiria promover demandas 

impugnando questões atinentes a tarifas de preços públicos, a tese não 

convence. O Supremo Tribunal Federal já sedimentou entendimento no 

sentido de que em se tratando de questionamentos judiciais – via ação civil 

pública – de tarifas de preços de serviços públicos o MP detém 

legitimidade processual ativa extraordinária na defesa dos interesses 

difusos e coletivos dos usuários. Isso porque, em se tratando de 

discussão judicial acerca de tarifas de preços públicos não há subsunção 

ao disposto no art. 1º, parágrafo único, da Lei nº 7.347/85, segundo qual 

“não será cabível ação civil pública para veicular pretensões que 

envolvam tributos, contribuições previdenciárias, o Fundo de Garantia do 

Tempo de Serviço - FGTS ou outros fundos de natureza institucional cujos 

beneficiários podem ser individualmente determinados”. Neste sentido: 

“Recurso extraordinário. 2. Ação Civil Pública. Ministério Público. 3.Tarifa 

de transporte público. Cálculo. Precedentes da 1ª Turma. 4. Recurso 

extraordinário provido”. (STF – RE nº 228177 – Rel. Min. Gilmar Mendes – 

2ª T. – j. 17/11/09 – DJe 04/03/10). Contudo, não obstante a evidente 

legitimidade ativa do órgão ministerial, não há nos autos a configuração de 

outro pressuposto necessário ao desenvolvimento válido e regular do 

processo, qual seja, o interesse de agir, circunstância que implica na 

extinção prematura do feito, nos termos do art. 485, inciso VI, do Código 

de Processo Civil. Como relatado, a tese de ilegalidade do reajuste 

concedido à requerida Águas de Sorriso tem alicerce na “ausência de 

homologação por parte do poder concedente”, conforme disposição do 

art. 29, inciso V, da Lei nº 8.987/95, bem como, nos termos do contrato 

vigente entre as partes. Entretanto, ao contrário do veiculado na peça 

basilar, a Agência Reguladora de Sorriso (AGER-Sorriso) possui plena 

competência para conceder a revisão tarifária mencionada na peça inicial. 

Ademais, o Município de Sorriso em sua manifestação Id. 31032370 

expressamente concordou com o reajuste, esvaziando toda e qualquer 

utilidade da presente demanda. Como é cediço, as agências reguladoras 

são originárias do modelo norte-americano e o “motivo principal da criação 

dessas agências pelos americanos estava ligado à alta especialização 

nos vários campos de atuação do Executivo e ao entendimento de que, se 

houvesse possibilidade de gente especializada executar, melhor seria a 

prestação do serviço ou a fiscalização” (FIGUEIREDO, Lúcia Valle. Curso 

de Direito Administrativo. São Paulo: Malheiros, 2006, 8ª ed., p. 151). Para 

Celso Antônio Bandeira de Mello as agências reguladoras são autarquias 

sob regime especial, criadas por lei para “disciplinar e controlar certas 

atividades” (Curso de Direito Administrativo. São Paulo: Malheiros, 2006, 

23ª ed., p. 166). O “regime especial” das agências reguladoras é 

determinado pelas respetivas legislações que as criaram. No caso dos 

autos, a Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados do município 

de Sorriso – AGER Sorriso, foi instituída por meio da Lei Municipal nº 2.861 

de 18 de junho de 2018, que lhe concedeu competência para analisar e 

aprovar os reajustes tarifários. Ao dispor sobre a natureza da autarquia, o 

art. 2º, da mencionada lei dispôs: “Art. 2º. A Agência Reguladora de 

Serviços Públicos Delegados do Município de Sorriso – AGER Sorriso 

exercerá as atividades de regulação dos serviços públicos de 

saneamento básico, nos setoriais de abastecimento de água tratada, 

esgotamento sanitário, serviços de transportes diversos, nos setoriais de 

transporte público, táxis, moto táxi, uso de equipamentos e bens públicos 

municipais, rodoviária, cemitério, posto de abastecimento de aeronaves e 

demais serviços de concessão a serem delegadas pelo Município de 

Sorriso, nos termos desta Lei e demais normas legais, regulamentares e 

contratuais pertinentes”. Referida legislação municipal conferiu à 

AGER-Sorriso a competência para aprovar os reajustes tarifários, 

mediante o levantamento dos elementos necessários para garantir o 

equilíbrio econômico-financeiro ao contrato firmado entre o poder 

concedente e o concessionário, atendendo, ainda, os interesses dos 

usuários do serviço público prestado. É o teor do art. 5º, da Lei Municipal: 

“Art. 5º. Constituem objetivos fundamentais da Agência Reguladora de 

Serviços Públicos Delegados do Município de Sorriso – AGER Sorriso: I - 

Assegurar a adequada prestação dos serviços, assim entendidos aqueles 

que satisfazem as condições de regularidade, continuidade, eficiência, 

segurança, atualidade, generalidade, cortesia na sua prestação; II - 

Buscar a razoabilidade e a modicidade das tarifas; III - Garantir a harmonia 

entre os interesses dos usuários, concessionários, permissionários e 

autorizativos de serviços públicos sob sua competência regulatória; IV - 

Zelar pelo equilíbrio econômico-financeiro dos serviços públicos 

delegados sob sua competência regulatória”. Ao estabelecer as suas 

competências específicas, a legislação estabeleceu atribuição da AGER 

analisar os pedidos de reajustes de tarifas, bem como, promover 

efetivamente o reajuste e revisão dos valores. É o teor do art. 7º, da Lei 

Municipal nº 2.861/2018: “Art. 7º. Sem prejuízo de outros poderes de 

regulação sobre serviços públicos que possam vir a ser delegados à 

Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados do Município de 

Sorriso – AGER Sorriso, as seguintes atribuições básicas serão de sua 

competência: (...) VII – Analisar os reajustes, quando for o caso, as 

revisões das tarifas e demais contraprestações pecuniárias devidas pela 

prestação dos serviços, bem como a revisão dos demais termos dos 

contratos que vierem a ser celebrados entre titular e prestador do serviço, 

na forma prevista nos instrumentos de regulação; VIII - Fixar critérios para 

o estabelecimento de tarifas dos serviços públicos delegados, bem como 

promover o reajuste, revisão e aprovação em consonância com as 

normas legais e contratuais”. Ou seja, na direção e condução da 

Administração Pública Municipal, o Chefe do Poder Executivo fixou por lei 

as diretrizes e normas para a execução e prestação de serviços da 

autarquia municipal AGER-Sorriso, nos exatos limites propostos pelo 

próprio Poder Executivo Municipal. Evidente, pois, a competência legal da 

agência reguladora para concessão do reajuste, independentemente de 

homologação do Chefe do Poder Executivo Municipal, que já delegou essa 

competência por meio de lei. Deste modo, não há, portanto, qualquer 

violação à legislação de regência pelo fato do reajuste tarifário referente 

aos serviços de abastecimento e água e esgoto ter sido aprovado e 

concedido pela AGER-Sorriso. Seria, inclusive, um gigantesco 

contrassenso obrigar o Chefe do Poder Executivo Municipal a homologar, 

na condição de titular do “poder concedente”, o reajuste da tarifa de 

serviço público aprovado pela autarquia criada pela própria Administração 

Pública Municipal, no legítimo exercício de sua competência legalmente 

prevista. É evidente que a previsão genérica do art. 29, inciso V, da Lei nº 

8.987/95, ao atribuir a competência do “poder concedente” para homologar 

reajustes e revisão de tarifas não implica, necessariamente, na 

necessidade de atuação direta do Chefe do respectivo Poder Executivo 

Concedente (federal, estadual ou municipal), já que a partir da criação das 

respectivas agências reguladoras, compete a elas, legitimamente, tal 

atribuição na forma das respectivas legislações. Em outras palavras, por 

meio das agências reguladoras devidamente criadas por lei, os órgãos da 

Administração Pública Direta delegam os poderes indispensáveis ao 

exercício da fiscalização dos serviços públicos, de forma perfeitamente 

legítima e republicana. A seguir o entendimento exposto pelo Ministério 

Público na peça basilar, todo reajuste tarifário em qualquer contrato de 

concessão vigente no Brasil – nos âmbitos federal, estadual e municipal – 

demandaria o aval expresso do Exmo. Sr. Presidente da República, Srs. 

Governadores de Estado e Srs. Prefeitos, mesmo que presentes, nas 

unidades federativas, as Agências Reguladoras. A Lei nº 11.445/2007 ao 

estabelecer as diretrizes nacionais para o saneamento básico previu 

expressamente o exercício da “função de regulação”, estabelecendo no 

art. 21, os princípios da “independência decisória” e “autonomia 

administrativa”. O art. 22, por sua vez, estipulou, dentre os objetivos da 

regulação, a definição de tarifas, verbis: “Art. 22. São objetivos da 

regulação: (...) IV - definir tarifas que assegurem tanto o equilíbrio 

econômico e financeiro dos contratos como a modicidade tarifária, 

mediante mecanismos que induzam a eficiência e eficácia dos serviços e 

que permitam a apropriação social dos ganhos de produtividade”. O 

Supremo Tribunal Federal, inclusive, já teve a oportunidade de reconhecer, 

em decisão com efeito erga omnes e vinculante, a autonomia das agências 

reguladoras para a definição dos valores de tarifas, sendo esta, inclusive, 

a própria essência da regulação setorial. A propósito: “AÇÃO DIRETA DE 
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INCONSTITUCIONALIDADE. CRIAÇÃO DA AGÊNCIA ESTADUAL DE 

REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DO RIO GRANDE DO SUL – 

AGERGS. AUSÊNCIA DE AFRONTA À AUTONOMIA DO CHEFE DO PODER 

EXECUTIVO OU DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DA UNIÃO. 

LEGITIMIDADE PARA ATUAR NA ÁREA DE SANEAMENTO BÁSICO. 

COMPETÊNCIA COMUM ENTRE UNIÃO, ESTADOS E MUNICÍPIOS. 

COMPETÊNCIA REGULADORA DE NATUREZA TÉCNICO-ADMINISTRATIVA. 

PRECEDENTES. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE JULGADA 

IMPROCEDENTE. 1. A atuação da Agência Estadual de Regulação dos 

Serviços Públicos do Rio Grande do Sul – AGERGS não se opõe à 

autonomia do Chefe do Poder Executivo (inc. II do art. 84 da Constituição 

da República). Não lhe incumbe atuar na conformação de políticas de 

governo, mas prevenir e arbitrar, conforme a lei e os contratos, os 

conflitos de interesses entre concessionários e usuários ou entre aqueles 

e o Poder concedente. 2. É da essência da regulação setorial a autonomia 

das agências para a definição dos valores de tarifas, observados os 

termos e a juridicidade do contrato subjacente. Precedentes. 3. Ação 

direta de inconstitucionalidade julgada improcedente”. (STF – ADI nº 2.095 

– Relª Minª Carmem Lúcia – Pleno – j. 11/10/2019). No caso dos autos, a 

Diretoria Executiva e o Conselho Consultivo da AGER-Sorriso, no legítimo 

exercício de suas atribuições legais, em reunião aprovaram o mencionado 

reajuste de 5,92% na tarifa de água e esgoto com base em parecer 

técnico devidamente aprovado pela agência reguladora, rejeitando, assim, 

o pedido inicial da concessionária que almejava obter majoração em 6,5%. 

Todo o procedimento observou estritamente a legislação de regência e os 

princípios informadores da regulação. Também não há qualquer violação 

aos termos do contrato de concessão, ao contrário do alegado pelo autor 

na inicial. Com efeito, a partir do terceiro termo aditivo ao contrato de 

concessão nº 074/2000, vigente entre o Município de Sorriso e a 

concessionária Águas de Sorriso, a cláusula 17ª, parágrafo quinto, alínea 

“b”, dispôs que os cálculos de reajustes das tarifas deveriam ser 

submetidos à análise do Conselho Municipal de Saneamento, enquanto não 

houver a instituição da Agência de Regulação no município de sorriso. 

Vejamos o teor da norma contratual: “Cláusula Décima Sétima... (...) 

Parágrafo Quinto: os valores das tarifas serão reajustados com 

periodicidade anual, obedecendo a legislação e a regulamentação vigente, 

tomando-se como Data Base a data de assinatura do contrato de 

concessão. (...) b) A concessionária deverá realizar os cálculos a cada 

doze meses e submetê-los à análise do Conselho Municipal de 

Saneamento, enquanto não houver Agência de Regulação instituída no 

município.” Por fim, ainda que a AGER-Sorriso não tivesse competência e 

atribuição legal para conceder, aprovar, autorizar e homologar reajustes 

das tarifas (o que definitivamente não é o caso dos autos), o PODER 

CONCEDENTE, qual seja, o Município de Sorriso, representado pelo Exmo. 

Sr. Prefeito Municipal, em sua manifestação Id. 31032370, manifestamente 

concordou com os termos dos reajustes cobrados pela concessionária ao 

defender expressamente a sua legalidade. Portanto, não há que se 

cogitar, na espécie, de qualquer ilegalidade ou arbitrariedade no 

procedimento legítimo que resultou no reajuste das tarifas objetos do 

contrato de concessão do serviço público de abastecimento de água e 

esgotamento sanitário à população do Município de Sorriso, o que 

evidencia, sem sombra de dúvidas, a ausência de interesse processual do 

autor. Sobre o tema, é cristalina a lição de Adroaldo Furtado Fabrício: “Do 

ponto de vista da necessidade, a imposição da restrição visa impedir que 

alguém provoque a atividade jurisdicional do Estado por mero capricho ou 

comodismo, quiçá com o só propósito de molestar o réu, quando estava 

apto a obter o mesmo resultado por seus próprios meios e sem 

resistência. Na perspectiva da utilidade, supõe-se que a sentença 

almejada represente um proveito efetivo para o autor, no sentido de 

assegurar-lhe uma posição jurídica mais vantajosa do que a anterior” 

(FABRÍCIO, Adroaldo Furtado. Extinção do Processo e Mérito da Causa. 

Revista de Processo nº 58). O interesse processual tem alicerce no 

binômio necessidade e adequação, e referida condição da ação 

"assenta-se na premissa de que, tendo embora o Estado o interesse no 

exercício da jurisdição (função indispensável para manter a paz e a ordem 

na sociedade), não lhe convém acionar o aparato judiciário sem que dessa 

atividade se possa extrair algum resultado útil. É preciso, pois sob esse 

prisma, que, em cada caso concreto, a prestação jurisdicional solicitada 

seja necessária e adequada (...)" (Teoria Geral do Processo, Antônio 

Carlos de Araújo Cintra, Ada Pellegrini Grinover e Cândido Rangel 

Dinamarco, RT, 22ª ed., p. 275). No mesmo diapasão, Liebman leciona ser 

"uma inutilidade processar ao exame do pedido para conceder (ou negar) 

o provimento postulado, quando na situação de fato apresentada não se 

encontrasse afirmada uma lesão de direito ou interesse que se ostenta 

perante a parte contrária, ou quando os efeitos jurídicos que se esperam 

do provimento já tivessem sido obtidos (...)" (Manual de Direito Processual 

Civil. Forense, Vol 1, 2ª ed., p. 155). Por tais razões, não há outra solução 

senão a extinção do presente feito. Ante o exposto, JULGO EXTINTO O 

FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fundamento no art. 485, inciso 

VI, do Código de Processo Civil. Sem custas. Com o trânsito em julgado, 

arquive-se, com as baixas e anotações devidas. Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Cumpra-se. Sorriso-MT, 22 de abril de 2020. Valter Fabrício 

Simioni da Silva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1008676-50.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO BATISTA DE SOUSA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARINA WU ZORUB OAB - MT11433/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (EXECUTADO)

 

Impulsiono os presentes autos para proceder a intimação do(s) 

advogado(s) da parte autora, para que, querendo, apresente 

manifestação acerca da impugnação à execução apresentada pela(s) 

parte(s) requerida(s).

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000728-57.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JAIR FERREIRA GARCIA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VANESSA CAROLINE NICOLAU OAB - MT0017456A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

Impulsiono estes autos para proceder a intimação do(s) advogado(s) da 

parte autora, para manifestar acerca da proposta de acordo.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1003755-19.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CELMA APARECIDA FERREIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELNA CRISTINA VIEGAS DAS NEVES OAB - MT24602/B (ADVOGADO(A))

SERGIO HEMING OAB - MT2869-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO SENTENÇA Processo: 1003755-19.2017.8.11.0040. 

REQUERENTE: CELMA APARECIDA FERREIRA REQUERIDO: INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos /BG. Trata-se de Ação de 

Concessão de Benefício Previdenciário ajuizada por CELMA APARECIDA 

FERREIRA contra o INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL – 

INSS, objetivando a condenação do requerido ao pagamento de 

auxílio-doença em seu favor. Para tanto sustenta que devido às 

enfermidades enfrentadas, a mesmo não consegue mais desenvolver 

suas atividades laborativas, tendo o requerido indeferido o benefício de 

auxílio-doença. Assim, sustentando que preenche os requisitos 

necessários à obtenção do benefício requestado, pleiteia a procedência 

do pedido veiculado na peça inaugural. Recebida a inicial, foi deferida a 

tutela antecipada e determinada a citação do requerido (Num. 9148378). O 

requerido apresentou contestação aduzindo a ausência de incapacidade 

pela parte autora (Num. 10050673), tendo a parte autora impugnado, 

ratificando os pedidos iniciais (Num. 10369251). Determinada a realização 

de perícia, o laudo restou juntado aos autos no Num. 14091903, sobre o 

qual manifestou a parte autora e o requerido. Vieram-me os autos 

conclusos. É o relatório. Decido. Cuida-se de pedido de Concessão de 

benefício previdenciário com pedido de auxílio-doença, formulado por 

CELMA APARECIDA FERREIRA contra o INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURIDADE SOCIAL – INSS. As partes são legítimas e estão 

devidamente representadas, não havendo nulidades a serem 

pronunciadas, ou irregularidades a serem corrigidas. Para a concessão do 

benefício previdenciário, quer auxílio-doença quer aposentadoria por 
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invalidez, cumpre analisar a presença dos requisitos legais comuns a 

ambos, quais sejam: I) Qualidade de segurado. II) Cumprimento do período 

de carência. III) Incapacidade para o trabalho (temporária para 

auxílio-doença e permanente para aposentadoria por invalidez). Assim, 

quanto ao cumprimento dos dois primeiros requisitos, é possível divisá-los 

pela CTPS de Num. 9144760 Sobre o terceiro requisito, deve-se 

considerar a existência ou não de doença que afete a capacidade para o 

trabalho, para só posteriormente proceder-se a uma definição do tipo de 

benefício, em função das características da enfermidade, ou seja, se 

cabível aposentadoria por invalidez ou de auxílio-doença. É necessário, 

ainda, para se preencher o terceiro requisito se levar em conta o grau de 

instrução do requerente, a idade, bem como se a incapacidade para o 

trabalho a que estava habituado é permanente. Assim, pela análise do 

laudo acostado aos autos (Num. 14091918), verifica-se pelas respostas 

da perita que a parte autora encontra-se incapacitada de forma parcial e 

temporariamente, sugerindo que evite atividades que exijam esforço com o 

membro superior direito, devendo ser reavaliada em 12 meses fazendo jus 

ao beneficio de auxílio-doença. Nesse sentido: “PREVIDENCIÁRIO. 

CONCESSÃO DE BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. AUXÍLIO-DOENÇA. 

REQUISITOS PREENCHIDOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SENTENÇA 

PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Os requisitos para a concessão do 

benefício previdenciário de auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez 

são: a) qualidade de segurado; b) carência de doze contribuições 

mensais; c) incapacidade parcial ou total e temporária (auxílio-doença) ou 

total e permanente (aposentadoria por invalidez) para atividade laboral, 

sendo que a incapacidade não pode ser preexistente à filiação ao RGPS. 

2. Hipótese em que o laudo pericial (fls.62/65 e 82/85) conclui pela 

incapacidade parcial e permanente, sendo devido o auxílio-doença (grifei) 

desde a data da cessação indevida (10/10/2006). 3. Correção monetária a 

contar do vencimento de cada prestação por estes índices: INPC (03/91 a 

12/92), IRSM (01/93 a 02/94), URV (03 a 06/94), IPC-r (07/94 a 06/95), 

INPC (07/95 a 04/96), IGP-DI (05/96 a 08/2006), INPC (09/2006 a 06/2009) e 

TR (a partir de 07/2009), sem prejuízo de que o juízo de execução 

observe, quando da liquidação e atualização das condenações impostas 

ao INSS, o que vier a ser decidido pelo STF no RE 870.947 (repercussão 

geral, tema 810), com efeitos expansivos, sobre a utilização da TR como 

índice de correção monetária dos débitos judiciais da Fazenda Pública na 

fase anterior à expedição do requisitório. Enquanto essa questão estiver 

pendente de julgamento no STF, fica assentada a possibilidade de 

expedição de requisitório da parte incontroversa da dívida. 4. Juros de 

mora a contar da citação ou a partir do vencimento da prestação, caso 

posterior à citação: 1% a.m. até 06/2009 e, a partir de 07/2009, 

equivalentes aos juros aplicados à caderneta de poupança. 5. Honorários 

de sucumbência fixados em 10% sobre o valor das parcelas vencidas até 

a data da prolação da sentença, de acordo com a Súmula 111 do STJ e a 

jurisprudência desta Corte. 6. Apelação da autora parcialmente provida 

(item 5). Remessa oficial parcialmente provida (itens 3 e 4)”. (TRF1. 2ª 

Câmara Regional Previdenciária De Minas Gerais, AC 

0065051-89.2010.4.01.9199 / MG, Rel. JUIZ FEDERAL ALEXANDRE 

FERREIRA INFANTE VIEIRA e-DJF1 de 04/10/2017) Diante do exposto e 

pelo mais que consta dos autos, julgo PROCEDENTE o pedido inicial 

extinguindo o processo com resolução de mérito, art. 487, I do NCPC, 

condenando o Requerido a pagar a parte Autora o benefício previdenciário 

de Auxílio-doença, no valor de 91% (noventa e um por cento) do salário 

de benefício, devido desde o indeferimento administrativo do benefício em 

05/06/17 – Num. 9144734. Visando evitar a cessação do benefício, nos 

termos do art. 60, §12, da Lei n. 8213/91, com a redação dada pela MPV n. 

767/2017, mostra-se necessária a fixação da data da cessação do 

benefício. Sendo assim, fixo DCB em 12 meses, contados da efetiva 

implantação do benefício, para reabilitação para outra profissão. Sobre as 

prestações em atraso, nos termos do julgamento do Recurso 

Extraordinário (RE) 870947 com repercussão geral, pelo STF, quanto à 

correção monetária incidirá IPCA-E, desde a data do inadimplemento de 

cada parcela, e, quanto aos juros, nos termos do art. 1º-F, da Lei n. 

9494/97, com a redação dada pela Lei n. 11960/09, incidirão os aplicados 

à caderneta de poupança, a partir da citação. Deixo de condenar a 

requerida em custas e despesas processuais, nos termos do art. 1º, § 1º, 

da Lei nº 9.289/96; c/c art. 3º, inciso I, da Lei Estadual 7.603/2001. 

Condeno a parte requerida no pagamento de honorários advocatícios de 

sucumbência que fixo em 10% sobre as parcelas vencidas, consoante 

Súmula 111 do STJ, não incidindo, portanto, sobre as parcelas vincendas, 

que serão pagas administrativamente com a implantação do benefício no 

sistema geral de previdência social. Sentença não sujeita à remessa 

necessária, nos termos do artigo 496, § 3º, I do NCPC. Certificado o 

trânsito em julgado e não havendo requerimentos, arquivem-se com as 

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

Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000383-96.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS SALES DE SOUSA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURICIO VIEIRA SERPA OAB - MT12758-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

Impulsiono os presentes autos para intimar a parte Autora da Petição da ID 

30775143, devendo se manifestar no prazo legal, requerendo o que 

entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1006722-37.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE SORRISO/MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVANDRO GERALDO VOZNIAK OAB - 411.298.901-63 (PROCURADOR)

EDMAURO DIER DIAS NASCIMENTO OAB - MT0018159A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KESLEY GARCIA DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EUSIMARA RIBEIRO SILVA OAB - MT0012663A (ADVOGADO(A))

 

9 ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO SENTENÇA Processo: 1006722-37.2017.8.11.0040. 

EXEQUENTE: MUNICIPIO DE SORRISO/MT PROCURADOR: EVANDRO 

GERALDO VOZNIAK EXECUTADO: KESLEY GARCIA DE OLIVEIRA 

Processo nº: 1006722-37.2017.8.11.0040 VISTOS ETC, Considerando a 

manifestação do exequente informando que a dívida foi cancelada (ref. 

25763465), a extinção do feito executivo é medida que se impõe na 

espécie. Diante do exposto, JULGO EXTINTA A EXECUÇÃO, com fulcro no 

artigo 924, inciso III e 925, ambos do Código de Processo Civil. Sem 

custas. Certifique-se o trânsito em julgado e remetam-se os autos à 

Central de Arrecadação e Arquivamento desta comarca para as 

providências necessárias. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Sorriso–MT, 1 de abril de 2020. Valter Fabricio Simioni da Silva Juiz de 

Direito

Citação

Citação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1006962-26.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE SORRISO/MT (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JANAINA MARIA PAULINO (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

SORRISO 4ª VARA CÍVEL DE SORRISO Rua Canoas, 641, Centro, 

SORRISO - MT - CEP: 78890-000 EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 30 DIAS 

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

FABRICIO SIMIONI DA SILVA PROCESSO n. 1006962-26.2017.8.11.0040 

Valor da causa: 0,00 ESPÉCIE: [Base de Cálculo]->EXECUÇÃO FISCAL 

(1116) POLO ATIVO: Nome: MUNICIPIO DE SORRISO/MT Endereço: 

Avenida Porto Alegre, 2525, sala, Centro, SORRISO - MT - CEP: 78890-000 

POLO PASSIVO: Nome: JANAINA MARIA PAULINO CPF: 704.112.981-00 

(EXECUTADO) FINALIDADE: EFETUAR A CITAÇÃO DO POLO PASSIVO, 

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

da ação que lhe é proposta, consoante consta da petição inicial, para, no 

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

serem considerados como verdadeiros os fatos afirmados na petição 

inicial, conforme documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços 

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

acesso seguem descritas no corpo deste mandado. DECISÃO: Vistos 

etc.Cite-se o Executado para pagar o débito, no prazo de 05 (cinco) dias 

(art. 8º da Lei nº 6.830/80), ou garantir a execução nomeando bens à 
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penhora, observada a ordem prevista no artigo 9º da mesma Lei.O 

executado poderá, querendo, oferecer embargos no prazo de 30 (trinta) 

dias, contados da intimação da penhora.Não pago o débito, nem garantida 

à execução, o oficial de justiça fará a penhora de bens do devedor, 

procedendo-se desde logo a avaliação, devendo o valor constar no termo 

ou auto de penhora.Não oferecidos embargos ou acaso rejeitados, a 

alienação de quaisquer bens penhorados será feita em leilão judicial. O 

leilão judicial será precedido de publicação de edital, afixado no local de 

costume, na sede do juízo, e publicado em resumo uma só vez, na 

imprensa oficial.Independentemente de autorização judicial, poderá o 

Oficial de Justiça utilizar-se das prerrogativas elencadas no § 2º do artigo 

212 do Novo Código de Processo Civil. Às providências. ADVERTÊNCIAS 

À PARTE: 1. O prazo para contestação é contado do término do prazo 

deste edital. 2. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado 

revel e presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados pela 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

costume e publicado na forma da Lei. Eu, SUELI RIFFEL, digitei. SORRISO, 

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

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

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

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

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

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

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

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

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

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

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

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

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

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

Citação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1001196-55.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE SORRISO/MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDMAURO DIER DIAS NASCIMENTO OAB - MT0018159A (ADVOGADO(A))

ALEX SANDRO MONARIN OAB - 014.705.199-17 (PROCURADOR)

Parte(s) Polo Passivo:

CANAVARROS ENGENHARIA LTDA - ME (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

SORRISO 4ª VARA CÍVEL DE SORRISO Rua Canoas, 641, Centro, 

SORRISO - MT - CEP: 78890-000 EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 30 DIAS 

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

FABRICIO SIMIONI DA SILVA PROCESSO n. 1001196-55.2018.8.11.0040 

Valor da causa: R$ 67.633,75 ESPÉCIE: [Honorários Advocatícios, Base de 

Cálculo]->EXECUÇÃO FISCAL (1116) POLO ATIVO: Nome: MUNICIPIO DE 

SORRISO/MT Endereço: desconhecido Nome: ALEX SANDRO MONARIN 

Endereço: AV. PORTO ALEGRE, 2525, CENTRO, SORRISO - MT - CEP: 

78890-000 POLO PASSIVO: Nome: CANAVARROS ENGENHARIA LTDA - 

ME CNPJ: 17.535.331/0001-29 (EXECUTADO) FINALIDADE: EFETUAR A 

CITAÇÃO DO POLO PASSIVO, acima qualificado(a), atualmente em lugar 

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

consta da petição inicial, para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar 

resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial, conforme documentos 

vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do 

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

corpo deste mandado. DECISÃO: Vistos etc.Cite-se o Executado para 

pagar o débito, no prazo de 05 (cinco) dias (art. 8º da Lei nº 6.830/80), ou 

garantir a execução nomeando bens à penhora, observada a ordem 

prevista no artigo 9º da mesma Lei.O executado poderá, querendo, 

oferecer embargos no prazo de 30 (trinta) dias, contados da intimação da 

penhora.Não pago o débito, nem garantida à execução, o oficial de justiça 

fará a penhora de bens do devedor, procedendo-se desde logo a 

avaliação, devendo o valor constar no termo ou auto de penhora.Não 

oferecidos embargos ou acaso rejeitados, a alienação de quaisquer bens 

penhorados será feita em leilão judicial. O leilão judicial será precedido de 

publicação de edital, afixado no local de costume, na sede do juízo, e 

publicado em resumo uma só vez, na imprensa oficial.Independentemente 

de autorização judicial, poderá o Oficial de Justiça utilizar-se das 

prerrogativas elencadas no § 2º do artigo 212 do Novo Código de 

Processo Civil.Às providências. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O prazo 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

publicado na forma da Lei. Eu, SUELI RIFFEL, digitei. SORRISO, 22 de abril 

de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) 

pelo Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

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

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

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

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

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

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

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

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

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

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

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

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

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

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

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

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

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

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

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

Citação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1007031-24.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DE LARA & PIVOTTI LTDA - ME (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

SORRISO 4ª VARA CÍVEL DE SORRISO Rua Canoas, 641, Centro, 

SORRISO - MT - CEP: 78890-000 EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 30 DIAS 

EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO VALTER 
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FABRICIO SIMIONI DA SILVA PROCESSO n. 1007031-24.2018.8.11.0040 

Valor da causa: R$ 96.689,60 ESPÉCIE: [Responsabilidade tributária]

->EXECUÇÃO FISCAL (1116) POLO ATIVO: Nome: ESTADO DE MATO 

GROSSO Endereço: , Palácio Paiaguás, Centro Político Administrativo, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78015-285 POLO PASSIVO: Nome: DE LARA & 

PIVOTTI LTDA - ME CNPJ: 01.071.368/0001-03 (EXECUTADO) FINALIDADE: 

EFETUAR A CITAÇÃO DO POLO PASSIVO, acima qualificado(a), 

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

proposta, consoante consta da petição inicial, para, no prazo de 15 

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

considerados como verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial, 

conforme documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do 

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

seguem descritas no corpo deste mandado. DECISÃO: Vistos etc.Cite-se o 

Executado para pagar o débito, no prazo de 05 (cinco) dias (art. 8º da Lei 

nº 6.830/80), ou garantir a execução nomeando bens à penhora, 

observada a ordem prevista no artigo 9º da mesma Lei.O executado 

poderá, querendo, oferecer embargos no prazo de 30 (trinta) dias, 

contados da intimação da penhora.Não pago o débito, nem garantida à 

execução, o oficial de justiça fará a penhora de bens do devedor, 

procedendo-se desde logo a avaliação, devendo o valor constar no termo 

ou auto de penhora.Não oferecidos embargos ou acaso rejeitados, a 

alienação de quaisquer bens penhorados será feita em leilão judicial. O 

leilão judicial será precedido de publicação de edital, afixado no local de 

costume, na sede do juízo, e publicado em resumo uma só vez, na 

imprensa oficial.Independentemente de autorização judicial, poderá o 

Oficial de Justiça utilizar-se das prerrogativas elencadas no § 2º do artigo 

212 do Novo Código de Processo Civil.Às providências. ADVERTÊNCIAS À 

PARTE: 1. O prazo para contestação é contado do término do prazo deste 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

costume e publicado na forma da Lei. Eu, SUELI RIFFEL, digitei. SORRISO, 

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

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

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

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

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

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

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

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

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

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

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

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

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

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

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003529-77.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO GUIMARES DE CARVALHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO FRAGA DE MELLO OAB - MT0008166A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO SENTENÇA Processo: 1003529-77.2018.8.11.0040. AUTOR(A): 

ANTONIO GUIMARES DE CARVALHO REU: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL Vistos etc. Trata-se de Ação de Concessão de 

Benefício Previdenciário ajuizada por ANTONIO GUIMARES DE CARVALHO 

contra o INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL – INSS, 

objetivando a prorrogação do auxílio acidente e/ou a conversão do auxílio 

acidente em aposentadoria por invalidez. Narra a parte autora que sofreu 

acidente nas dependências da empresa onde exercia atividade em 

08.04.2014, sendo que no momento do acidente o Autor por ordem da 

reclamada havia ingressado no interior do silo para quebrar os grãos de 

soja que haviam “empedrado” nas paredes do silo, e também para puxar 

os grãos de soja soltos com utilização de rodo para “rosca” do silo, 

quando então sofreu uma queda e quebrou a clavícula. Informa que a 

partir do acidente passou por procedimento cirúrgico e ficou com sequelas 

que o impede de exercer a atividade. A inicial foi instruída com vasto 

conjunto probatório. A tutela de urgência foi deferida. Citada, a Autarquia 

apresentou contestação requerendo a improcedência do pedido inicial, ao 

argumento de que a parte autora não demonstrou a incapacidade para o 

labor. Determinada a realização de perícia, aportou-se aos autos o 

resultado pericial apontando a incapacidade total e definitiva da parte 

autora exercer atividade habitualmente exercida. É o relatório. É o relatório. 

Decido. Cuida-se de pedido de Concessão de benefício previdenciário com 

pedido de auxílio-doença e/ou aposentadoria por invalidez, formulado por 

ANTONIO GUIMARES DE CARVALHO contra o INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURIDADE SOCIAL – INSS. Sem delongas, o cerne da questão 

deduzida em juízo reside em saber se a parte autora realmente satisfaz 

todos os requisitos exigidos à concessão do benefício postulado, disposto 

no art. 86 da Lei 8.213/91, cujo “caput” reza que: “Art. 86. O 

auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, 

após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer 

natureza, resultarem seqüelas que impliquem redução da capacidade para 

o trabalho que habitualmente exercia.”. Ademais, a parte autora requer ver 

declarado o nexo causal existente entre o acidente que alega ter sofrido 

com a sua atividade que exercida, conforme os termos da Lei nº. 

11.430/2006 que acrescentou o artigo 21-A à Lei nº. 8.213/91, que assim 

dispõe: Art. 21-A. A perícia médica do Instituto Nacional do Seguro Social 

(INSS) considerará caracterizada a natureza acidentária da incapacidade 

quando constatar ocorrência de nexo técnico epidemiológico entre o 

trabalho e o agravo, decorrente da relação entre a atividade da empresa 

ou do empregado doméstico e a entidade mórbida motivadora da 

incapacidade elencada na Classificação Internacional de Doenças (CID), 

em conformidade com o que dispuser o regulamento. . Dos aludidos 

enunciados extrai-se que o segurado da Previdência Social, para auferir o 

auxílio-acidente, deve inserir-se no seguinte contexto fático-jurídico: a) ter 

sido vítima de acidente; b) deve haver nexo de causalidade entre a 

sequela do acidente e a atividade exercida; e c) que essas lesões 

dificultem o exercício da atividade laboral habitualmente realizada. Além 

disso, independe de carência o segurado que faz jus ao auxilio acidente, a 

teor do que dispõe o artigo 26, inciso I e inciso II da Lei 8.213/91. Ainda, 

importante tecer alguns comentários acerca do benefício auxílio doença e 

aposentadoria por invalidez dispostos nos arts. 42 e 59 da referida lei, 

verbis: “Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando 

for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou 

não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível 

de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a 

subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição. §1º. 

A concessão de aposentadoria por invalidez dependerá da verificação da 

condição de incapacidade mediante exame médico-pericial a cargo da 

Previdência Social, podendo o segurado, às suas expensas, fazer-se 

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

o segurado já era portador ao filiar-se ao Regime Geral de Previdência 

Social não lhe conferirá direito à aposentadoria por invalidez, salvo 

quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou 
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agravamento dessa doença ou lesão.” “Art. 59. O auxílio-doença será 

devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período 

de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou 

para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.” 

Além disso, vale lembrar que o período de carência exigido para a 

concessão de aposentadoria por invalidez e/ou do benefício de 

auxílio-doença é de 12 (doze) contribuições mensais, nos termos do art. 

25, inciso I, da Lei n.º 8.213/91, verbis: “Art. 25. A concessão das 

prestações pecuniárias do Regime Geral de Previdência Social depende 

dos seguintes períodos de carência, ressalvado o disposto no art. 26: I - 

auxílio-doença e aposentadoria por invalidez: 12 (doze) contribuições 

mensais; Portanto, verifica-se que para a concessão do benefício 

previdenciário, quer auxílio-doença quer aposentadoria por invalidez, 

cumpre analisar a presença dos requisitos legais comuns a ambos, quais 

sejam: a. Qualidade de segurado. b. Cumprimento do período de carência. 

c. Incapacidade para o trabalho (temporária para auxílio doença e 

permanente para aposentadoria por invalidez). Em análise dos autos, 

restou amplamente demonstrado pelos inúmeros atestados médicos que a 

lesão na clavícula do autor foi decorrente de acidente de trabalho ocorrido 

em 08.04.2014, portanto, existente o nexo causal entre a sequela com a 

atividade exercida pelo autor. Além disso, verifica-se que o autor esteve 

em gozo de auxílio acidente até 24.10.2017 (ID. 13940168 - Pág. 5), 

demonstrando, assim, a sua qualidade de segurado a teor do que dispõe o 

artigo 26, inciso I e inciso II da Lei 8213/91. Sobre o terceiro requisito, 

deve-se considerar a existência ou não de doença que afete a 

capacidade para o trabalho, para então identificar se o autor faz jus à 

prorrogação do benefício auxílio acidente/auxílio doença ou aposentadoria 

por invalidez. Analisando o laudo pericial juntado aos autos (ID. 21911422 

- Pág. 1/3), verifica-se que a conclusão pericial foi no sentido do autor 

estar incapacitado de forma total e definitiva para o exercício da sua 

atividade habitual, vejamos: “Conclusão: O periciando, Sr. Antônio G. 

Carvalho, com 62 anos de idade, sofreu um acidente de trabalho onde 

teve fratura de clavícula direita, antebraço e síndrome do manguito 

rotador. Passou por procedimento cirúrgico meses após o trauma e está 

aguardando nova cirurgia, apresenta sequelas pós trauma com perda de 

força muscular em braço direito, deixando cair objeto de sua mão, e com 

restrição de movimento. Devido a sua função se afastou de suas 

atividades laborais não conseguindo retornar. Queixa dores diárias e uso 

de analgésicos para controle da dor. Portanto devido a patologia, a idade 

avançada do autor, a clínica existente e baixa renda, o autor está 

incapacitado definitivamente das suas atividades laborais.”. (ID. 21911422 

- Pág. 2). Além disso, vejamos: QUESITOS: 1. Da análise da documentação 

que compõe os autos e/ou o prontuário desta Perícia Médica, em especial 

atestados e relatórios médicos, é possível precisar a doença ou o mal que 

acometeu o Requerente? Se afirmativo, informar a doença, o CID e o grau 

da doença. RESPOSTA: Sim. Lesão no Ombro Direito quadro de Fratura do 

Antebraço (CID: S52), Síndrome do Manguito Rotador (CID: M75.1) e 

sinovite e tenossinovite (CID: M65). 2. A doença diagnosticada 

impossibilitava a atividade laborativa do Requerente no período? Justifique. 

RESPOSTA: Sim. Devido esforço físico e movimentos diários com os 

braços. 3. Quais os sintomas que o Requerente apresentou (apresenta) 

em relação à doença diagnosticada? RESPOSTA: Dor em braço direito e 

ombro direito, perda de forca muscular e restrição de movimento. 4. Desde 

quando o Requerente apresenta os sintomas da doença diagnosticada? 

RESPOSTA: 08.04.2014 5. Os sintomas que o Requerente apresenta são 

condizentes com a documentação médica presente nos autos, bem como 

com as informações prestadas? RESPOSTA: Sim. 6. Qual o perfil geral da 

pessoa acometida por esta doença? Informar se o portador da doença 

sofre dores, dificuldade de movimentação, traumas, fobias, agitação, 

prostração, dificuldades de relacionamento e socialização ou outros 

desconfortos caracterizadores da doença RESPOSTA: Dor ao 

movimentar, restrição de movimento acompanhado de diminuição da forca 

muscular, deixando objetos cair no chão. 7. Existe incapacidade laborativa 

no momento? RESPOSTA: Sim 8. Na existência de incapacidade laborativa, 

a mesma é total ou parcial? RESPOSTA: Total 9. Na existência de 

incapacidade laborativa, a mesma é temporária ou permanente? 

RESPOSTA: Permanente. 10.É caso para aposentadoria por invalidez? 

RESPOSTA: Sim 11.Em caso de incapacidade temporária, há condições de 

determinar o tempo provável de incapacitação? RESPOSTA: Total. 12.Em 

caso de incapacidade parcial ou capacidade residual, o periciando está 

em plenas condições de exercer seu cargo ou deverá ser submetido a 

ajustamento funcional? RESPOSTA: não tem condições de trabalho 13.Em 

sendo o periciando ajustado em suas funções, quais as restrições 

sugeridas e/ou indicadas? RESPOSTA: Não possui capacidade ao trabalho 

14.Analisando os dados extraídos do exame médico pericial, bem como as 

informações e/ou documentos contidos nos Autos do Processo, o perito 

pode informar o tempo exato ou estimado do início da doença / moléstia / 

incapacidade? RESPOSTA: 08.04.2014 15.A ausência de tratamento 

clínico poderia prejudicar a capacidade de laborativa do Requerente, 

tornando-a incapaz? RESPOSTA: Sim 16.O Requerente necessita, 

imprescindivelmente, de atendimento médico para reverter o seu quadro 

de saúde? RESPOSTA: Sim 17.O periciando é considerado incapaz para 

atividades da vida diária? RESPOSTA: Sim 18.Há necessidade da 

assistência de terceiros para atos da vida diária? RESPOSTA: 

Dependendo do caso, sim. 19.Queira o senhor Perito tecer outras 

informações que julgar necessárias para a adequada conclusão dos 

trabalhos da presente comissão processante. RESPOSTA: não. QUESITOS 

MÉDICOS PARA AUXÍLIO -ACIDENTE, AUXÍLIO -DOENÇA E 

APOSENTADORIA POR INVALIDEZ: 1) Qual o nome e a idade atual do(a) 

autor(a)? Qual o atual estado de saúde do(a) autor(a)? RESPOSTA: 

Antônio G. Carvalho, 62 anos de idade. Portador de sequelas pós trauma. 

2) Qual a atividade laborativa habitual do(a) autor(a)? A parte autora é 

empregada ou “autônoma”? RESPOSTA: trabalhador rural, classificador de 

grãos. Empregada 3) Diga o Sr. perito se a atividade declarada requer a 

realização de esforços físicos, e em caso afirmativo se de forma leve, 

moderada ou intensa? Poderia o Sr. Perito descrever detalhadamente as 

tarefas desenvolvidas no exercício dessa atividade? RESPOSTA: Sim. 

Leve a intensa. Esforço físico diário, pegar peso, movimentos ativos e 

preservados. 4) Diga o Sr. Perito se a parte autora apresenta sinais 

sugestivos de que está trabalhando, tais como sinais de exposição solar 

intensa, calosidade nãos mãos, etc. RESPOSTA: Não. 5) Diga o Sr. Perito 

qual o diagnóstico e se a parte autora esta acometida de alguma 

patologia? Qual? Da patologia ou do agravamento da patologia teve origem 

alguma incapacidade? RESPOSTA: Sim, sequelas pós trauma Está 

acometido da patologia e seu agravamento. 6) Caso a resposta ao quesito 

anterior seja afirmativa, diga o Sr. Perito se o diagnóstico atual foi 

estabelecido clinicamente ou existe alguma comprovação por exame 

completar? RESPOSTA: Clinicamente e exames. 7) Diga o Sr. Perito, no 

caso de resposta afirmativa ao quesito anterior indicando existência de 

exame(s) complementar(es) qual(is) foi(foram) o(s) resultado(s) do(s) 

mesmo(s)? RESPOSTA: Raio x e ressonância mostrando lesão em ombro 

direito e fratura de clavícula direita 8) No caso de incapacidade, há 

possibilidade de se estabelecer clinicamente a Data do Início da 

Incapacidade (DII), da enfermidade e de seu AGRAVAMENTO, SE FOR O 

CASO? Caso positivo, quando e qual o critério utilizado? Caso negativo, 

indique a provável Data do Início da Incapacidade (DII), ou se apenas é 

possível atestar a incapacidade a partir da realização do laudo pericial, 

ESPECIALMENTE SE A DATA DO INÍCIO DA ENFERMIDADE NÃO COINCIDE 

COM A DATA DO INÍCIO DA INCAPACIDADE. RESPOSTA: DII 08/04/2014, 

dia do acidente. 9) Caso a resposta ao quesito nº 5 seja afirmativa diga o 

Sr. Perito se a patologia declinada encontra -se em fase evolutiva 

(descompensada) ou estabilizada( residual) ? RESPOSTA: Evolutiva 10) 

Caso a resposta ao quesito nº 5 seja afirmativa diga o Sr. Perito se o(a) 

Autor(a) encontra -se em uso de medicação especifica para o diagnóstico 

declinado? RESPOSTA: Sim. 11) Diga o Sr. Perito, considerando a 

profissiografia da atividade declarada, se o(a) autor(a) se apresenta 

incapacitado para o trabalho ou para as atividades que anteriormente 

exercia. RESPOSTA: Sim. Incapacitado para o trabalho. 12) No caso de 

incapacidade, diga o Sr. Perito se a incapacidade é total ou parcial? Para a 

sua atividade ou para qualquer atividade? Quais as limitações que a 

moléstia impõe ao exercício da profissão habitual do(a) autor(a), levando 

-o(a) à incapacidade total ou parcial? RESPOSTA: Total. Para qualquer 

atividade. Limitações esforço físico e peso intenso, movimentos 

repetitivos.. 13) Caso a resposta ao quesito 12 seja afirmativa diga o sr. 

Perito se a incapacidade laborativa, no seu entender, é permanente ou 

temporária? Para a sua atividade ou para qualquer atividade? Quais as 

limitações que a moléstia impõe ao exercício da profissão habitual do(a) 

autor(a), levando -o(a) à incapacidade permanente ou temporária? 

RESPOSTA: Permanente. Para qualquer atividade. Limitações de esforço 

físico, e peso. 14) No caso de incapacidade, diga o Sr. Perito se a 

incapacidade teve origem em alguma doença do trabalho, doença 

profissional ou acidente do trabalho, no que se inclui acidentes ou 

quaisquer atos de terceiros ocorridos no local e horário de trabalho, bem 

como acidente sofrido fora do local de trabalho, mas na execução de 
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serviço a trabalho, em viagem a trabalho e no percurso da residência para 

o local de trabalho ou deste para aquela, ainda que em veículo de 

propriedade da parte autora. RESPOSTA: doença do trabalho 15) No caso 

de incapacidade “permanente e parcial ”, diga o Sr. Perito se a 

incapacidade decorreu de acidente de qualquer outra natureza. Caso 

positivo, diga o Sr. Perito se, após a consolidação das lesões, restaram 

seqüelas que implicaram redução da capacidade para o trabalho que o 

autor habitualmente exercia. RESPOSTA: Permanente e total 16) No caso 

de incapacidade “temporária e parcial” e “temporária e total”, qual a data 

provável ou o prazo estimado e indicada para recuperação laborativa? 

RESPOSTA: Definitivo . 17) No caso de incapacidade “permanente e total”, 

ela se estende, sob o ponto de vista médico, para toda e qualquer 

atividade laboral? Ou é possível a reabilitação para outra função? 

RESPOSTA: para toda e qualquer atividade. Não tem reabilitação. 18) Diga 

o Sr. Perito se a parte autora é portadora de alguma das seguintes 

enfermidades: a) tuberculose ativa; b) hanseníase; c) alienação mental; d) 

neoplasia maligna; e) cegueira; f) paralisia irreversível e incapacitante; g) 

cardiopatia grave; doença de Parkinson; h) espondiloartrose anquilosante; 

i) nefropatia grave; j) estado avançado da doença de Paget (osteíte 

deformante); k) Síndrome da Imunodeficiência Adquirida -AIDS; l) 

contaminação por radiação com base em conclusão da medicina 

especializada; m) hepatopatia grave. RESPOSTA: Sim. Infere-se do laudo 

pericial que o autor ficou incapacitado para o labor desde a data do 

acidente, e desde então não conseguiu ser reinserido no mercado de 

trabalho, inclusive, recebeu o auxílio doença acidentário até 24.10.2017, 

que posteriormente foi prorrogado por decisão judicial deferida nos autos. 

Além disso, o laudo pericial é conclusivo ao indicar que a incapacidade da 

parte autora é total e permanente para o exercício de qualquer atividade, 

vez que não há possibilidade de reabilitação. Além do laudo pericial 

realizado por perito judicial nomeado, infere-se que o processo foi 

instruído com vasta documentação probatória que demonstram de forma 

inequívoca a incapacidade total e definitiva da parte autora para a 

atividade laboral, já que o autor possui a mobilidade do braço. Não 

obstante, verifica-se que a parte autora possui 63 anos de idade, é arrimo 

de família, possui baixa escolaridade (ensino fundamental incompleto) e 

após ficar incapacitado não conseguiu se inserir no mercado de trabalho, 

já que desde 2015 vem recebendo o auxílio doença. Assim, considerando 

que a reinserção da parte autora no mercado de trabalho é pouco 

provável, já que possui idade avançada, baixo grau de instrução e está 

incapacitado de forma permanente para exercer qualquer atividade, a 

concessão da aposentadoria por invalidez é medida cabível que se impõe. 

Nesse sentido, vejamos julgados: APELAÇÃO. ACIDENTE DE TRABALHO. 

REEXAME NECESSÁRIO. NÃO CONHECIMENTO. EXEGESE DO ART. 496, § 

1º, DO CPC/2015. Diante da interposição voluntária de recurso pela 

autarquia federal, prescindível o reexame necessário da matéria. 

Presunção de aceitação implícita dos demais pontos que não foram objeto 

de questionamento no recurso aviado. CONCESSÃO DE BENEFÍCIO 

PREVIDENCIÁRIO. LAUDO PERICIAL QUE RECONHECEU A INCAPACIDADE 

PARA O TRABALHO. CONDIÇÕES PESSOAIS DO SEGURADO. 

POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ 

NO CASO CONCRETO. PROBABILIDADE REMOTA DE REINSERÇÃO AO 

MERCADO DE TRABALHO. DIREITO AO BENEFÍCIO CONFIRMADO. O 

auxílio-doença, nos termos do artigo 59 da Lei Federal nº 8.213/91, é 

devido ao segurado que, uma vez cumprido, quando for o caso, o período 

de carência, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua 

atividade habitual, total ou parcialmente, por mais de quinze dias 

consecutivos, entendendo-se por parcial aquela incapacidade que permite 

a reabilitação para outras atividades. Já a aposentadoria por invalidez, de 

acordo com o artigo 42, caput, da Lei Federal nº 8.213/91, será devida ao 

segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for 

considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de 

atividade que lhe garanta a subsistência. Caso concreto em que se 

encontram preenchidos os requisitos legais autorizadores para a 

concessão da aposentadoria por invalidez acidentária. A perícia é taxativa 

ao afirmar a limitação funcional decorrente de acidente de trabalho. Aliado 

a isso, o segurado apresenta idade avançada e baixa escolaridade, 

fatores que tornam mais dificultosa a sua reinserção no mercado de 

trabalho, fazendo jus, portanto, à percepção do benefício, a contar da 

data do requerimento administrativo. TAXA ÚNICA DE SERVIÇOS 

JUDICIAIS. Nos termos do artigo 3º, inc. II, da Lei 14.634/2014, a pessoa 

jurídica de direito público e suas respectivas autarquias, quando vencidas, 

são contribuintes da taxa única de serviços judiciais. Hipótese de 

incidência da referida legislação, diante da propositura da ação em 

16/05/2017, conforme orientação da Corregedoria-Geral de Justiça. 

PREQUESTIONAMENTO. O julgador não está obrigado, para fins de 

prequestionamento, a se manifestar sobre todos os dispositivos legais 

aventados pelas partes, bastando que a fundamentação seja suficiente 

para a solução do caso concreto. REMESSA NECESSÁRIA NÃO 

CONHECIDA. APELAÇÃO DESPROVIDA. UNÂNIME.(Apelação / Remessa 

Necessária, Nº 70083504522, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do 

RS, Relator: Eduardo Kraemer, Julgado em: 05-02-2020) PREVIDENCIÁRIO. 

BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. VINCULAÇÃO AO LAUDO. 

INOCORRÊNCIA. PROVA INDICIÁRIA. CONCESSÃO DE APOSENTADORIA 

POR INVALIDEZ. 1. O juízo não está adstrito às conclusões do laudo 

médico pericial, nos termos do artigo 479 do NCPC ( O juiz apreciará a 

prova pericial de acordo com o disposto no art. 371, indicando na 

sentença os motivos que o levaram a considerar ou a deixar de 

considerar as conclusões do laudo, levando em conta o método utilizado 

pelo perito), podendo discordar, fundamentadamente, das conclusões do 

perito em razão dos demais elementos probatórios coligido aos autos. 2. 

Ainda que o caderno processual não contenha elementos probatórios 

conclusivos com relação à incapacidade do segurado, caso não se possa 

chegar a uma prova absolutamente conclusiva, consistente, robusta, é 

adequado que se busque socorro na prova indiciária e nas evidências. 3. 

Em que pese o laudo pericial realizado ter concluído pela redução parcial 

da capacidade laboral do autor, considerando que ele já conta com 59 

anos de idade, possui baixo grau de instrução (ensino fundamental 

completo), exerce atividades desgastantes (mecânico de manutenção de 

máquinas) e está incapacitado para o labor por um longo período, sem 

apresentar melhora, não vejo como possa recuperar-se, de modo que 

consiga voltar a exercer as atividades habituais - sabidamente 

desgastantes - e, de outro lado, devido às suas condições pessoais, não 

vislumbro chances concretas de reabilitação profissional. Assim, entendo 

que a parte autora faz jus à concessão do benefício de aposentadoria por 

invalidez. 4. Apelação da parte autora provida. (TRF4, AC 

5022144-74.2018.4.04.9999, TURMA REGIONAL SUPLEMENTAR DE SC, 

Relator PAULO AFONSO BRUM VAZ, juntado aos autos em 20/02/2020) 

PREVIDENCIÁRIO. REEXAME NECESSÁRIO. NÃO CABIMENTO EM CASO 

DE RECURSO DA FAZENDA. AUXÍLIO-DOENÇA/APOSENTADORIA POR 

INVALIDEZ. INCAPACIDADE LABORAL. TERMO INICIAL. CORREÇÃO 

MONETÁRIA. 1. Conforme a regra da singularidade recursal estabelecida 

pela nova Lei Adjetiva Civil (art. 496, § 1º), tendo sido interposta apelação 

pela Autarquia Previdenciária, a hipótese que se apresenta é de não 

cabimento da remessa necessária. 2. Tratando-se de auxílio-doença ou 

aposentadoria por invalidez, o Julgador firma sua convicção, via de regra, 

por meio da prova pericial. 3. Considerando as conclusões extraídas da 

análise do conjunto probatório no sentido de que a parte autora está 

definitivamente incapacitada para o exercício de suas atividades 

laborativas habituais e ponderando, também, acerca de suas condições 

pessoais - especialmente tendo em vista conta 65 anos de idade, possui 

baixa escolaridade e qualificação profissional restrita -, mostra-se inviável 

a sua reabilitação, razão pela qual é devido o benefício de aposentadoria 

por invalidez. 4. Tendo o conjunto probatório apontado a existência da 

incapacidade laboral desde a época do cancelamento administrativo, o 

benefício é devido desde então. 5. A atualização monetária das parcelas 

vencidas deve observar o INPC no que se refere ao período posterior à 

vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91, 

conforme deliberação do STJ no julgamento do Tema 905 (REsp nº 

1.495.146 - MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DE 02-03-2018), o qual 

resta inalterado após a conclusão do julgamento, pelo Plenário do STF, em 

03-10-2019, de todos os EDs opostos ao RE 870.947 (Tema 810 da 

repercussão geral), pois rejeitada a modulação dos efeitos da decisão de 

mérito. (TRF4, AC 5010330-31.2019.4.04.9999, TURMA REGIONAL 

SUPLEMENTAR DE SC, Relator CELSO KIPPER, juntado aos autos em 

11/03/2020) Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido e CONDENO o 

Instituto Nacional do Seguro Social - INSS ao pagamento de aposentadoria 

por invalidez em favor de ANTONIO GUIMARES DE CARVALHO, no valor 

do salário-benefício de acordo com os artigos 28 e 29 da Lei n.º 8.213/91, 

bem como, o pagamento do 13º salário, a contar da cessação do auxílio 

doença 24.10.2017. Confirmo a liminar ID. 13956584 - Pág. 1/3. Por 

consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. 

Quanto às prestações vencidas a contar da cessação do auxílio doença, 

24.10.2017., OBSERVADO EVENTUAIS PAGAMENTOS DO BENEFÍCIO POR 
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FORÇA DE DECISÃO JUDICIAL, serão devidos correção monetária pelo 

índice IPCA-E (RE 870.947) a partir do vencimento de cada parcela e juros 

de mora de 0,5% (meio por cento) ao mês, em conformidade com os 

preceitos da Lei de nº 11.960/2009 que alterou o art. 1º-F da Lei nº 

9.494/1997. Intime-se a autarquia ré por meio da Procuradoria Federal 

Especializada do INSS com todos os dados necessários da parte autora 

para, no prazo de 30 (trinta) dias, implantar o benefício ora concedido, sob 

pena multa a ser posteriormente fixada no caso de descumprimento desta 

decisão. Diante do princípio da causalidade, CONDENO a Autarquia ré nos 

honorários advocatícios, que FIXO no importe de 10% sobre as parcelas 

vencidas (Súmula 111 do STJ) até a implantação do benefício, nos termos 

do art.85, § 2º do Código de Processo Civil. ISENTO a parte demandada do 

pagamento de despesas e custas processuais, salvo quanto àqueles 

valores eventualmente despendidos pela parte autora, nos termos do 

inciso I do artigo 3º da Lei Estadual n. 7.603, de 27 de setembro de 2001. 

Sem remessa necessária em razão do artigo 496, § 3º, I do Código de 

Processo Civil. Após o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE os autos, com 

as baixas e anotações necessárias. P.I.C. Data registrada no sistema. 

José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito em regime de colaboração Nome: 

Antônio Guimarães de Carvalho CPF: 237.505.101- 72 RG: 00039521 

SSP/MS Data de Nascimento: 27.03.1958 Nome da mãe: Aurora Guimarães 

de Carvalho Endereço da segurada: Rua Industrial, Chácara 10, Vila Boa 

Esperança, na cidade de Feliz Natal/MT. Benefício concedido: 

Aposentadoria por invalidez. Renda mensal: a ser calculado pelo INSS de 

acordo com os artigos 28 e 29 da Lei n.º 8.213/91 Data do início do 

Benefício – DIB: 24.10.2017

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003303-09.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

IRENE DE SOUZA FRANCO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO LUIZ GOBBI OAB - MT0019229A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO SENTENÇA Processo: 1003303-09.2017.8.11.0040. AUTOR(A): 

IRENE DE SOUZA FRANCO REU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL VISTOS. IRENE DE SOUZA FRANCO, qualificada nos autos, 

propôs ação previdenciária em face do INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL – INSS, objetivando, em síntese, à concessão do 

beneficio de auxílio doença e/ou aposentadoria por invalidez. Para tanto, 

relatou ser filiada à Previdência Social, assim como totalmente 

incapacitada para o trabalho em razão de ter “CID M 751- manguito 

rotador, M 25 – transtornos articulares e M 79 – reumatismo não 

especificado”. Asseverou que requereu a concessão do benefício auxílio 

doença na via administrativa, no entanto, fora negado pela autarquia ré, ao 

fundamento de não constatação de incapacidade laborativa. Instruiu a 

inicial com documentos. O pedido de tutela de urgência foi indeferido, no 

entanto, foi concedido os benefícios da gratuidade Em contestação o 

requerido defendeu a improcedência dos pedidos ante a ausência de 

comprovação de incapacidade laborativa da requerente. A parte autora 

apresentou réplica à contestação. A decisão de id. 9892173 - pág. 1/2 

afastou a prejudicial de mérito suscitada pelo requerido, nomeou o perito 

médico, sendo a perícia judicial juntada ao id. 11478109. A autora 

impugnou o laudo (id. 11579935), juntou novos laudos médicos e solicitou 

exames complementares. De outro lado, a autarquia requerida, diante da 

ausência de constatação de incapacitada manifestou pela improcedência 

dos pedidos. Em manifestação aos novos laudos médicos juntados pelo 

autor, a perita judicial reiterou a conclusão do laudo pericial de id. 

11478109. A autora impugnou a manifestação da perita, pugnou pela 

procedência da ação e juntou novo laudo médico. É o breve relato. Decido. 

Como relatado, postula a autora aposentadoria por invalidez e/ou 

auxílio-doença embasando-se nas disposições da Lei 8.213/91 que dispõe 

sobre os Planos de Benefícios da Previdência Social. A pretensão não 

prospera. Isso porque, o laudo médico pericial foi categórico em afirmar 

que não há incapacidade laboral da autora para as atividades laborativas 

habituais em decorrência da moléstia narrada na inicial. No exame físico, a 

Sra. Perita apontou: “A pericianda apresenta -se em bom estado geral, 

consciente, lúcida, orientada em tempo e espaço. Cooperativa durante 

todo o exame pericial, apresenta respostas claras, ricas em detalhes e 

com nexo. Vestimentas, comportamento e atitudes adequadas. Sem 

alterações cognitivas, de memória ou raciocínio. PA: 150/100mmHg. 

Mucosas úmidas, coradas e hidratadas. Auscultas cardíaca e pulmonar 

normais. Membros superiores: musculatura trófica; ausência de edema, 

deformidades ou assimetrias; queixa de dor à palpação da face lateral dos 

ombros; dificuldade para elevar ombros acima de 100o devido queixa de 

dor, demais movimentos preservados; testes de Neer, Jobe, Hawkins e 

Yokum negativos; força grau V bilateral. Membros inferiores sem 

alterações.”. Em resposta aos quesitos da autora, a perita judicial concluiu 

que a requerente é portadora da CID-10: M79.6 9 (dor em membros), sem 

relação com traumatismos, e que não comprova incapacidade para 

exercer atividade laboral, verbis: “1- A Periciada é portadora de doença ou 

lesão? Indique a CID pertinente? A autora apresenta queixa de dor em 

membros superiores, dos ombros ate as mãos, de inicio insidioso, sem 

relação com traumatismos (CID-10: M79.6)”. (...) “3- As doenças que 

acometem a autora causam incapacidade laborativa? Se positivo, esta 

incapacidade é total e permanente ou total e temporária? Considero que a 

autora não comprova incapacidade para exercer atividade laboral habitual 

como do lar”. (...) 6- Quais foram os exames apresentados pela autora e 

quais foram as doenças diagnosticadas pela pericia medica? Quais as 

características/sintomas? Especificar e descrever. Não foram 

apresentados exames complementares. A autora apresenta queixa de dor 

em membros superiores, dos ombros ate as mãos, de inicio insidioso, sem 

relação com traumatismos. 7- Quais as limitações provocadas pelas 

doenças que acometem a parte autora? Especificar e descrever. A autora 

apresenta queixa de dor em membros superiores, dos ombros ate as 

mãos, de inicio insidioso, sem relação com traumatismos. Sem 

incapacidade para exercer atividade laboral habitual como do lar. (...) 17- 

Existe possibilidade de melhoras no quadro clinico do Requerente? Ou 

possibilidade de retorno ao trabalho? Se sim em quanto tempo? Considero 

que a autora não comprova incapacidade para exercer atividade laboral 

habitual como do lar. Em resposta aos quesitos do réu: (...) 2- Qual a 

atividade laborativa habitual do(a) autor(a)? A parte autora é empregada 

ou “autônoma”? Comprova atividades laborais de servente e empregada 

domestica. E alega ser do lar ha muitos anos. 3- Diga o Sr Perito se a 

atividade declarada requer a realização de esforços físicos e, em caso 

afirmativo se de forma leve, moderada ou intensa? Poderia o Sr Perito 

descrever detalhadamente as tarefas desenvolvidas no exercício dessa 

atividade? Esforços físicos leves. Atividade do lar envolve atividades de 

limpeza, cozinha e organização geral para manutenção da casa. (...) 5- 

Diga o Sr Perito qual o diagnostico e se a parte autora esta acometida de 

alguma patologia? Qual? Da patologia ou do agravamento da patologia teve 

origem alguma incapacidade? A autora apresenta queixa de dor em 

membros superiores, dos ombros ate as mãos, de inicio insidioso, sem 

relação com traumatismos. Considero que a autora não comprova 

incapacidade para exercer atividade laboral habitual como do lar. 6- Caso 

a resposta ao quesito anterior seja afirmativa, diga o Sr Perito se o 

diagnostico atual foi estabelecido clinicamente ou se existe alguma 

comprovação por exame complementar? Diagnostico clinico. 7- Diga o Sr 

Perito, no caso de resposta afirmativa ao quesito anterior indicando 

existência de exame(s) complementar(es) qual(is) foi (foram) o(s) 

resultado(s) do(s) mesmo(s)? Diagnostico clinico. (...) 18- Diga o Sr Perito 

se a parte autora é portador de alguma das seguintes enfermidades: a) 

tuberculose ativa; b) hanseníase; c) alienação mental; d) neoplasia 

maligna; e) cegueira; f) paralisia irreversível e incapacitante; g) cardiopatia 

grave; h) espondiloartrose anquilosante; i) nefropatia grave; j) estado 

avançado da doença de Paget (osteíte deformante); k) Síndrome da 

imunodeficiência adquirida – AIDS; l) contaminação por radiação com base 

em conclusão da medicina especializada; m) hepatopatia grave. Não. Em 

conclusão, apontou a médica perita: “Considero que a autora não 

comprova incapacidade para exercer atividade laboral habitual como do 

lar.” Como se observa, o laudo pericial concluiu que a autora apresentava 

queixa de dor em membros superiores, dos ombros ate as mãos, de inicio 

insidioso, sem relação com traumatismos (CID-10: M79.6), e que a autora 

não comprovou incapacidade para exercer atividade laboral habitual como 

do lar, que, de acordo com os autos, foi a última atividade laboral 

desempenhada pela requerente. Verifica-se que o laudo pericial foi 

enfático no sentido de a autora não comprovou incapacidade para exercer 

atividade laboral habitual como do lar, conclusão esta decorrente de um 

diagnóstico clínico, já que nesse primeiro momento não havia sido 

apresentados exames complementares. Com efeito, a parte autora se 
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insurgiu contra a conclusão pericial, de forma que juntou aos autos novos 

laudos e exame médicos a fim de comprovar sua incapacidade laborativa, 

contudo, com vista dos novos documentos juntados pela requerente e 

instada a se manifestar acerca deles, a perita médica ratificou o laudo 

médico anteriormente apresentado, afirmando que a autora não comprova 

incapacidade para exercer atividades laboral habitual como do lar. 

Verifica-se, assim, que a parte autora, do lar (facultativa), contando 

atualmente com 70 anos de idade, apesar de possuir dores nos membros, 

não há nada que comprove sua incapacidade para exercer atividade 

laboral habitual como do lar. Constata-se que as primeiras provas juntadas 

com a ação foram apenas laudos médicos atestando que a autora era 

portadora da CID descrita na inicial, contudo, desprovidos de qualquer 

exame comprobatório, que só foi juntado pela requerente após o laudo 

pericial carreado aos autos, de forma que mesmo após a juntada de 

exames complementares a perícia médica foi novamente emitida no sentido 

de que não havia comprovação de incapacidade para o exercício de 

atividade laboral habitual como do lar. Assim, neste caso, o conjunto 

probatório revela que a parte autora não logrou comprovar, à época do 

laudo judicial, a existência de incapacidade total e permanente para o 

exercício de qualquer atividade laborativa, que autorizaria a concessão de 

aposentadoria por invalidez, nos termos do art. 42 da Lei nº 8.213/91; 

tampouco logrou comprovar a existência de incapacidade total e 

temporária, que possibilitaria a concessão de auxílio-doença, conforme 

disposto no art. 59 da Lei 8.212/91. Noutra banda, não prospera a 

impugnação aos Laudos Periciais apresentados, pois, tantos os quesitos 

quanto aos demais esclarecimentos foram apresentados pela médica 

perita de forma clara e objetiva, bem como, conclusiva ao atestar que não 

resta comprovada a incapacidade da autora para exercer atividade laboral 

habitual como do lar, que, por sinal, trata-se de atividade que não demanda 

grande esforço físico, atividade esta que a autora alegou que está a 

desenvolver há muito anos. Acerca do tema: “APELAÇÃO CÍVEL. 

PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ACIDENTÁRIA. 

IMPUGNAÇÃO À PERÍCIA MÉDICA JUDICIAL. NECESSIDADE DE NOVA 

PERÍCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CARACTERIZADO. 

PRELIMINAR AFASTADA. MÉRITO. AUXÍLIO DOENÇA ACIDENTÁRIO. 

AUXÍLIO-ACIDENTE. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. INCAPACIDADE 

LABORAL NÃO DEMONSTRADA. INEXISTÊNCIA DE REQUISITO. 

CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS. NÃO CABIMENTO. LAUDO PERICIAL. 

PREVALÊNCIA. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO MISERO. AUSÊNCIA DE 

DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA. INAPLICABILIDADE. SENTENÇA 

MANTIDA. 1. Desnecessária a produção de nova perícia médica quando 

esclarecida por profissional qualificado todas as questões pertinentes à 

lide. Desse modo, o mero inconformismo da parte com as conclusões do 

laudo não autorizam a realização de novo exame pericial, nem mesmo 

caracteriza o cerceamento de defesa. Preliminar rejeitada. 2. Restando 

comprovada, por laudo pericial, a inexistência de incapacidade laboral, ou 

mesmo sua redução, não há que se falar em direito à percepção de 

auxílio-doença acidentário, de auxílio-acidente ou de aposentadoria por 

invalidez, porquanto ausente requisito necessário à sua concessão. 3. 

Incabível a aplicação do princípio in dubio pro misero, quando a 

documentação apresentada nos autos corrobora com a conclusão da 

perícia judicial, no sentido de que o segurado não padece de incapacidade 

laborativa. 4. Recurso de apelação conhecido, preliminar rejeitada e, no 

méri to, não prov ido.  (TJ-DF 00125444720168070015 DF 

0012544-47.2016.8.07.0015, Relator: SIMONE LUCINDO, Data de 

Julgamento: 21/02/2018, 1ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no 

DJE : 27/02/2018 . Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO CÍVEL. 

AÇÃO PREVIDENCIÁRIA. RESTABELECIMENTO DO AUXÍLIO-DOENÇA E 

CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. SENTENÇA DE 

IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DO AUTOR. INCAPACIDADE LABORATIVA 

NÃO COMPROVADA. LAUDO PERICIAL PRODUZIDO POR PERITA MÉDICA 

DO JUÍZO. INCAPACIDADE LABORATIVA NÃO COMPROVADA. 

DESNECESSIDADE DE NOVA PERÍCIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO 

CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Apesar de o julgador não se vincular ao 

teor do laudo pericial, a perícia técnica judicial é de extrema importância ao 

deslinde de questões acidentárias e previdenciárias, uma vez que 

produzida por profissional de confiança do Juízo e equidistante dos 

interesses em confronto, apresentando-se mais completo e com 

elementos suficientes para a formação da convicção do magistrado a 

respeito da questão. 2. Não se pode confundir o reconhecimento médico 

da existência de enfermidade com a incapacidade para o exercício da 

atividade laboral, visto que nem toda patologia apresenta-se como 

incapacitante. 3. A impugnação à nomeação do perito deve ser prévia à 

realização da perícia médica judicial, sob pena de possibilitar ao segurado 

postular novo exame apenas em face das conclusões desfavoráveis do 

expert designado. Apelante que, cientificado da indicação da perita, 

insurgiu-se apenas após laudo desfavorável ao seu pedido. 4. Ausente a 

comprovação da incapacidade da parte autora para o exercício das 

atividades laborais, deve ser mantida a sentença recorrida. (Classe: 

Apelação,Número do Processo: 0307180-77.2013.8.05.0113, Relator (a): 

Joanice Maria Guimarães de Jesus, Terceira Câmara Cível, Publicado em: 

27/02/2018 ) (TJ-BA - APL: 03071807720138050113, Relator: Joanice 

Maria Guimarães de Jesus, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 

27/02/2018) Rejeito, pois, as impugnações a perícia médica apresentadas 

nos autos. Desta feita, uma vez que a perícia médica realizada nos 

presentes autos atesta que a inexiste incapacidade da autora para o 

exercício de sua atividade habitual, o ação deve ser julgada improcedente. 

Nesse sentido: “PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO DOENÇA. APOSENTADORIA 

POR INVALIDEZ. AUXÍLIO ACIDENTE. AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE PARA 

O TRABALHO. 1. O benefício de auxílio doença é devido ao segurado 

incapacitado por moléstia que inviabilize temporariamente o exercício de 

sua profissão. Por sua vez, faz jus à aposentadoria por invalidez o 

segurado que, estando ou não em gozo de auxílio doença, for 

considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de 

atividade que lhe garanta a subsistência. O auxílio acidente é devido ao 

segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente 

de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da 

capacidade para o trabalho que habitualmente exercia. 2. Não há nos 

autos demonstração de incapacidade para o trabalho no período 

compreendido entre o requerimento administrativo, o ajuizamento da ação 

e a realização do exame pericial. 3. Conquanto o sistema da livre 

persuasão racional permita ao julgador não se vincular às conclusões 

periciais, não se divisa do feito nenhum elemento que tenha o condão de 

desconstituir o laudo apresentado. 4. Apelação desprovida.” (TRF-3 - AC: 

00127538120164039999 SP, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL 

BAPTISTA PEREIRA, Data de Julgamento: 04/04/2017, DÉCIMA TURMA, 

Data de Publ icação: e-DJF3 Judic ia l  1 DATA:11/04/2017) 

“PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA. AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE 

PARA O TRABALHO HABITUAL. IMPOSSIBILIDADE DE DEFERIMENTO DO 

BENEFÍCIO. 1. A perícia médica realizada nos presentes autos não deixa 

dúvida acerca da inexistência de incapacidade da parte autora para o 

exercício de sua atividade habitual. 2. Sem a comprovação da 

incapacidade laborativa para o exercício do trabalho habitual da apelante, 

não há suporte legal que possibilite a concessão do benefício de 

auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez. 3. Apelação não provida.” 

(TRF-1 - AC: 00023337820064013805, Relator: JUIZ FEDERAL MÁRCIO 

JOSE DE AGUIAR BARBOSA, Data de Julgamento: 08/06/2015, 1ª 

CÂMARA REGIONAL PREVIDENCIÁRIA DE MINAS GERAIS, Data de 

Publicação: 14/09/2015) Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os 

pedidos formulados na inicial e, por consequência, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO COM JULGAMENTO DE MÉRITO, nos termos do artigo 487, 

inciso I, do Código de Processo Civil. Condeno a parte requerente ao 

pagamento de honorários advocatícios em favor do requerido que arbitro 

em R$ 1.000,00 (um mil reais), com fulcro no §8° do art. 85, do Código de 

Processo Civil, observado, contudo, a inexigibilidade da verba ante a 

gratuidade da justiça concedida ao autor, nos termos do artigo 98, §3º, do 

CPC. Com o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE os autos. P. R. I. 

CUMPRA-SE. Data registrada no sistema. José Mauro Nagib Jorge Juiz de 

Direito em regime de colaboração
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Benefício Previdenciário ajuizada por ANTONIA CLAUDIA SOUZA DA 

SILVA contra o INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL – INSS, 

objetivando a concessão de auxílio doença e/ou aposentadoria por 

invalidez em seu favor. A parte autora argumenta que foi diagnosticada 

com cardiopatia congênita, com coarctação da aorta, hipertensão arterial 

sistêmica (HAS), arritmia cardíaca, dislipidemia e depressão, inclusive, já 

foi submetida a diversos procedimentos cirúrgicos, e devido às 

enfermidades enfrentadas não consegue mais desenvolver suas 

atividades laborativas, tendo o requerido cessado o benefício de 

auxílio-doença. A inicial foi instruída com vasto conjunto probatório. A 

tutela de urgência foi deferida e determinada a citação do requerido. O 

requerido, mesmo citado, manteve inerte. Determinada a realização de 

perícia, aportou-se aos autos o resultado pericial apontando a 

incapacidade total e definitiva da autora para exercer o labor. É o relatório. 

É o relatório. Decido. Inicialmente, considerando que a Autarquia 

devidamente citada não apresentou contestação, DECRETO a sua revelia 

com fulcro no artigo 344 do Código de Processo Civil. Contudo, 

considerando que a demanda versa sobre direitos indisponíveis, deixo de 

aplicar os seus efeitos, conforme orientação do artigo 345, inciso II do 

CPC. Pois bem. Cuida-se de pedido de Concessão de benefício 

previdenciário com pedido de auxílio-doença e/ou aposentadoria por 

invalidez, formulado por ANTONIA CLAUDIA SOUZA DA SILVA contra o 

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL – INSS. Nesse passo, 

deve-se observar o disposto nos arts. 42 e 59 da referida lei, verbis: “Art. 

42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, 

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

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

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

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

aposentadoria por invalidez dependerá da verificação da condição de 

incapacidade mediante exame médico-pericial a cargo da Previdência 

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

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

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

conferirá direito à aposentadoria por invalidez, salvo quando a 

incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento dessa 

doença ou lesão.” “Art. 59. O auxílio-doença será devido ao segurado 

que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido 

nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade 

habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.” Além disso, vale 

lembrar que o período de carência exigido para a concessão de 

aposentadoria por invalidez e/ou do benefício de auxílio-doença é de 12 

(doze) contribuições mensais, nos termos do art. 25, inciso I, da Lei n.º 

8.213/91, verbis: “Art. 25. A concessão das prestações pecuniárias do 

Regime Geral de Previdência Social depende dos seguintes períodos de 

carência, ressalvado o disposto no art. 26: I - auxílio-doença e 

aposentadoria por invalidez: 12 (doze) contribuições mensais; Portanto, 

verifica-se que para a concessão do benefício previdenciário, quer 

auxílio-doença quer aposentadoria por invalidez, cumpre analisar a 

presença dos requisitos legais comuns a ambos, quais sejam: a. 

Qualidade de segurado. b. Cumprimento do período de carência. c. 

Incapacidade para o trabalho (temporária para auxílio doença e 

permanente para aposentadoria por invalidez). In casu, a carência mínima 

legal para a concessão dos benefícios postulados na inicial foi cumprida 

pela segurada conforme vislumbra-se pelo extrato CNIS e CTPS juntado 

aos autos. Além disso, observa-se que foi concedido o benefício de 

auxílio-doença a autora pela Autarquia entre 16.10.2017 a 12.12.2017, 

quando cessado (ID. 12253638 - Pág. 1). Dessa forma, verifica-se o 

preenchimento dos dois primeiros requisitos: qualidade de segurada e 

cumprimento do período de carência. Sobre o terceiro requisito, deve-se 

considerar a existência ou não de doença que afete a capacidade para o 

trabalho para identificar qual o benefício aplicável ao caso concreto, em 

função das características da enfermidade, ou seja, se cabível 

aposentadoria por invalidez ou de auxílio-doença. É necessário, ainda, 

levar em conta o grau de instrução da requerente, a idade, bem como se a 

incapacidade para o trabalho a que estava habituada é permanente. 

Analisando o laudo pericial juntado aos autos (ID. 21253269 - Pág. 1/6), 

verifica-se que a parte autora encontra-se incapacitada de forma total e 

definitiva. A conclusão pericial foi no seguinte sentido: “O periciando, Sra 

Antônia Claudia S Silva, com 44 anos de idade, é portadora de cardiopatia 

congênita, com coarctação da aorta, hipertensão arterial sistêmica, 

arritmia cardíaca, dislipidemia e depressão. Faz uso de medicações 

continuas, passou por vários procedimentos de cateterismo cardíaco e 

vem apresentando persistência dos sintomas como desconforto 

respiratório, cansaço aos pequenos esforços, vertigens e crises 

depressivas. Portanto, devido a patologia existente, escolaridade, 

condições financeiras, a autora está incapacitada total e permanente de 

suas atividades laborativas”. (ID. 21253269 - Pág. 1). Não obstante, o 

processo foi instruído com vasta documentação probatória que 

demonstram de forma inequívoca a incapacidade total e definitiva da parte 

autora para qualquer tipo de atividade, o que apenas ratifica a conclusão 

da perita nomeada pelo Juízo. Assim, considerando a incapacidade total e 

permanente da parte autora para o exercício da atividade habitualmente 

exercida (doméstica), aliada a sua idade (46 anos) e seu grau de 

instrução, faz jus a aposentadoria por invalidez. Nesse sentido: 

“PREVIDENCIÁRIO. CARDIOPATIA GRAVE. INCAPACIDADE TOTAL E 

PERMANENTE. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. TERMO INICIAL. 

SISTEMÁTICA DE ATUALIZAÇÃO DO PASSIVO. TEMA Nº 810 DO STF. 

REFORMATIO IN PEJUS. COISA JULGADA MATERIAL. OFENSA. NÃO 

OCORRÊNCIA. 1. Atestada a incapacidade total e permanente do autor 

para o exercício de suas funções habituais, por padecer de cardiopatia 

grave, correta a concessão de aposentadoria por invalidez. 2. Em relação 

ao termo inicial, esta Turma firmou entendimento no sentido de que, 

evidenciado que a incapacidade laboral já estava presente quando do 

requerimento administrativo ou quando da suspensão indevida do 

auxílio-doença, mostra-se correto o estabelecimento do termo inicial do 

benefício previdenciário em tal data. 3. Sistemática de atualização do 

passivo observará a decisão do STF consubstanciada no seu Tema nº 

810. Procedimento que não implica reformatio in pejus ou ofensa à coisa 

julgada material. 4. Apelação do INSS desprovida, provido parcialmente o 

apelo do autor.” (TRF-4 - AC: 50010325720164047012 PR 

5001032-57.2016.4.04.7012, Relator: LUIZ CARLOS CANALLI, Data de 

Julgamento: 12/12/2017, QUINTA TURMA). Ante o exposto, JULGO 

PROCEDENTE o pedido de APOSENTADORIA POR INVALIDEZ, razão pela 

qual CONDENO o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS ao pagamento 

do referido benefício previdenciário em favor de ANTONIA CLAUDIA 

SOUZA DA SILVA, no valor do salário-benefício de acordo com os artigos 

28 e 29 da Lei n.º 8.213/91, bem como, o pagamento do 13º salário, a 

contar do indeferimento administrativo, 26.02.2018. Ratifico a liminar ID. 

12254859 - Pág. 3 Por consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil. Quanto às prestações vencidas a contar da a contar do 

indeferimento administrativo, 26.02.2018., OBSERVADO EVENTUAIS 

PAGAMENTOS DO BENEFÍCIO POR FORÇA DE DECISÃO JUDICIAL, serão 

devidos correção monetária pelo índice IPCA-E (RE 870.947) a partir do 

vencimento de cada parcela e juros de mora de 0,5% (meio por cento) ao 

mês, em conformidade com os preceitos da Lei de nº 11.960/2009 que 

alterou o art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997. Intime-se a autarquia ré por meio 

da Procuradoria Federal Especializada do INSS com todos os dados 

necessários da parte autora para, no prazo de 30 (trinta) dias, implantar o 

benefício ora concedido, sob pena multa a ser posteriormente fixada no 

caso de descumprimento desta decisão. Diante do princípio da 

causalidade, CONDENO a Autarquia ré nos honorários advocatícios, que 

FIXO no importe de 10% sobre as parcelas vencidas (Súmula 111 do STJ) 

até a implantação do benefício, nos termos do art.85, § 2º do Código de 

Processo Civil. ISENTO a parte demandada do pagamento de despesas e 

custas processuais, salvo quanto àqueles valores eventualmente 

despendidos pela parte autora, nos termos do inciso I do artigo 3º da Lei 

Estadual n. 7.603, de 27 de setembro de 2001. Sem remessa necessária 

em razão do artigo 496, § 3º, I do Código de Processo Civil. Após o 

trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE os autos, com as baixas e anotações 

necessárias. P.I.C. Data registrada no sistema. José Mauro Nagib Jorge 

Juiz de Direito em regime de colaboração Nome: Antonia Claudia Souza da 

Silva CPF: 638.217.372 -04 RG: 3762108 SSP PA Data de Nascimento: 

26.07.1974 Nome da mãe: Terezinha de Jesus Silva Endereço da 

segurada: Avenida W 2, s/n, bairro Carolina, zona rural, cidade de Sorriso 

-MT. Benefício concedido: Aposentadoria por invalidez. Renda mensal: a 

ser calculado pelo INSS de acordo com os artigos 28 e 29 da Lei n.º 

8.213/91 Data do início do Benefício – DIB: 26.02.2018

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003931-61.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO DAVID DE LIMA PEREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:
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LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT8196-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO SENTENÇA Processo: 1003931-61.2018.8.11.0040. AUTOR(A): 

FRANCISCO DAVID DE LIMA PEREIRA REU: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL Vistos etc. Trata-se de Ação de Concessão de 

Benefício Previdenciário ajuizada por FRANCISCO DAVID DE LIMA 

PEREIRA contra o INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL – INSS, 

objetivando a conversão do auxílio doença em aposentadoria por 

invalidez. A parte autora argumenta que foi diagnosticado com as CIDs 

M21, CID M 79 e CID G 58, o que culminou com a perda de mobilidade da 

perna direita, e devido às enfermidades enfrentadas não consegue mais 

desenvolver suas atividades laborativas. A inicial foi instruída com vasto 

conjunto probatório. A tutela de urgência foi deferida. Citada, a Autarquia 

apresentou contestação requerendo a improcedência do pedido inicial, ao 

argumento de que a parte autora não demonstrou a incapacidade para o 

labor. Determinada a realização de perícia, aportou-se aos autos o 

resultado pericial apontando a incapacidade total e definitiva da parte 

autora exercer atividade habitualmente exercida, qual seja, mecânico. É o 

relatório. É o relatório. Decido. Cuida-se de pedido de Concessão de 

benefício previdenciário com pedido de auxílio-doença e/ou aposentadoria 

por invalidez, formulado por FRANCISCO DAVID DE LIMA PEREIRA contra 

o INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL – INSS. Nesse passo, 

deve-se observar o disposto nos arts. 42 e 59 da referida lei, verbis: “Art. 

42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, 

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

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

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

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

aposentadoria por invalidez dependerá da verificação da condição de 

incapacidade mediante exame médico-pericial a cargo da Previdência 

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

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

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

conferirá direito à aposentadoria por invalidez, salvo quando a 

incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento dessa 

doença ou lesão.” “Art. 59. O auxílio-doença será devido ao segurado 

que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido 

nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade 

habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.” Além disso, vale 

lembrar que o período de carência exigido para a concessão de 

aposentadoria por invalidez e/ou do benefício de auxílio-doença é de 12 

(doze) contribuições mensais, nos termos do art. 25, inciso I, da Lei n.º 

8.213/91, verbis: “Art. 25. A concessão das prestações pecuniárias do 

Regime Geral de Previdência Social depende dos seguintes períodos de 

carência, ressalvado o disposto no art. 26: I - auxílio-doença e 

aposentadoria por invalidez: 12 (doze) contribuições mensais; Portanto, 

verifica-se que para a concessão do benefício previdenciário, quer 

auxílio-doença quer aposentadoria por invalidez, cumpre analisar a 

presença dos requisitos legais comuns a ambos, quais sejam: a. 

Qualidade de segurado. b. Cumprimento do período de carência. c. 

Incapacidade para o trabalho (temporária para auxílio doença e 

permanente para aposentadoria por invalidez). In casu, a demonstração 

de segurado e a carência mínima para a concessão dos benefícios 

postulados na inicial foi devidamente cumprido, conforme extrato CNIS que 

demonstra que o autor recebeu auxílio doença de 17.07.2018 até 

17.04.2019. (ID. 15317568 - Pág. 3). Sobre o terceiro requisito, deve-se 

considerar a existência ou não de doença que afete a capacidade para o 

trabalho para identificar qual o benefício aplicável ao caso concreto, em 

função das características da enfermidade, ou seja, se cabível 

aposentadoria por invalidez ou de auxílio-doença. É necessário, ainda, 

levar em conta o grau de instrução da parte autora, a idade, bem como se 

a incapacidade para o trabalho a que estava habituada é permanente. 

Analisando o laudo pericial juntado aos autos (ID. 21911422 - Pág. 1/3), 

verifica-se que a parte autora encontra-se incapacitada de forma total e 

definitiva para o exercício da sua atividade habitual, qual seja, mecânico, 

bem como para qualquer atividade que demande esforço físico. A 

conclusão pericial foi no seguinte sentido: “Conclusão: lesão nervosa do 

nervo femoral com atrofia e perda funcional em membro inferior direito. 

Lesão que gera incapacidade”. (ID. 21911422 - Pág. 2). Além disso, 

vejamos: “QUESITOS PARTE AUTORA” 1 – Atualmente o Requerente é 

portador de alguma enfermidade / deformidade que o incapacite? 

Apresentar CID e possível tratamento. Lesão do nervo femoral com atrofia 

da musculatura anterior da coxa. Cid 10 G57.2. 2 - No caso de resposta 

acima ser afirmativa, é possível a cura desta doença/ deformidade? A 

mesma é gradativa? Não é passível de cura. E encontra -se estabilizada. 3 

– A incapacidade/deformidade, se existente, é temporária ou permanente? 

Total ou parcial? Permanente e total para as atividades previamente 

exercidas. 4 – Admitindo -se a existência da incapacidade/deformidade, é 

possível determinar a data de seu início? Temporária e permanente? 

Incapacidade teve inicio em abril de 2016 5 – Em caso de progressão ou 

agravamento de doença, lesão ou deficiência, a partir de quando se 

constatou a incapacidade para o trabalho ou atividade habitual? Data do 

quesito anterior. 6 – Em sendo o caso de incapacidade definitiva, o 

Requerente necessita de assistência permanente de outra pessoa para as 

atividades pessoais diárias? Não. Porém há limitação funcional importante 

em membro inferior. 7 – Em sendo caso de incapacidade temporária ou 

parcial, favor responder: a) Essa incapacidade é suscetível de 

recuperação ou reabilitação para alguma atividade que garanta a 

subsistência ao Requerente? Sim. Levando em consideração a idade do 

periciado e as leis para PCD há possibilidade de recolocação no mercado 

de trabalho. 8 – Não sendo o Requerente portador de doença ou lesão ou 

se desta não decorrer a incapacidade para o trabalho, em que elementos 

do exame se fundamenta a resposta? Não se aplica. QUESITOS INSS 1) 

Qual o nome e a idade atual do(a) autor(a)? Qual o atual estado de saúde 

do(a) autor(a)? Já identificada acima. Bom estado geral de saúde. 2) Qual 

a atividade laborativa habitual do(a) autor(a)? A parte autora é empregada 

ou “autônoma”? Já descrito acima. Empregada. 3) Diga o Sr. perito se a 

atividade declarada requer a realização de esforços físicos, e em caso 

afirmativo se de forma leve, moderada ou intensa? Poderia o Sr. Perito 

descrever detalhadamente as tarefas desenvolvidas no exercício dessa 

atividade? Forma moderada a intensa. Atividades descritas acima. 4) Diga 

o Sr. Perito se a parte autora apresenta sinais sugestivos de que está 

trabalhando, tais como sinais de exposição solar intensa, calosidade nãos 

mãos, etc. Não. 5) Diga o Sr. Perito qual o diagnóstico e se a parte autora 

esta acometida de alguma patologia? Qual? Da patologia ou do 

agravamento da patologia teve origem alguma incapacidade? Lesão do 

nervo femoral, gerando incapacidade laboral para as atividades 

previamente realizadas. 6) Caso a resposta ao quesito anterior seja 

afirmativa, diga o Sr. Perito se o diagnóstico atual foi estabelecido 

clinicamente ou existe alguma comprovação por exame completar? 

Clinicamente e através de exames complementares. 7) Diga o Sr. Perito, no 

caso de resposta afirmativa ao quesito anterior indicando existência de 

exame(s) complementar(es) qual(is) foi(foram) o(s) resultado(s) do(s) 

mesmo(s)? Exames já descritos acima. 8) No caso de incapacidade, há 

possibilidade de se estabelecer clinicamente a Data do Início da 

Incapacidade (DII), da enfermidade e de seu AGRAVAMENTO, SE FOR O 

CASO? Caso positivo, quando e qual o critério utilizado? Caso negativo, 

indique a provável Data do Início da Incapacidade (DII), ou se apenas é 

possível atestar a incapacidade a partir da realização do laudo pericial, 

ESPECIALMENTE SE A DATA DO INÍCIO DA ENFERMIDADE NÃO COINCIDE 

COM A DATA DO INÍCIO DA INCAPACIDADE. Incapacidade teve inicio após 

tratamento cirúrgico realizado em abril de 2016.. 9) Caso a resposta ao 

quesito nº 5 seja afirmativa diga o Sr. Perito se a patologia declinada 

encontra -se em fase evolutiva (descompensada) ou estabilizada( 

residual) ? Fase estabilizada . 10) Caso a resposta ao quesito nº 5 seja 

afirmativa diga o Sr. Perito se o(a) Autor(a) encontra -se em uso de 

medicação especifica para o diagnóstico declinado? Sim, vem realizando 

acompanhamento medico regular. 11) Diga o Sr. Perito, considerando a 

profissiografia da atividade declarada, se o(a) autor(a) se apresenta 

incapacitado para o trabalho ou para as atividades que anteriormente 

exercia? Sim. 12) No caso de incapacidade, diga o Sr. Perito se a 

incapacidade é total ou parcial? Para a sua atividade ou para qualquer 

atividade? Quais as limitações que a moléstia impõe ao exercício da 

profissão habitual do(a) autor(a), levando -o(a) à incapacidade total ou 

parcial? Total, para atividades que exijam esforço físico. 13) Caso a 

resposta ao quesito 12 seja afirmativa diga o sr. Perito se a incapacidade 

laborativa, no seu entender, é permanente ou temporária? Para a sua 

atividade ou para qualquer atividade? Quais as limitações que a moléstia 

impõe ao exercício da profissão habitual do(a) autor(a), levando - o(a) à 
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incapacidade permanente ou temporária? Permanente, para atividades de 

demandem realização de esforços físicos. 14) No caso de incapacidade, 

diga o Sr. Perito se a incapacidade teve origem em alguma doença do 

trabalho, doença profissional ou acidente do trabalho, no que se inclui 

acidentes ou quaisquer atos de terceiros ocorridos no local e horário de 

trabalho, bem como acidente sofrido fora do local de trabalho, mas na 

execução de serviço a trabalho, em viagem a trabalho e no percurso da 

residência para o local de trabalho ou deste para aquela, ainda que em 

veículo de propriedade da parte autora. Não. 15) No caso de incapacidade 

“permanente e parcial”, diga o Sr. Perito se a incapacidade decorreu de 

acidente de qualquer outra natureza. Caso positivo, diga o Sr. Perito se, 

após a consolidação das lesões, restaram seqüelas que implicaram 

redução da capacidade para o trabalho que o autor habitualmente exercia. 

Não se aplica. 16) No caso de incapacidade “temporária e parcial” e 

“temporária e total”, qual a data provável ou o prazo estimado e indicada 

para recuperação laborativa? Não se aplica. 17) No caso de incapacidade 

“permanente e total”, ela se estende, sob o ponto de vista médico, para 

toda e qualquer atividade laboral? Ou é possível a reabilitação para outra 

função? Seria possível a reabilitação para funções que não exigissem 

realização de esforços físicos. 18) Diga o Sr. Perito se a parte autora é 

portadora de alguma das seguintes enfermidades: a) tuberculose ativa; b) 

hanseníase; c) alienação mental; d) neoplasia maligna; e) cegueira; f) 

paralisia irreversível e incapacitante; g) cardiopatia grave; doença de 

Parkinson; h) espondiloartrose anquilosante; i) nefropatia grave; j) estado 

avançado da doença de Paget (osteíte deformante); k) Síndrome da 

Imunodeficiência Adquirida -AIDS; l) contaminação por radiação com base 

em conclusão da medicina especializada; m) hepatopatia graver. Não 

Infere-se do laudo pericial que o autor passou por procedimento cirúrgico 

em 2016 para tratamento e após o procedimento cirúrgico perdeu a 

mobilidade da perna direita. Extrai-se, ainda, que o autor é portador de 

doença degenerativa, e, embora a doença esteja estabilizada, não há 

qualquer possibilidade de reversão. Além disso, o laudo pericial é 

conclusivo ao indicar que a incapacidade da parte autora é total e 

permanente para o exercício da atividade habitualmente (mecânico) 

exercida, bem como qualquer outra atividade que demande esforço físico. 

Além do laudo pericial realizado por perito judicial nomeado, infere-se que 

o processo foi instruído com vasta documentação probatória que 

demonstram de forma inequívoca a incapacidade total e definitiva da parte 

autora para a atividade que exercia habitualmente, bem como para 

atividades que demandem esforço físico, já que o autor possui a 

mobilidade da perna direita reduzida e faz o uso de muleta. O cerne da 

questão consiste na possibilidade ou não de reinserção do autor no 

mercado de trabalho, levando em consideração a incapacidade laboral, já 

amplamente demonstrada nos autos, somados aos seus predicados 

pessoais, como idade e grau de instrução. No caso, verifica-se que a 

parte autora possui 36 anos de idade, é arrimo de família, estudou até a 4ª 

série do ensino fundamental e após ficar incapacitado não conseguiu se 

inserir no mercado de trabalho, já que desde 2015 vem recebendo o 

auxílio doença, (ID. 15317568 - Pág. 2/3). Assim, embora o autor se trate 

de pessoa jovem, verifica-se que a sua reinserção no mercado de 

trabalho é pouco provável, já que possui baixo grau de instrução e está 

incapacitado de forma permanente para exercer qualquer atividade que 

não demande esforço físico. Nesse sentido: PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO 

POR INCAPACIDADE. VINCULAÇÃO AO LAUDO. INOCORRÊNCIA. PROVA 

INDICIÁRIA. CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. 1. O juízo 

não está adstrito às conclusões do laudo médico pericial, nos termos do 

artigo 479 do NCPC ( O juiz apreciará a prova pericial de acordo com o 

disposto no art. 371, indicando na sentença os motivos que o levaram a 

considerar ou a deixar de considerar as conclusões do laudo, levando em 

conta o método utilizado pelo perito), podendo discordar, 

fundamentadamente, das conclusões do perito em razão dos demais 

elementos probatórios coligido aos autos. 2. Ainda que o caderno 

processual não contenha elementos probatórios conclusivos com relação 

à incapacidade do segurado, caso não se possa chegar a uma prova 

absolutamente conclusiva, consistente, robusta, é adequado que se 

busque socorro na prova indiciária e nas evidências. 3. Em que pese o 

laudo pericial realizado ter concluído pela redução parcial da capacidade 

laboral do autor, considerando que ele já conta com 59 anos de idade, 

possui baixo grau de instrução (ensino fundamental completo), exerce 

atividades desgastantes (mecânico de manutenção de máquinas) e está 

incapacitado para o labor por um longo período, sem apresentar melhora, 

não vejo como possa recuperar-se, de modo que consiga voltar a exercer 

as atividades habituais - sabidamente desgastantes - e, de outro lado, 

devido às suas condições pessoais, não vislumbro chances concretas de 

reabilitação profissional. Assim, entendo que a parte autora faz jus à 

concessão do benefício de aposentadoria por invalidez. 4. Apelação da 

parte autora provida. (TRF4, AC 5022144-74.2018.4.04.9999, TURMA 

REGIONAL SUPLEMENTAR DE SC, Relator PAULO AFONSO BRUM VAZ, 

juntado aos autos em 20/02/2020) PREVIDENCIÁRIO. REEXAME 

NECESSÁRIO. NÃO CABIMENTO EM CASO DE RECURSO DA FAZENDA. 

AUXÍLIO-DOENÇA/APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. INCAPACIDADE 

LABORAL. TERMO INICIAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. 1. Conforme a regra 

da singularidade recursal estabelecida pela nova Lei Adjetiva Civil (art. 

496, § 1º), tendo sido interposta apelação pela Autarquia Previdenciária, a 

hipótese que se apresenta é de não cabimento da remessa necessária. 2. 

Tratando-se de auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez, o Julgador 

firma sua convicção, via de regra, por meio da prova pericial. 3. 

Considerando as conclusões extraídas da análise do conjunto probatório 

no sentido de que a parte autora está definitivamente incapacitada para o 

exercício de suas atividades laborativas habituais e ponderando, também, 

acerca de suas condições pessoais - especialmente tendo em vista conta 

65 anos de idade, possui baixa escolaridade e qualificação profissional 

restrita -, mostra-se inviável a sua reabilitação, razão pela qual é devido o 

benefício de aposentadoria por invalidez. 4. Tendo o conjunto probatório 

apontado a existência da incapacidade laboral desde a época do 

cancelamento administrativo, o benefício é devido desde então. 5. A 

atualização monetária das parcelas vencidas deve observar o INPC no 

que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que 

incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91, conforme deliberação do STJ no 

julgamento do Tema 905 (REsp nº 1.495.146 - MG, Rel. Min. Mauro 

Campbell Marques, DE 02-03-2018), o qual resta inalterado após a 

conclusão do julgamento, pelo Plenário do STF, em 03-10-2019, de todos 

os EDs opostos ao RE 870.947 (Tema 810 da repercussão geral), pois 

rejeitada a modulação dos efeitos da decisão de mérito. (TRF4, AC 

5010330-31.2019.4.04.9999, TURMA REGIONAL SUPLEMENTAR DE SC, 

Relator CELSO KIPPER, juntado aos autos em 11/03/2020) Ante o exposto, 

JULGO PROCEDENTE o pedido de APOSENTADORIA POR INVALIDEZ, 

razão pela qual CONDENO o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS ao 

pagamento de aposentadoria por invalidez em favor de FRANCISCO 

DAVID DE LIMA PEREIRA, no valor do salário-benefício de acordo com os 

artigos 28 e 29 da Lei n.º 8.213/91, bem como, o pagamento do 13º 

salário, a contar da cessação do auxílio doença 12/06/2018. Ratifico a 

liminar ID. 14214449 - Pág. 1/3. Por consequência, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fulcro no artigo 487, 

inciso I, do Código de Processo Civil. Quanto às prestações vencidas a 

contar da cessação do auxílio doença, 12/06/2018, OBSERVADO 

EVENTUAIS PAGAMENTOS DO BENEFÍCIO POR FORÇA DE DECISÃO 

JUDICIAL, serão devidos correção monetária pelo índice IPCA-E (RE 

870.947) a partir do vencimento de cada parcela e juros de mora de 0,5% 

(meio por cento) ao mês, em conformidade com os preceitos da Lei de nº 

11.960/2009 que alterou o art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997. Intime-se a 

autarquia ré por meio da Procuradoria Federal Especializada do INSS com 

todos os dados necessários da parte autora para, no prazo de 30 (trinta) 

dias, implantar o benefício ora concedido, sob pena multa a ser 

posteriormente fixada no caso de descumprimento desta decisão. Diante 

do princípio da causalidade, CONDENO a Autarquia ré nos honorários 

advocatícios, que FIXO no importe de 10% sobre as parcelas vencidas 

(Súmula 111 do STJ) até a implantação do benefício, nos termos do art.85, 

§ 2º do Código de Processo Civil. ISENTO a parte demandada do 

pagamento de despesas e custas processuais, salvo quanto àqueles 

valores eventualmente despendidos pela parte autora, nos termos do 

inciso I do artigo 3º da Lei Estadual n. 7.603, de 27 de setembro de 2001. 

Sem remessa necessária em razão do artigo 496, § 3º, I do Código de 

Processo Civil. Após o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE os autos, com 

as baixas e anotações necessárias. P.I.C. Data registrada no sistema. 

José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito em regime de colaboração Nome: 

Francisco David de Lima Pereira CPF: 006.809.193-17, RG: 22222294 

SEJUSP/MT Data de Nascimento: 09.04.1984 Nome da mãe: Terezinha 

Maria de Lima Pereira Endereço da segurada: Rua Vinicius de Morais, n° 

346 Bairro Bom Jesus, CEP: 78.890-000, na cidade de Sorriso - MT 

Benefício concedido: Aposentadoria por invalidez. Renda mensal: a ser 

calculado pelo INSS de acordo com os artigos 28 e 29 da Lei n.º 8.213/91 

Data do início do Benefício – DIB: 12/06/2018
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO SENTENÇA Processo: 1003252-61.2018.8.11.0040. AUTOR(A): 

SILVANA TRES REU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos 

etc. Trata-se de Ação de Concessão de Benefício Previdenciário ajuizada 

por SILVANA TRES contra o INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL – INSS, objetivando a prorrogação do auxílio doença ou, se for o 

caso, a concessão de aposentadoria por invalidez. A inicial foi instruída 

com documentos. A tutela de urgência foi deferida. Citada, a Autarquia 

apresentou contestação requerendo a improcedência do pedido inicial, ao 

argumento de que a parte autora não demonstrou a incapacidade para o 

labor. Determinada a realização de perícia, aportou-se aos autos o 

resultado pericial apontando a incapacidade parcial e temporária da parte 

autora exercer atividade habitualmente exercida. É o necessário. Decido. 

Cuida-se de pedido de Concessão de benefício previdenciário com pedido 

de auxílio-doença e/ou aposentadoria por invalidez, formulado por 

SILVANA TRES contra o INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 

– INSS. Nesse passo, deve-se observar o disposto no art. 42 e 59 do 

referido estatuto legal, verbis: “Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma 

vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao 

segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for 

considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de 

atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto 

permanecer nesta condição. §1º. A concessão de aposentadoria por 

invalidez dependerá da verificação da condição de incapacidade mediante 

exame médico-pericial a cargo da Previdência Social, podendo o 

segurado, às suas expensas, fazer-se acompanhar de médico de sua 

confiança. §2º. A doença ou lesão de que o segurado já era portador ao 

filiar-se ao Regime Geral de Previdência Social não lhe conferirá direito à 

aposentadoria por invalidez, salvo quando a incapacidade sobrevier por 

motivo de progressão ou agravamento dessa doença ou lesão.” Art. 59. O 

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

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

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

(quinze) dias consecutivos. Vale lembrar que o período de carência 

exigido para a concessão de aposentadoria por invalidez é de 12 (doze) 

contribuições mensais, nos termos do artigo 25, inciso I, da Lei n.º 

8.213/91, verbis: “Art. 25. A concessão das prestações pecuniárias do 

Regime Geral de Previdência Social depende dos seguintes períodos de 

carência, ressalvado o disposto no art. 26: I - auxílio-doença e 

aposentadoria por invalidez: 12 (doze) contribuições mensais; (...)” 

Portanto, verifica-se que para a concessão do benefício previdenciário, 

quer auxílio-doença quer aposentadoria por invalidez, cumpre analisar a 

presença dos requisitos legais comuns a ambos, quais sejam: a. 

Qualidade de segurado. b. Cumprimento do período de carência. c. 

Incapacidade para o trabalho (temporária para auxílio doença e 

permanente para aposentadoria por invalidez). In casu, os documentos 

acostados aos autos comprovam que a autora contribuiu durante o 

período legalmente exigido, nos termos do citado artigo, tanto é que a 

própria autarquia demandada já lhe havia concedido o benefício 

auxílio-doença entre 16.03.2016 a 25.10.2017, quando o benefício foi 

cessado. Quanto à incapacidade laborativa, a prova pericial não concluiu 

pela incapacidade total e definitiva da autora para o exercício de atividade 

que lhe garanta a subsistência, mas apenas e tão somente que em razão 

das enfermidades narradas na inicial estaria PARCIALMENTE E 

TEMPORARIAMENTE incapacitada para exercer as atividades laborativas 

que anteriormente exercia, conforme infere-se da conclusão pericial, in 

verbis: “Conclusão: O periciando, Sra. Silvana Tres, com 40 anos de 

idade, exerce a função de enfermeira e professora, onde com o passar 

dos tempos desencadeou diversas patologias psiquiátricas como 

ansiedade, depressão, síndrome do pânico com ideação suicida, hérnia de 

disco em coluna cervical, hipotireoidismo, arritmia cardíaca. Faz uso de 

medicações continuas e acompanhamento com especialistas. Portanto, as 

patologias apresentadas, idade da paciente, escolaridade, não é motivo de 

aposentadoria por invalidez. A autora necessita de um afastamento de 

suas atividades laborais por um tempo para controle da doença. Então, a 

autora está incapacitada parcial e temporariamente de suas atividades 

laborais”. Além disso, a perícia judicial concluiu que as doenças 

mencionadas na inicial estariam estabilizadas, e que o prognóstico de cura 

seria de 180 dias a contar da data da perícia. Assim, considerando que as 

doenças encontram-se estabilizadas e que a incapacidade da autora é 

parcial e temporária, impõe-se tão somente a concessão do auxílio doença 

pelo tempo previsto de prognóstico de cura pela perita nos termos do art. 

59 da Lei 8.213/91. Nesse sentido: “PREVIDENCIÁRIO. PEDIDO DE 

RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA COM POSTERIOR 

CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. INCAPACIDADE 

LABORATIVA PARCIAL E TEMPORÁRIA A ENSEJAR, APENAS, O 

RESTABELECIMENTO DO BENEFÍCIO. TERMO INICIAL A PARTIR DA 

INDEVIDA CESSAÇÃO. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. 

INCIDÊNCIA DA LEI 11.960/2009. PRECEDENTES. DESPROVIMENTO DO 

RECURSO DO AUTOR E PROVIMENTO PARCIAL DA APELAÇÃO DO INSS 

E DA REMESSA NECESSÁRIA. 1. (...) 2. Conforme diploma legal que 

disciplina a matéria, o auxílio-doença será devido ao segurado que, tendo 

cumprido a carência exigida, quando for o caso, estiver incapacitado para 

o seu trabalho habitual, sendo passível de recuperação e adaptação em 

outra atividade, mediante reabilitação profissional (artigos 15, 24/26, 59 e 

62 da Lei 8.213/91). 3. (...) 10. Apelação do autor conhecida e desprovida. 

Remessa necessária e apelação do INSS conhecidas e parcialmente 

providas. (TRF-2 - REEX: 200851040038576, Relator: Desembargador 

Federal ABEL GOMES, Data de Julgamento: 25/02/2014, PRIMEIRA TURMA 

ESPECIALIZADA, Data de Publicação: 18/03/2014)”. Ante o exposto, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos formulados na inicial 

para conceder o benefício auxílio doença razão pela qual CONDENO o 

Instituto Nacional do Seguro Social - INSS ao pagamento de do benefício 

em favor de SILVANA TRES, no valor do salário-benefício nos termos do 

art. 61 da Lei n° 8.213/91, pelo período de 180 dias a contar da data da 

perícia médica (10.06.2019). Por consequência, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO COM JULGAMENTO DE MÉRITO, com fulcro no artigo 487, 

inciso I, do Código de Processo Civil. Quanto às prestações vencidas a 

contar da perícia médica, ou seja, (10.06.2019), OBSERVADO OS 

PAGAMENTOS DO BENEFÍCIO POR FORÇA DE DECISÃO JUDICIAL, serão 

devidos correção monetária pelo índice IPCA-E (RE 870.947) a partir do 

vencimento de cada parcela e juros de mora de 0,5% (meio por cento) ao 

mês, em conformidade com os preceitos da Lei de nº 11.960/2009 que 

alterou o art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997. Diante do princípio da causalidade, 

CONDENO a Autarquia ré nos honorários advocatícios, que FIXO no 

importe de 10% sobre as parcelas vencidas (Súmula 111 do STJ) até a 

implantação do benefício, nos termos do art.85, § 2º do Código de 

Processo Civil. ISENTO a parte demandada do pagamento de despesas e 

custas processuais, salvo quanto àqueles valores eventualmente 

despendidos pela parte autora, nos termos do inciso I do artigo 3º da Lei 

Estadual n. 7.603, de 27 de setembro de 2001. Sem remessa necessária 

em razão do artigo 496, § 3º, I do Código de Processo Civil. Após o 

trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE os autos, com as baixas e anotações 

necessárias. P.I.C. Data registrada no sistema. José Mauro Nagib Jorge 

Juiz de Direito em regime de colaboração Nome: Silvana Tres CPF: 

933.790.480-20 RG: 9057508377 SSP/RS Data de Nascimento: 08.10.78 

Nome da mãe: Nilce Tres Endereço da segurada: Av. Porto Alegre, 2165, 

apto 701, Ed. Portal da Amazônia, centro, em Sorriso – MT Benefício 

concedido: auxílio doença Renda mensal: a ser calculado pelo INSS de 

acordo com art. 61 da Lei n° 8.213/91 Data do início do Benefício – DIB: 

10.06.2019
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SORRISO SENTENÇA Processo: 1004783-85.2018.8.11.0040. AUTOR(A): 

ANERI LANGARO REU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 

Vistos. ANERI LANGARO, qualificado nos autos, propôs ação 

previdenciária em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – 

INSS, objetivando, em síntese, o reconhecimento do trabalho rural e 

urbano em tempo suficiente para obter aposentadoria por idade híbrida. 

Juntou documentos com a inicial. O pedido de tutela de urgência foi 

indeferido, no entanto, foi concedido os benefícios da gratuidade. 

Devidamente citada, a Autarquia Federal apresentou contestação, 

requerendo a improcedência do pedido inicial, sob o argumento de que a 

parte não preenche o tempo mínimo de carência estabelecido por lei para a 

concessão do benefício em tela. A parte autora apresentou réplica à 

contestação. O processo foi saneado, tendo sido designada audiência de 

instrução e julgamento onde a Autarquia demandada não compareceu, 

apesar de devidamente intimada para o ato, e na ocasião foram inquiridas 

as testemunhas da parte autora. É o relatório. Fundamento. Decido. O 

pedido de aposentadoria na modalidade híbrida está previsto no artigo 48, 

§ 3º da Lei 8.213/1991, vejamos: Art. 48. A aposentadoria por idade será 

devida ao segurado que, cumprida a carência exigida nesta Lei, completar 

65 (sessenta e cinco) anos de idade, se homem, e 60 (sessenta), se 

mulher. (Redação dada pela Lei nº 9.032, de 1995) § 3o Os trabalhadores 

rurais de que trata o § 1o deste artigo que não atendam ao disposto no § 

2o deste artigo, mas que satisfaçam essa condição, se forem 

considerados períodos de contribuição sob outras categorias do 

segurado, farão jus ao benefício ao completarem 65 (sessenta e cinco) 

anos de idade, se homem, e 60 (sessenta) anos, se mulher. Portanto, os 

requisitos cuja observância se exige são os seguintes: a) idade mínima: 60 

anos (mulher) e 65 anos (homem); c) carência de 180 meses no momento 

do implemento do requisito etário ou do requerimento administrativo, 

podendo ser utilizado como período de carência, o exercício da atividade 

rural devidamente comprovado com início de prova material corroborado 

pela prova testemunhal somado às contribuições com vínculos urbanos. 

Além disso, o Superior Tribunal de Justiça submeteu o tema ao rito dos 

Recursos Repetitivos (TEMA 1007), o qual foi julgado reconhecendo a 

possibilidade de soma de lapsos de atividade rural, ainda que anteriores à 

edição da Lei 8.213/1991, sem necessidade de recolhimento de 

contribuições ou comprovação de que houve exercício de atividade rural 

no período contemporâneo ao requerimento administrativo ou implemento 

da idade, para fins de concessão de aposentadoria híbrida, desde que a 

soma do tempo de serviço urbano ou rural alcance a carência exigida para 

a concessão do benefício de aposentadoria por idade, e 

independentemente do tipo de atividade exercida no momento do 

implemento etário ou requerimento administrativo. (REsp 1674221/SP, Rel. 

Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 

14/08/2019, DJe 04/09/2019). Pois bem. Em análise do conjunto probatório, 

verifica-se que a parte autora não preenche os requisitos para a 

concessão da aposentadoria pleiteada, tendo em vista que no que se 

refere ao quesito etário, de acordo com a CTPS do reclamante, CNIS de id. 

14765144 - pág. 3 - e a informação da própria petição inicial, o autor vai 

completar 62 (sessenta e dois) anos de idade em 19/04/2020, posto que 

nascido em 19/04/1958, sendo certo ainda que não houve a juntada de 

documentos pessoais. Ainda que haja comprovação de atividades rurais e 

urbanas pela carência exigida, o benefício de aposentadoria por idade 

urbana exige o cumprimento de dois requisitos cumulativamente: idade 

mínima, de 65 anos, no caso dos autos, e período de carência. Logo, 

diante do cenário apresentado, ante a inexistência cumulativa dos 

requisitos previstos em lei para a concessão do benefício previdenciário 

requerido, não resta alternativa senão a improcedência do pleito. Ante o 

exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido e, por consequência, DECLARO 

EXTINTO o processo com julgamento de mérito, nos termos do artigo 487, 

inciso I, do Código de Processo Civil. Condeno a parte requerente ao 

pagamento de honorários advocatícios em favor do requerido que arbitro 

em R$ 1.000,00 (um mil reais), com fulcro no §8° do art. 85, do Código de 

Processo Civil, observado, contudo, a inexigibilidade da verba ante a 

gratuidade da justiça concedida ao autor, nos termos do artigo 98, §3º, do 

CPC. Com o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE os autos. P. R. I. 

CUMPRA-SE. Data registrada no sistema. José Mauro Nagib Jorge Juiz de 

Direito em regime de colaboração

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006883-13.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CELIRIA TREIN (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT8196-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO SENTENÇA Processo: 1006883-13.2018.8.11.0040. AUTOR(A): 

CELIRIA TREIN REU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos. 

CELIRIA TREIN, devidamente qualificada e representada nos autos, propôs 

a presente ação de benefício previdenciário de pensão por morte, em 

desfavor do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, objetivando, em 

síntese, o recebimento de pensão pela morte de seu esposo ADEMIR 

KERSTING DE MOURA. Juntou documentos. O pedido de tutela de urgência 

foi indeferido e a gratuidade da justiça gratuita foi deferida. Devidamente 

citada, Autarquia Federal apresentou contestação, requerendo a 

improcedência do pedido, sob o argumento de que o de cujus não possuía 

qualidade de segurado na data do óbito. A parte autora apresentou réplica 

à contestação. Na audiência de instrução e julgamento foi colhido o 

depoimento de uma testemunha. É o breve relato. Fundamento. Decido. O 

pedido deve ser julgado procedente. A parte autora juntou aos autos com 

o fito de ratificar a procedência do pedido, certidão de nascimento dos 

filhos do casal, certidão de óbito do Sr. Ademir, contrato de compra e 

venda de imóvel em nome do de cujus e comprovantes de pagamento do 

IPTU do referido imóvel em nome da autora, além de prova testemunhal. 

Pois bem. Embora na certidão de óbito não conste nenhuma informação 

quanto a união estável havida entre a autora e o de cujus, o que por si só 

não afasta o reconhecimento da união estável, os documentos juntados 

pela parte autora aliados às certidões de nascimento dos filhos do casal 

corroborados pela prova testemunhal, demonstram satisfatoriamente a 

união estável entre o casal até a data do óbito. Assim, nos termos do art. 

74 da legislação de regência, o benefício de pensão por morte será devido 

ao conjunto dos dependentes do segurado que falecer, aposentado ou 

não, a contar da data: I) do óbito, quando requerida até trinta dias depois 

deste; II) do requerimento, quando requerida após o prazo previsto no 

inciso anterior; III) da decisão judicial, no caso de morte presumida. No 

tocante à categoria dos dependentes preceitua o art. 16 da Lei 8.213/91, 

com as alterações dadas pela Lei 9.528/97, verbis: Art. 16. São 

beneficiários do Regime Geral de Previdência Social, na condição de 

dependentes do segurado: I - o cônjuge, a companheira, o companheiro e 

o filho não emancipado, de qualquer condição, menor de 21 (vinte e um) 

anos ou inválido; II - os pais; III - o irmão não emancipado, de qualquer 

condição, menor de 21 (vinte e um) anos ou inválido; § 1º. A existência de 

dependente de qualquer das classes deste artigo exclui do direito às 

prestações os das classes seguintes. § 2º. O enteado e o menor tutelado 

equiparam-se a filho mediante declaração do segurado e desde que 

comprovada a dependência econômica na forma estabelecida no 

Regulamento. § 3º Considera-se companheira ou companheiro a pessoa 

que, sem ser casada, mantém união estável com o segurado ou com a 

segurada, de acordo com o § 4º A dependência econômica das pessoas 

indicadas no inciso I é presumida e a das demais deve ser comprovada. 

Nesse contexto, para que os dependentes do segurado tenham direito à 

percepção do benefício de pensão por morte é necessário a presença de 

alguns requisitos para a sua concessão, qual seja: a) o óbito do segurado; 

b) a qualidade de dependente; e c) a dependência econômica, que pode 

ser presumida ou comprovada (art. 16, §4º, da Lei 8.213/91). Cumpre 

salientar, ainda, que não há carência para o benefício de pensão por 

morte, nos termos do art. 26, I, da Lei n. 8.213/91. Quanto ao cumprimento 

do inciso V, aliena a, do art. 77 da Lei n° 8.213/91[1], verifica-se que 

também restou demonstrado. Isto porque, a qualidade de segurado não se 

encerra automaticamente, com a interrupção das contribuições, haja vista 

que o legislador previu os chamados períodos de graça, ou seja, formas 

de manutenção da condição de segurado, independentemente de 

contribuições (art. 15 da Lei 8.213/91). Nesses lapsos temporais, restam 

conservados todos os direitos previdenciários dos segurados (art. 15, 

§3º, da LB). Além disso, o art. 15 em seu § 4º, prevê que a perda da 

qualidade de segurado ocorrerá no dia seguinte ao do término do prazo 

fixado no Plano de Custeio da Seguridade Social para recolhimento da 

contribuição referente ao mês imediatamente posterior ao do final dos 

prazos fixados neste artigo e seus parágrafos. No caso concreto, 

verifica-se que a última contribuição do de cujus foi em 20.01.2015 e o 
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óbito ocorreu em 30.01.2016. Assim, considerando que a contagem do 

período de graça é iniciada no mês seguinte ao último vínculo do segurado, 

e não havendo demonstração de ocorrência de nenhuma das hipóteses 

do art. 15, § 4º da LB, perfeitamente aplicável ao caso o disposto no artigo 

15, inciso II da Lei 8.213/91. Portanto, demonstrado que por ocasião do 

óbito o segurado se encontrava no denominado período de graça a partir 

do mês seguinte da última contribuição, faz jus a autora ao recebimento da 

pensão por morte. De outro lado, a idade da requerente não supera o 

disposto item 6[2], na alínea c, inciso V, do art. 77 da Lei n° 8.213/91, pois, 

nascida em 04/04/1974, de maneira que, para efeito de pagamento do 

benefício, deve ser obedecido o item 5[3], ambos do mesmo diploma legal 

Logo, o benefício dever ser pago pela autarquia ré à autora pelo prazo de 

20 (vinte) anos a contar da data do óbito do instituidor. No tocante à 

condição da requerente como de dependente econômica do segurado, 

consoante artigo 16, inciso I, § 4° da Lei n° 8.213/91, é presumida, 

cabendo, a parte contrária, a comprovação da inexistência de 

dependência, o que não ocorreu no caso dos autos, verbis: “Art. 16. São 

beneficiários do Regime Geral de Previdência Social, na condição de 

dependentes do segurado: I - o cônjuge, a companheira, o companheiro e 

o filho não emancipado, de qualquer condição, menor de 21 (vinte e um) 

anos ou inválido; § 4º A dependência econômica das pessoas indicadas 

no inciso I é presumida e a das demais deve ser comprovada.” A 

propósito: “PREVIDENCIÁRIO. UNIÃO ESTÁVEL. COMPROVAÇÃO. 

PENSÃO POR MORTE. QUALIDADE DE DEPEDENDENTE DO "DE CUJUS". I - 

Demonstrado, como no caso, através de prova material, corroborada por 

prova testemunhal, que a autora conviveu em união estável com o "de 

cujus", assim como a sua condição de rurícola, a esta assiste o direito à 

pensão na qualidade de dependente do ex -segurado. II - Remessa e 

A p e l a ç ã o  i m p r o v i d a s .  P r o c e s s o  A P E L R E E X  3 8 9 4  C E 

0000090-90.2009.4.05.9999 Orgão Julgador TRF 5ª Região - Quarta Turma 

Publicação Fonte: Diário da Justiça - Data: 26/03/2009 - Página: 224 - Nº: 

58 - Ano: 2009 Julgamento 3 de Março de 2009 Relator Desembargadora 

Federal Margarida Cantarelli.” “PREVIDENCIÁRIO. UNIÃO ESTÁVEL. 

COMPROVAÇÃO. PENSÃO POR MORTE. JUROS DE MORA. CORREÇÃO 

MONETÁRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. I - Verifica-se da análise dos 

autos que a autora, quando da inicial, juntou aos autos prova material e 

testemunhal suficientes para revelar a união estável com o segurado 

falecido, inclusive certidão de nascimento de filho em comum. II – (...). VI - 

Remessa oficial e apelação parcialmente providas. Processo APELREEX 

8909 PE 0016000-31.2000.4.05.8300 Orgão Julgador TRF/5ª Região - 

Quarta Turma Publicação Fonte: Diário da Justiça Eletrônico - Data: 

11/03/2010 - Página: 443 - Ano: 2010 Julgamento 2 de Março de 2010 

Relator Desembargador Federal Leonardo Resende Martins (Substituto).” 

Além disso, quanto ao termo inicial do benefício, deve ser considerada a 

data do requerimento administrativo (art. 74, II, 8.213/91) uma vez que não 

houve o requerimento do benefício dentro do prazo previsto no artigo 74, 

inciso I da Lei 8.213/91. Com efeito, sendo o falecido segurado da 

Previdência Social e ter contribuído por mais de 18 (dezoito) meses até a 

data do óbito, bem como, tratar-se da autora dependente presumida do de 

cujus na condição de companheira, contudo, com idade dentro da faixa 

prevista no item 5, alínea c, inciso V, do art. 77 da Lei n° 8.213/91, a 

procedência em parte do pedido é medida que se impõe a espécie. Nesse 

sentido, vejamos julgado: PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. 

QUALIDADE DE SEGURADO ESPECIAL DO INSTITUIDOR DA PENSÃO 

COMPROVADA. APOSENTADORIA POR IDADE NO MOMENTO DO ÓBITO. 

DEPENDÊNCIA ECONÔMICA SUPERIOR A 2 ANOS DEMONSTRADA. DIB NA 

DER. ART. 74, I, DA LEI 8.213/91. BENEFÍCIO DEVIDO. RECURSO NÃO 

PROVIDO. 1. Pedido inicial: Trata-se de ação ajuizada contra o INSS, em 

que DORALICE LIMA DA SILVA requer a concessão do benefício 

previdenciário de pensão por morte (NB 173.005.540-8 e DER: 12.06.2015) 

indeferido na via administrativa, sob o fundamento de "falta da qualidade 

de dependente". 2. O INSS interpõe recurso inominado em face de 

sentença que julgou parcialmente procedente. A autarquia previdenciária 

argumenta, em suas razões recursais, a ausência de preenchimento dos 

requistos para obtenção do benefício pleiteado por mais de 4 meses, em 

virtude de não se encontrar provada a manutenção da união estável por 

prazo superior a 2 anos, como preceituado na vigência da MP 664/2014. 3. 

Contrarrazões apresentadas (fls. 55-57). 4. Fundamento Legal: 4.1. A 

Súmula 340, do STJ, assevera que "a lei aplicável à concessão de pensão 

previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado". 

4.2. Assim, ocorrendo o óbito de GERALDO MARTIM DA SILVA em 

09.02.2015, eventual concessão do benefício de pensão por morte à 

Autora deverá se pautar nos seguintes pressupostos legais: a) 

materialização da contingência prevista em lei; b) comprovação da 

qualidade de segurado do instituidor do benefício, e; c) dependência 

econômica da parte requerente. In casu, o cumprimento do período de 

carência está dispensado a teor do art. 26, I, da Lei 8.213/91 . 4.3. A 

apuração das dezoito contribuições utilizará o cálculo em contribuições, 

em meses de atividade rural ou em contribuições e meses de atividade do 

empregado doméstico, conforme a última atividade do segurado, não 

sendo exigido o cumprimento de 1/3 após perda da qualidade de 

segurado, quando for o caso, tendo em vista não se tratar de período de 

carência, não se havendo em sequer cogitar da aplicação da regra do 

artigo 24, parágrafo único, da Lei 8.213/91. 5. Caso concreto: 5.1. 

Inexistência de controvérsia acerca do falecimento do instituidor, em vista 

da juntada aos autos da respectiva Certidão de Óbito. 5.2. A qualidade de 

segurado especial do instituidor da pensão está comprovada pela 

percepção de aposentadoria no tempo do óbito (NB 124.647.284-5), o que 

dispensa a comprovação de recolhimento previdenciário em 18 

contribuições ou tempo em meses equivalente, (no caso do segurado 

especial), consoante ensinamentos do Professor Frederico Amado. A 

propósito, cita-se excerto acerca do tema: 'será dispensada a apuração 

das dezoito contribuições caso, no momento do óbito, o instituidor esteja 

em gozo de aposentadoria, exceto por invalidez, considerando que para 

esses benefícios a carência mínima exigida supera dezoito 

contribuições/meses' 5.3. Passa-se, então, à análise da dependência 

econômica da parte autora em face do pretenso instituidor da pensão. 5.4. 

Aduz a autarquia previdenciária que a união do casal não supera 2 anos, 

consoante provas apresentadas nos autos, o que ensejaria o pagamento 

de pensão provisória por apenas 4 meses, nos termos da Medida 

Provisória 664/2014 e Lei 13.135/2015. 5.5. Pois bem, a dependência 

econômica da parte autora restou comprovada pelo cenário processual 

apresentado: Escritura de Convivência e União Estável, Certidão de óbito, 

constando a parte autora como declarante e informação de convivência 

de 38 anos do casal; endereço de cadastro do falecido no CNIS (última 

atualização em 2002), idêntico ao endereço da parte autora; 5.6. Da 

audiência, extraem-se os seguintes resumos de declarações: Depoimento 

autoral: 'Que tiveram 10 filhos, mas nenhum registrado pelo pai, por 

desinteresse do mesmo; que o velório ocorreu em sua casa' Depoimento 

testemunhal: ' que mora em Piquete, bairro de Colinas/MA; tem 

conhecimento da convivência do casal por muitos anos; que tem 

conhecimento de que o falecido não registrou os filhos; que moravam no 

mesmo endereço por aproximadamente 20 anos; que não tem 

conhecimento de separação do casal; o velório foi na casa do casal; ' 5.7. 

O depoimento testemunhal confirma a versão de que o falecido e 

demandante tinha uma relação duradoura, que perdurou até o momento do 

óbito, sendo de seu conhecimento que o falecido não registrou os filhos. 

Veja-se, também, que a demandante foi a declarante do óbito, o que vem a 

corroborar a existência da união estável do casal, por tempo superior a 2 

anos, o que desconstitui a alegação da autarquia previdenciária. 5.8. 

Importa destacar o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça 

no sentido de "ser suficiente a prova testemunhal para demonstrar a união 

estável, porquanto a Lei nº 8.213/1991 somente exige início de prova 

material para fins de comprovação de tempo de serviço, não havendo tal 

exigência para fins de comprovação de dita relação" (Recurso Especial 

1.162.143/RN, Relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, data da publicação: 

21/05/2012). No mesmo sentido é o entendimento do enunciado da Súmula 

n.º 63, da TNU (de 23/08/2012), para quem "a comprovação de união 

estável para efeito de concessão de pensão por morte prescinde de início 

de prova material". 5.9. Conclusão: Requisitos para a concessão do 

benefício previdenciário pensão por morte preenchidos. 6. Quanto à 

fixação da DIB. 6.1. O INSS requer que seja a DIB fixada na data da 

sentença ou da citação válida, sob a argumentação de que há fragilidade 

documental. Sem razão a autarquia, haja vista que a DIB é fixada a contar 

do óbito, se a DER for em até 90 dias do falecimento; ou a contar da data 

do requerimento se posterior a este prazo (inteligência do art. 74, I, da Lei 

8.213/91). 7. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO 8. Honorários 

advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor devido, 

observado o disposto na Súmula nº 111, STJ. (AGREXT 

0002391-10.2017.4.01.3704, RUBEM LIMA DE PAULA FILHO, TRF1 - 

PRIMEIRA TURMA RECURSAL - MA, Diário Eletrônico Publicação 

26/09/2018.) Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o 

pedido formulado na inicial para CONDENAR o requerido Instituto Nacional 

do Seguro Social – INSS ao pagamento do benefício previdenciário 
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PENSÃO POR MORTE em favor da autora CELIRIA TREIN, bem como, o 

pagamento do 13º salário, contados a partir do requerimento administrativo 

(24/05/2018), pelo prazo de 20 (vinte) anos, nos termos do inciso V, alínea 

c, item 5, do art. 77 da Lei n° 8.213/91. Por consequência, JULGO EXTINTO 

O FEITO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fulcro no artigo 487, inciso I, 

do Código de Processo Civil. Quanto às prestações vencidas a partir do 

requerimento administrativo, qual seja, 24.05.2018, OBSERVADO 

EVENTUAIS PAGAMENTOS DO BENEFÍCIO POR FORÇA DE DECISÃO 

JUDICIAL, serão devidos correção monetária pelo índice IPCA-E (RE 

870.947) a partir do vencimento de cada parcela e juros de mora de 0,5% 

(meio por cento) ao mês, em conformidade com os preceitos da Lei de nº 

11.960/2009 que alterou o art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997. Condeno o 

requerido ao pagamento de honorários advocatícios sucumbências, no 

valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), tendo em vista o disposto no §8º, do 

art. 85, do Código de Processo Civil. Isento a autarquia requerida do 

pagamento das custas judiciais, em razão do comando normativo 

consignado no art. 1º, §1º da Lei nº 9.289/1.996 c/c o art. 8º, § 1º da Lei 

nº 8.620/1.993 c/c o art. 3º, inciso I da Lei Estadual nº 7.603/2.001. Tendo 

em vista o nítido caráter alimentar do benefício, intime-se e oficie-se o INSS 

por intermédio, com todos os dados necessários do autor para que 

implante o benefício ora concedido no prazo de 30 (trinta) dias. Em 

atenção ao artigo 496, § 3º, do Código de Processo Civil, DEIXO de 

remeter os autos à instância superior para reexame necessário. Com o 

trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE os autos. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Data registrada no sistema. José Mauro Nagib Jorge Juiz de 

Direito em regime de colaboração Número do CPF: 027.925.451-27 Nome 

da Mãe: Helena News Trein Nome do segurado: Celiria Trein Endereço do 

segurado: Rua: Filadélfia, Bairro: São Domingos, n.164 na cidade de 

Sorriso -MT, Benefício concedido: Pensão por morte. Data do início do 

Benefício-DIB: 24.05.2018 [1][1]Art. 77. A pensão por morte, havendo mais 

de um pensionista, será rateada entre todos em parte iguais. (Redação 

dada pela Lei nº 9.032, de 1995) (...) V - para cônjuge ou companheiro: 

(Incluído pela Lei nº 13.135, de 2015) b) em 4 (quatro) meses, se o óbito 

ocorrer sem que o segurado tenha vertido 18 (dezoito) contribuições 

mensais ou se o casamento ou a união estável tiverem sido iniciados em 

menos de 2 (dois) anos antes do óbito do segurado; (Incluído pela Lei nº 

13.135, de 2015) [2]c) transcorridos os seguintes períodos, estabelecidos 

de acordo com a idade do beneficiário na data de óbito do segurado, se o 

óbito ocorrer depois de vertidas 18 (dezoito) contribuições mensais e pelo 

menos 2 (dois) anos após o início do casamento ou da união estável: 

(Incluído pela Lei nº 13.135, de 2015) 6) vitalícia, com 44 (quarenta e 

quatro) ou mais anos de idade. [3] 5) 20 (vinte) anos, entre 41 (quarenta e 

um) e 43 (quarenta e três) anos de idade

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1004753-16.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

VANEZA SAGAIS DE PAULA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANEZA SAGAIS DE PAULA OAB - MT24934/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO SENTENÇA Processo: 1004753-16.2019.8.11.0040. 

REQUERENTE: VANEZA SAGAIS DE PAULA REQUERIDO: INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos. VANEZA SAGAIS DE PAULA, 

devidamente qualificada e representada nos autos, propôs a presente 

ação para recebimento do salário maternidade em desfavor do Instituto 

Nacional do Seguro Social – INSS, qualificados nos autos. Juntou 

documentos. O pedido de tutela de urgência foi indeferido e a gratuidade 

da justiça gratuita foi deferida. Devidamente citada, Autarquia Federal 

apresentou contestação, requerendo a improcedência do pedido, sob o 

argumento de que a parte autora não demonstrou o período de carência 

necessário para a concessão do benefício. A parte autora apresentou 

réplica à contestação. Fundamento. Decido. Nos termos do art. 355, inciso 

I do Código de Processo Civil, a ação comporta julgamento antecipado, eis 

que inexiste necessidade de produção de prova em audiência ou qualquer 

outro tipo de instrução. Portanto, conheço diretamente do pedido, com 

fundamento no art. 355, inciso I do CPC. Sem delongas, trata-se de ação 

previdenciária onde a parte autora pleiteia o recebimento de salário 

maternidade ao argumento de que preenche todos os requisitos 

necessários. Pois bem. O salário-maternidade é devido à segurada da 

Previdência Social, durante 120 (cento e vinte) dias, com início no período 

de vinte e oito dias antes do parto e a data da ocorrência desse (art. 71, 

Lei nº 8.213/91,) havendo, ainda, a necessidade do preenchimento de três 

requisitos para sua concessão: (a) qualidade de segurada; (b) fato 

gerador, consistente no parto, abortamento não criminoso, guarda ou 

adoção; (c) e carência mínima de 10 contribuições para as seguradas 

especial, facultativa e contribuinte individual. No tocante ao período de 

carência mínima exigida, ressalta-se que recentemente houve a edição da 

MP nº. 871/2019, determinando-se que a recuperação da carência, após a 

perda da qualidade de segurado, somente ocorrerá com o cumprimento do 

período integral previsto no artigo 25 da Lei nº. 8.213/91, observa-se: "Art. 

27-A. Na hipótese de perda da qualidade de segurado, para fins da 

concessão dos benefícios de auxílio-doença, de aposentadoria por 

invalidez, de salário-maternidade e de auxílio-reclusão, o segurado deverá 

contar, a partir da data da nova filiação à Previdência Social, com os 

períodos integrais de carência previstos nos incisos I, III e IV do caput do 

art. 25." Logo após, mas precisamente em 18 de junho de 2019, a Lei 

13.846/2019 entrou em vigor e definiu que: Art. 27-A Na hipótese de perda 

da qualidade de segurado, para fins da concessão dos benefícios de 

auxílio-doença, de aposentadoria por invalidez, de salário-maternidade e 

de auxílio-reclusão, o segurado deverá contar, a partir da data da nova 

filiação à Previdência Social, com metade dos períodos previstos nos 

incisos I, III e IV do caput do art. 25 desta Lei. (Redação dada pela Lei nº 

13.846, de 2019) Verifica-se, que no caso dos autos, o fato gerador se 

deu na vigência da MP 871/19, sendo situação excepcional, o que resta a 

este juízo é a interpretar e aplicar a legislação em uma situação de 

direitointertemporal. É importante salientar, que a melhor interpretação no 

que tange as relações jurídicas constituídas em direito intertemporal é 

aquela que confere ao sistema a maior segurança jurídica, daí a razão de 

doutrinadores de escola rogarem pela aplicação do princípio do Tempus 

regitactum. No ponto, é sabido que as Medidas Provisórias são editadas 

pelo Chefe do Poder Executivo, nos termos do artigo 62 da Constituição 

Federal, sendo que pela sistemática constitucional, em caso de rejeição ou 

perda da eficácia da Medida Provisória, cabe ao Congresso Nacional, 

valendo-se de decreto legislativo, disciplinar as relações jurídicas 

constituídas sob a vigência da Medida Provisória, nós seguintes termos: 

Art. 62. Em caso de relevância e urgência, o Presidente da República 

poderá adotar medidas provisórias, com força de lei, devendo submetê-las 

de imediato ao Congresso Nacional. (...) 11°. Não editado o decreto 

legislativo a que se refere o parágrafo 3° até sessenta dias após a 

rejeição ou perda da eficácia de Medida Provisória, as relações jurídicas 

constituídas e decorrentes de atos praticados durante sua vigência 

conservar-se-ão por ela regidas. E embora não seja o caso de rejeição 

tampouco perda da eficácia (e sim de alteração do dispositivo quando da 

conversão em lei) a doutrina constitucional nos informa que, nesse caso, 

também compete ao Congresso Nacional disciplinar as relações jurídicas 

constituídas sob a vigência da Medida Provisória, sob pena de, não o 

fazendo, preservar as relações jurídicas, nos estritos termos do ato 

Executivo. Nesse sentido, também dispõe a doutrina “o texto constitucional 

não é claro quanto ao que ocorre durante o prazo de sessenta dias de 

que o Congresso dispõe para a edição do decreto legislativo. O intuito da 

norma e a sua compreensão no novo sistema instaurado pela Emenda 

Constitucional 32/2001 conduzem a crer que, nesse período, as relações 

continuam sob a regência da Medida Provisória, somente dela se 

apartando se o Congresso Nacional se dispuser a discipliná-las 

diferentemente. Entender de outra forma corresponderia a aceitar um 

vácuo normativo no período em que se aguarda a deliberação do 

Congresso Nacional não atendendo o propósito de segurança jurídica que 

inspirou o dispositivo da Lei Maior”. (Ferreira Gilmar. Curso de Direito 

Constitucional. 11° Edição. p 954. Ed Saraiva). Dessa forma, evidente que 

não cabe ao juiz suprir o decreto legislativo que não foi editado pelo 

Congresso Nacional, pois como visto, na omissão do legislativo, se aplica 

a inteligência Constitucional do artigo 62 da CF, é dizer, preserva-se as 

relações jurídicas nos estritos termos da Medida Provisória. Assim, 

embora a parte autora tenha demonstrado a qualidade de segurada, bem 

como o fato gerador (nascimento do filho), vislumbra-se que não logrou 

êxito em demonstrar o período de contribuição necessário para 

concessão do benefício segundo o disposto na MP 871/19, já que realizou 

apenas 6 contribuições (ID. 21581570 - Pág. 1). Diante do exposto, JULGO 

IMPROCEDENTE o pedido e, por consequência, DECLARO EXTINTO o 
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processo com julgamento de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil. Condeno a parte requerente ao pagamento de 

honorários advocatícios em favor do requerido que arbitro em R$ 1.000,00 

(um mil reais), com fulcro no §8° do art. 85, do Código de Processo Civil, 

observado, contudo, a inexigibilidade da verba ante a gratuidade da justiça 

concedida ao autor, nos termos do artigo 98, §3º, do CPC. Com o trânsito 

em julgado, ARQUIVEM-SE os autos. P. R. I. Cumpra-se. Data registrada no 

sistema. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito em regime de colaboração

Vara Especializada dos Juizados Especiais

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002380-75.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

THAIS AURORA LOPES BARBOSA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO CANDIDO DA SILVA OAB - MT25980/O (ADVOGADO(A))

ELIANE PALUDO OAB - MT24269/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (REU)

 

PROCESSO n. 1002380-75.2020.8.11.0040 POLO ATIVO:THAIS AURORA 

LOPES BARBOSA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: EDUARDO 

CANDIDO DA SILVA, ELIANE PALUDO POLO PASSIVO: UNIMED CUIABA 

COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO-JUIZADOS ESPECIAIS Data: 

05/08/2020 Hora: 10:00 , no endereço: Rua Canoas, 641, CENTRO, 

SORRISO - MT - CEP: 78890-000 . 23 de abril de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002382-45.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JHENIFER MENDES WELTER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANESSA DALSOQUIO OAB - MT17336/O (ADVOGADO(A))

PAULO CESAR BARBIERI OAB - MT0017739A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ASCIA COMERCIO DE VEICULOS LTDA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1002382-45.2020.8.11.0040 POLO ATIVO:JHENIFER 

MENDES WELTER ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: PAULO CESAR 

BARBIERI, VANESSA DALSOQUIO POLO PASSIVO: ASCIA COMERCIO DE 

VEICULOS LTDA FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CONCILIAÇÃO-JUIZADOS ESPECIAIS Data: 05/08/2020 Hora: 14:30 , no 

endereço: Rua Canoas, 641, CENTRO, SORRISO - MT - CEP: 78890-000 . 

23 de abril de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002953-84.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

HIDRAULICA PEDRINHO EIRELI - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT8196-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WILLIAN CREPALDI (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ISABELA FREITAS RIBEIRO OAB - MT25257/O (ADVOGADO(A))

 

Processo n. 1002953-84.2018.8.11.0040 Certifico e dou fé nos termos da 

legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em cumprimento ao 

artigo 203, § 4º do NOVO CPC, impulsiono estes autos a fim de intimar a 

parte executada (advogado), para que cumpra a sentença/acordão 

proferida nos autos, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de, não o 

fazendo, incidir multa de 10% (dez por cento) sobre o montante apurado 

na atualização, nos termos do art. 523, §1º, do CPC. No mais, fica ciente 

ainda que, transcorrido o prazo assinalado sem o pagamento voluntário, 

inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que, independentemente de 

penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua 

impugnação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005313-26.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

HIDRAULICA PEDRINHO EIRELI - EPP (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT8196-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALCENO DALLA ROSA (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, em cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, 

impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a PARTE RECLAMANTE acerca 

da data da audiência de CONCILIAÇÃO DESIGNADA para o dia 28 de 

AGOSTO de 2019, às 18:30 horas, nesta Comarca. O patrono deverá 

trazer a reclamante independentemente de sua intimação, ficando a parte 

interessada ciente que o não comparecimento implicará na extinção do 

feito.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1004018-51.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

HIDRAULICA PEDRINHO EIRELI - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT8196-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE CARLOS NOGUEIRA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ERCIO ERNO KETZER OAB - MT0005072A (ADVOGADO(A))

 

Processo n. 1004018-51.2017.8.11.0040 Certifico e dou fé nos termos da 

legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em cumprimento ao 

artigo 203, § 4º do NOVO CPC, impulsiono estes autos a fim de intimar a 

parte executada (advogado), para que cumpra a sentença/acordão 

proferida nos autos, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de, não o 

fazendo, incidir multa de 10% (dez por cento) sobre o montante apurado 

na atualização, nos termos do art. 523, §1º, do CPC. No mais, fica ciente 

ainda que, transcorrido o prazo assinalado sem o pagamento voluntário, 

inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que, independentemente de 

penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua 

impugnação. Sorriso/MT, 22 DE ABRIL DE 2020. Kelly Cimi, Analista 

Judiciária.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002388-52.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

RITA ALVES DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REU)

 

PROCESSO n. 1002388-52.2020.8.11.0040 POLO ATIVO:RITA ALVES 

DOS SANTOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: PAULA ARAUJO 

COSTA POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO-JUIZADOS 

ESPECIAIS Data: 05/08/2020 Hora: 14:40 , no endereço: Rua Canoas, 641, 

CENTRO, SORRISO - MT - CEP: 78890-000 . 23 de abril de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1005184-84.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANA MARIA DA LUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROZANGELA HIPOLITO DA LUZ OAB - MT17201/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE RAIMUNDO SILVA SANTOS (REQUERIDO)
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Processo: 1005184-84.2018.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

INTIMAR a parte reclamante (advogado) para realização da audiência de 

conciliação, ficando desde logo o patrono cientificado de que deverá 

trazer a parte exequente independente de sua intimação. DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO-JUIZADOS 

ESPECIAIS Data: 22/07/2020 Hora: 14:10

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002389-37.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDEAN VIEIRA DE ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS ABRAAO SILVA LIMA OAB - MT24646/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMERICA EMBALAGENS LTDA - EPP (REQUERIDO)

ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA MELO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1002389-37.2020.8.11.0040 POLO ATIVO:CLAUDEAN 

VIEIRA DE ARAUJO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MARCOS 

ABRAAO SILVA LIMA POLO PASSIVO: AMERICA EMBALAGENS LTDA - 

EPP e outros FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CONCILIAÇÃO-JUIZADOS ESPECIAIS Data: 05/08/2020 Hora: 14:50 , no 

endereço: Rua Canoas, 641, CENTRO, SORRISO - MT - CEP: 78890-000 . 

23 de abril de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010594-77.2013.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ROBERTO DA SILVA LIMA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO DA PIEVE OAB - MT11284-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS ANTONIO SAVI (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL HENRIQUE DE MELO OAB - MT0012671A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo nº. 

8010594-77.2013.8.11.0040 Reclamante: JOSE ROBERTO DA SILVA LIMA 

Reclamado: MARCOS ANTONIO SAVI Vistos etc. Trata-se de cumprimento 

de sentença em que a parte credora, devidamente intimada, não se 

manifestou nos autos. Sendo assim, ARQUIVE-SE, mediante as cautelas 

de estilo, sem prejuízo do desarquivamento, acaso requerido. Da mesma 

forma, acaso requerido, expeça-se certidão de dívida, nos termos do 

Enunciado 76, do FONAJE. Às providências. Érico de Almeida Duarte Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006868-10.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

THEODORO IGNES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO IAGO VILLAS BOAS BORBA OAB - MT24382/O (ADVOGADO(A))

CARLA FERNANDA FLAUSINO DA SILVA OAB - MT24386/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG109730-O 

(ADVOGADO(A))

 

Processo: nº 1006868-10.2019.8.11.0040 CERTIDÃO Certifico que em 

cumprimento ao § 42 da Lei nº 9.099/95 ou Capitulo 5, seção 16, item 19 

da CNGC/MT, 5.16, impulsiono estes autos a fim de intimar a parte 

recorrida do recurso interposto, para querendo, apresentar contrarrazões 

no prazo de 10 dias. Sorriso/MT, 23 de abril de 2020. Kelly Cimi Analista 

Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010533-17.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MACHADO CARNIEL & CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ALBERTO GOMES BATISTA OAB - MT0011533A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

APARECIDO PEREIRA VIEIRA (REQUERIDO)

 

Processo: 8010533-17.2016.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

INTIMAR a parte reclamante (advogado) para realização da audiência de 

conciliação, ficando desde logo o patrono cientificado de que deverá 

trazer a parte exequente independente de sua intimação. DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO-JUIZADOS 

ESPECIAIS Data: 22/07/2020 Hora: 14:20

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1003330-21.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

VIVIANE APARECIDA PEREIRA BATISTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO HEMING OAB - MT2869-O (ADVOGADO(A))

LAIS DE QUEVEDO CANEZ SIPMANN OAB - MT26059-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

C. M. SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA - ME (REQUERIDO)

MJ INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA - ME 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO BRUGNEROTTO OAB - MT0013710S (ADVOGADO(A))

DIEGO ALVES MADRUGA OAB - RS78703 (ADVOGADO(A))

SAULO CORDEIRO DE PAULA OAB - RS85753 (ADVOGADO(A))

 

Processo: 1003330-21.2019.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

INTIMAR a parte reclamante (advogado) para realização da audiência de 

conciliação, ficando desde logo o patrono cientificado de que deverá 

trazer a parte exequente independente de sua intimação. DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO-JUIZADOS 

ESPECIAIS Data: 22/07/2020 Hora: 15:00

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007595-03.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LEOCADIA WILK APIO - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT8196-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANA PAULA APARECIDA BRAGA (REQUERIDO)

 

Processo: 1007595-03.2018.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

INTIMAR a parte reclamante (advogado) para realização da audiência de 

conciliação, ficando desde logo o patrono cientificado de que deverá 

trazer a parte exequente independente de sua intimação. DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO-JUIZADOS 

ESPECIAIS Data: 22/07/2020 Hora: 15:40

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007146-11.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ VANDERLEI LOPES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMANUELLE MANDU GAIA OAB - MT0019539A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))
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Processo: 1007146-11.2019.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, impulsiono estes autos a 

fim de intimar o advogado da parte reclamante, para manifestar-se, no 

prazo de 05 (cinco) dias, considerando a contestação aportada aos 

autos. Sorriso/MT, 23 de abril de 2020. Kelly Cimi, Analista Judiciária.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002019-92.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

COLEGIO VINICIUS DE MORAES LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEX SANDRO MONARIN OAB - MT0007874A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WOLNEY SERPA (REQUERIDO)

SERGIO LOPES TARONE (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURICIO VIEIRA SERPA OAB - MT12758-O (ADVOGADO(A))

RAFAEL WASNIESKI OAB - MT0015469S-A (ADVOGADO(A))

RICARDO ROBERTO DALMAGRO OAB - RS28591-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DESPACHO Processo: 

1002019-92.2019.8.11.0040. REQUERENTE: COLEGIO VINICIUS DE 

MORAES LTDA - EPP REQUERIDO: WOLNEY SERPA, SERGIO LOPES 

TARONE Vistos etc. Considerando a necessidade de remessa dos autos à 

Turma Recursal para análise do recurso interposto nos autos, inviável, 

neste momento, o pedido retro. Sendo assim, remetam-se os autos à 

Turma Recursal. Às providências. Érico de Almeida Duarte Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8011277-46.2015.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO LUIZ GOBBI OAB - MT0019229A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GEORLAN ARAUJO CUNHA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS ALBERTO KOCH OAB - MT7299-B (ADVOGADO(A))

 

Processo: 8011277-46.2015.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico para os 

devidos fins que o endereço de 17884364 mencionado na petição retro é 

o mesmo objeto do último mandado de intimação (id. 28468778), qual seja 

Rua Tangará (estabelecimento denominado Espetinho do Georlan) próximo 

a Feira do bairro São Domingos à esquerda - Sorriso-MT, CEP: 78.890-000, 

razão pela qual, impulsiono estes autos a fim de intimar a parte Autora 

(advogado) para que indique o endereço atualizado da parte executada, 

no prazo de 05 (cinco) dias. Sorriso/MT, 23 de abril de 2020. Kelly Cimi, 

Analista Judiciária.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005259-89.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

KARINE DE CAMARGO (REQUERENTE)

RENATO LUIS AGNESINI JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO PASSOS COSTA OAB - SC52535 (ADVOGADO(A))

SANDRO ARNALDO HENZ OAB - SC13166 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

B2W - COMPANHIA GLOBAL DO VAREJO (REQUERIDO)

SUBMARINO VIAGENS LTDA. (REQUERIDO)

SWISS INTERNATIONAL AIR LINES AG (REQUERIDO)

EDELWEISS AIR AG (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JEFFERSON NUNES FLORES OAB - MT17575-O (ADVOGADO(A))

ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES OAB - SP131600-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1005259-89.2019.8.11.0040. REQUERENTE: KARINE DE CAMARGO, 

RENATO LUIS AGNESINI JUNIOR REQUERIDO: SUBMARINO VIAGENS 

LTDA., B2W - COMPANHIA GLOBAL DO VAREJO, SWISS INTERNATIONAL 

AIR LINES AG, EDELWEISS AIR AG Vistos, etc. Trata-se de ação em que 

os autores alegam a má prestação do serviço por parte das requeridas no 

tocante a restituição de valor decorrente de cancelamento de bilhete aéreo 

e diferença paga em nova passagem. Relatório dispensado[1]. Decido. 

Claramente aplicável as normas do Direito do Consumidor, pois trata-se de 

relação de consumo. De início, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva 

arguida pelas requeridas, na medida em que todas participaram da cadeia 

de fornecimento do serviço, sendo, portanto, responsáveis por eventual 

falha ou defeito que dele decorra. Dito isso, passo à análise do mérito. 

Restou incontroverso que as requeridas agiram com falha na prestação 

do serviço, porquanto restituíram valor inferior ao devido, mesmo com o 

pagamento da taxa de cancelamento do bilhete aéreo. Assim, respondem 

nos termos do art. 14 do CDC, já que não se verificou nenhuma hipótese 

de excludente de responsabilidade (art. 14, § 3º, do CDC). Logo, a 

restituição é devida, de forma simples, tendo em vista que não 

comprovada a má fé por parte das requeridas. De outro lado, entendo não 

merecer procedência o pedido de restituição da diferença paga a mais 

pela nova passagem aérea, pois trata-se de atividade de livre comércio, 

em que as empresas aéreas podem cobrar livremente pelos bilhetes posto 

à venda. Com relação aos danos morais, é pacífico em nossa 

jurisprudência que, salvo em situações excepcionais, o simples 

inadimplemento contratual, por si só, não permite a presunção de 

ocorrência do dano moral. Nesse sentido, julgados do Colendo Superior 

Tribunal de Justiça: “O mero inadimplemento contratual não acarreta danos 

morais. Precedentes” (REsp 803950/RJ, 3ª turma, Rel. Min. Nancy Andrighi, 

DJe 18/06/2010). “O inadimplemento do contrato, por si só, pode acarretar 

danos materiais e indenização por perdas e danos, mas, em regra, não dá 

margem ao dano moral, que pressupõe ofensa anormal à personalidade. 

Precedentes” (AgRg no REsp 1132821, 3ª Turma, Rel. Min. Sidnei Beneti, 

DJe 29/03/2010). No caso sub judice, houve, sim, inadimplemento 

contratual. Entretanto, embora o fato possa ter acarretado aos autores 

certo desgosto e desconforto, a contratação não lhe foi imposta. 

Cuidou-se de acerto de vontades. Ademais, não há provas de que o fato 

causou infortúnios tais que passassem da esfera do mero aborrecimento, 

ônus que cabia aos requerentes, a teor do art. 373, I, do CPC. 

DISPOSITIVO. Ante o exposto e, por tudo que consta nos autos, julgo 

parcialmente procedentes os pedidos contidos na inicial, para o fim 

específico de condenar as requeridas, solidariamente, a restituírem de 

forma simples aos autores o valor de R$ 2.518,42 (dois mil e quinhentos e 

dezoito reais e quarenta e dois centavos), com correção monetária do 

INPC, desde o desembolso, acrescido de juros moratórios de 1% ao mês, 

a partir da citação (art. 405 do CC). Nos termos do art. 487, I, do CPC, 

declaro o feito extinto com resolução de mérito. Sem custas processuais e 

honorários advocatícios[2]. Submeto à análise do MM Juiz de Direito 

Presidente do JEC desta Comarca[3]. Após a homologação, P.R.I. Sorriso, 

18 de fevereiro de 2020. Caroline Gomes Chaves Bobato Juíza Leiga 

Vistos, etc. Homologo o projeto de sentença da juíza leiga na forma do art. 

40, da lei 9.099/95, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. 

Cumpra-se. Érico de Almeida Duarte Juiz de Direito [1] Art. 38 da Lei nº 

9.099/95. [2] Art. 55, caput, da Lei nº 9.099/95. [3] Art. 40, Lei nº 9.099/95.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010426-41.2014.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANO TRAMONTINA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO TRAMONTINA OAB - MT0004728A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDIA DIAS DE ALMEIDA (EXECUTADO)

PAULO RAMOS DE ARAUJO (EXECUTADO)

 

Processo: 8010426-41.2014.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

intimar a parte Autora (advogado) para que se manifeste sobre os rumos 

da execução, no prazo de 05 (cinco) dias, tendo em vista a carta 

precatória devolvida juntada no ID. 27963136, sob pena de extinção. 

Sorriso/MT, 23 de abril de 2020 Cristiane V. kuhn Tecnica Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002396-29.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MODA MENOR COMERCIO DE ROUPAS INFANTIS LTDA - ME 

(REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

MARINEZ RIBEIRO HOFFMANN OAB - MT27579/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LELIANE ALMEIDA DOS SANTOS NATALI (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1002396-29.2020.8.11.0040 POLO ATIVO:MODA MENOR 

COMERCIO DE ROUPAS INFANTIS LTDA - ME ADVOGADO(S) DO 

RECLAMANTE: MARINEZ RIBEIRO HOFFMANN POLO PASSIVO: LELIANE 

ALMEIDA DOS SANTOS NATALI FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO-JUIZADOS ESPECIAIS Data: 

05/08/2020 Hora: 15:40 , no endereço: Rua Canoas, 641, CENTRO, 

SORRISO - MT - CEP: 78890-000 . 23 de abril de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002398-96.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE MARCOS ZAGO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDMILSON FRANK GONCALVES DA SILVA OAB - MT24745/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1002398-96.2020.8.11.0040 POLO ATIVO:JOSE MARCOS 

ZAGO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: EDMILSON FRANK 

GONCALVES DA SILVA POLO PASSIVO: BANCO BRADESCO 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CONCILIAÇÃO-JUIZADOS ESPECIAIS Data: 05/08/2020 Hora: 15:50 , no 

endereço: Rua Canoas, 641, CENTRO, SORRISO - MT - CEP: 78890-000 . 

23 de abril de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010481-26.2013.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO EDSON BELLATO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Fernanda Paula Bellato OAB - MT0014065A-O (ADVOGADO(A))

FERNANDO EDSON BELLATO OAB - MT0017124A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI MÓVEL S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DESPACHO Processo: 

8010481-26.2013.8.11.0040. EXEQUENTE: FERNANDO EDSON BELLATO 

EXECUTADO: OI MÓVEL S/A Vistos etc. Proceda-se com o levantamento 

dos valores parciais depositados nos autos ao exequente. Após, 

arquivem-se. Às providências. Érico de Almeida Duarte Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000071-52.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT8196-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DESPACHO Processo: 

1000071-52.2018.8.11.0040. EXEQUENTE: LARISSA INA GRAMKOW 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. Reitere-se a 

intimação do executado para pagamento do RPV, sob pena de sequestro 

dos valores nas contas públicas. Às providências. Érico de Almeida 

Duarte Juiz de Direito

Citação

Citação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000809-69.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCIELE SEGSTTATER DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANESSA DALSOQUIO OAB - MT17336/O (ADVOGADO(A))

PAULO CESAR BARBIERI OAB - MT0017739A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SORRISO/MT (REU)

 

Processo: 1000809-69.2020.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

intimar o advogado da parte reclamante, para manifestar-se, no prazo de 

15 (quinze) dias, considerando a contestação aportada aos autos. 

Sorriso/MT, 15 de abril de 2020. Kelly Cimi, Analista Judiciária.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005698-03.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

RONIEL ARLINDO JAUDY (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO HENRIQUE FREIRE DINIZ OAB - GO47767 (ADVOGADO(A))

PAULO HENRIQUE FRAGA DAVY OAB - GO46487 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SIPAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (REQUERIDO)

BRF S.A. (REQUERIDO)

TRANSPORTADORA FEROLI EIRELI - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

José Antonio Romano Ferreira OAB - MT0014012A (ADVOGADO(A))

FABIO LUIS ANTONIO OAB - PR31149-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo nº. 

1005698-03.2019.8.11.0040 Reclamante: RONIEL ARLINDO JAUDY 

Reclamado: TRANSPORTADORA FEROLI EIRELI - ME e outros (2) Vistos 

etc. Trata-se de ação que visa, dentre outros, a indenização referente à 

Lei nº. 13.703/2018. É o relatório. Decido. Inicialmente, deve ser registrado 

que a matéria controvertida neste feito é objeto da ADI nº. 5956/DF junto 

ao STF, na qual foi determinada a suspensão de todas as ações que 

versassem sobre o dispositivo legal questionado, exatamente o caso dos 

autos. Posto isso, nos termos da decisão exarada na ADI 5956/DF, 

SUSPENDO o andamento do presente feito, até o julgamento ou revogação 

da suspensão na ADI citada, pela Superior Instância. Noticiado o 

julgamento da afetação/revogação da suspensão, digam as partes em 

cinco dias. Às providências. Érico de Almeida Duarte Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005398-41.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

DAVI DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO VALENTE FUGA PIRES OAB - MT0007679A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PEREIRA & PARRA PEREIRA LTDA (REQUERIDO)

FRIBON TRANSPORTES LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VALDIR MATHEUS PAIVA DE SOUZA OAB - GO0034384A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo nº. 
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1005398-41.2019.8.11.0040 Reclamante: DAVI DE SOUZA Reclamado: 

FRIBON TRANSPORTES LTDA e outros Vistos etc. Trata-se de ação que 

visa, dentre outros, a indenização referente à Lei nº. 13.703/2018. É o 

relatório. Decido. Inicialmente, deve ser registrado que a matéria 

controvertida neste feito é objeto da ADI nº. 5956/DF junto ao STF, na qual 

foi determinada a suspensão de todas as ações que versassem sobre o 

dispositivo legal questionado, exatamente o caso dos autos. Posto isso, 

nos termos da decisão exarada na ADI 5956/DF, SUSPENDO o andamento 

do presente feito, até o julgamento ou revogação da suspensão na ADI 

citada, pela Superior Instância. Noticiado o julgamento da 

afetação/revogação da suspensão, digam as partes em cinco dias. Às 

providências. Érico de Almeida Duarte Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1007609-84.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LEOCADIA WILK APIO - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT8196-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELITANEA DE JESUS MEGUINS SANTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo nº. 

1007609-84.2018.8.11.0040 Exequente: LEOCADIA WILK APIO - ME 

Executado: ELITANEA DE JESUS MEGUINS SANTOS Vistos etc. 

Proceda-se com a REQUISIÇÃO DE ENDEREÇO junto ao sistema RENAJUD 

e SIEL. Ingressando a resposta nos autos, diga o exequente, no prazo de 

cinco dias, em qual(is) endereço(s) deseja a citação/intimação do 

executado. Com a indicação, cumpra-se o ato obstado (citação/intimação). 

Do contrário, conclusos para extinção. Intime-se. Cumpra-se. Érico de 

Almeida Duarte Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002383-30.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MODA MENOR COMERCIO DE ROUPAS INFANTIS LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARINEZ RIBEIRO HOFFMANN OAB - MT27579/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KAROLAYNE APARECIDA DUARTE FURTADO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Exequente: MODA MENOR 

COMERCIO DE ROUPAS INFANTIS LTDA - ME Executado: KAROLAYNE 

APARECIDA DUARTE FURTADO Número do Processo: 

1002383-30.2020.8.11.0040 Vistos etc. Preliminarmente, INTIME-SE a parte 

autora para que APRESENTE O TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL À 

SECRETARIA, no prazo de 05 dias, a fim de que seja devidamente 

CADASTRADO e REGISTRADO através de CARIMBO, conforme Ordem de 

Serviço nº. 01/2018, sob pena de extinção. Cumprida a determinação 

acima, CITE-SE o executado para EFETUAR O PAGAMENTO no PRAZO DE 

03 DIAS (art. 829, caput, do CPC). Consigne-se que O EXECUTADO 

PODERÁ EMBARGAR, condicionado à garantia do juízo (Lei n. 9.099/95, 

art. 53, §1º, e Enunciado n. 117 do FONAJE). TRANSCORRIDO O PRAZO 

SEM PAGAMENTO ou GARANTIA DO JUÍZO, deverá o Oficial de Justiça 

efetuar a PENHORA, AVALIAÇÃO E INTIMAÇÃO (art. 829, § 1º, do NCPC). 

Havendo IMPUGNAÇÃO quanto À AVALIAÇÃO, no prazo de 05 dias, 

MANIFESTE-SE O AVALIADOR JUDICIAL E A PARTE CONTRÁRIA, também 

em 05 dias, voltando-me imediatamente conclusos para decisão (art. 872, 

§ 2º, do NCPC). Mesmo em caso de embargos, salvo se concedido efeito 

suspensivo por decisão expressa, INTIME-SE O CREDOR para informar se 

tem INTERESSE em ADJUDICAR o bem penhorado, ou levá-lo a 

ALIENAÇÃO PARTICULAR, por VALOR NÃO INFERIOR AO DA 

AVALIAÇÃO, no prazo de 05 dias. Consigne-se, desde já, que SE A 

PENHORA ATINGIR BENS GRAVADOS por PENHOR, HIPOTECA, 

ANTICRESE, ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA, USUFRUTO, USO, HABITAÇÃO, 

PROMESSA DE COMPRA E VENDA, SUPERFÍCIE, ENFITEUSE, CONCESSÃO 

DE USO ESPECIAL PARA FINS DE MORADIA, CONCESSÃO DE DIREITO 

REAL DE USO, PENHORA DE QUOTA SOCIAL OU DE AÇÃO DE 

SOCIEDADE ANÔNIMA FECHADA, PENHORA DE COISA PERTENCENTE A 

TERCEIRO GARANTIDOR, PENHORA ANTERIORMENTE AVERBADA; ou 

tratando-se de PENHORA DE BEM INDIVISÍVEL, deverão ser INTIMADOS 

OS INTERESSADOS, na forma e sob as penas dos arts. 799 e seus 

incisos; c/c 804 e seus §§’s; 835, § 3º; 843, § 1º; 889 e seus incisos; e 

903 § 5º, inc. I, ambos do NCPC; bem como se a PENHORA ATINGIR BEM 

IMÓVEL ou DIREITO REAL SOBRE IMÓVEL, será intimado, também, o 

CÔNJUGE DO EXECUTADO, salvo se casados em regime de separação 

absoluta de bens, consoante disposto no art. 842, do NCPC. EFETIVADA A 

PENHORA, a Secretaria deverá designar AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

seguindo data estabelecida pelo sistema PJE, expedindo o necessário 

para intimação das partes. Cumpridas as diligências e FRUSTRADA A 

LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS, intime-se o EXEQUENTE para se 

MANIFESTAR sobre os RUMOS DA EXECUÇÃO, no prazo de 05 (cinco) 

dias, sob pena de extinção (Lei n. 9.099/95, art. 53, §4º). Às providências. 

Érico de Almeida Duarte Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002384-15.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MODA MENOR COMERCIO DE ROUPAS INFANTIS LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARINEZ RIBEIRO HOFFMANN OAB - MT27579/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANA FLAVIA FERRAIS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Exequente: MODA MENOR 

COMERCIO DE ROUPAS INFANTIS LTDA - ME Executado: ANA FLAVIA 

FERRAIS Número do Processo: 1002384-15.2020.8.11.0040 Vistos etc. 

Preliminarmente, INTIME-SE a parte autora para que APRESENTE O TÍTULO 

EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL À SECRETARIA, no prazo de 05 dias, a fim 

de que seja devidamente CADASTRADO e REGISTRADO através de 

CARIMBO, conforme Ordem de Serviço nº. 01/2018, sob pena de extinção. 

Cumprida a determinação acima, CITE-SE o executado para EFETUAR O 

PAGAMENTO no PRAZO DE 03 DIAS (art. 829, caput, do CPC). 

Consigne-se que O EXECUTADO PODERÁ EMBARGAR, condicionado à 

garantia do juízo (Lei n. 9.099/95, art. 53, §1º, e Enunciado n. 117 do 

FONAJE). TRANSCORRIDO O PRAZO SEM PAGAMENTO ou GARANTIA 

DO JUÍZO, deverá o Oficial de Justiça efetuar a PENHORA, AVALIAÇÃO E 

INTIMAÇÃO (art. 829, § 1º, do NCPC). Havendo IMPUGNAÇÃO quanto À 

AVALIAÇÃO, no prazo de 05 dias, MANIFESTE-SE O AVALIADOR 

JUDICIAL E A PARTE CONTRÁRIA, também em 05 dias, voltando-me 

imediatamente conclusos para decisão (art. 872, § 2º, do NCPC). Mesmo 

em caso de embargos, salvo se concedido efeito suspensivo por decisão 

expressa, INTIME-SE O CREDOR para informar se tem INTERESSE em 

ADJUDICAR o bem penhorado, ou levá-lo a ALIENAÇÃO PARTICULAR, por 

VALOR NÃO INFERIOR AO DA AVALIAÇÃO, no prazo de 05 dias. 

Consigne-se, desde já, que SE A PENHORA ATINGIR BENS GRAVADOS 

por PENHOR, HIPOTECA, ANTICRESE, ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA, 

USUFRUTO, USO, HABITAÇÃO, PROMESSA DE COMPRA E VENDA, 

SUPERFÍCIE, ENFITEUSE, CONCESSÃO DE USO ESPECIAL PARA FINS DE 

MORADIA, CONCESSÃO DE DIREITO REAL DE USO, PENHORA DE QUOTA 

SOCIAL OU DE AÇÃO DE SOCIEDADE ANÔNIMA FECHADA, PENHORA DE 

COISA PERTENCENTE A TERCEIRO GARANTIDOR, PENHORA 

ANTERIORMENTE AVERBADA; ou tratando-se de PENHORA DE BEM 

INDIVISÍVEL, deverão ser INTIMADOS OS INTERESSADOS, na forma e sob 

as penas dos arts. 799 e seus incisos; c/c 804 e seus §§’s; 835, § 3º; 

843, § 1º; 889 e seus incisos; e 903 § 5º, inc. I, ambos do NCPC; bem 

como se a PENHORA ATINGIR BEM IMÓVEL ou DIREITO REAL SOBRE 

IMÓVEL, será intimado, também, o CÔNJUGE DO EXECUTADO, salvo se 

casados em regime de separação absoluta de bens, consoante disposto 

no art. 842, do NCPC. EFETIVADA A PENHORA, a Secretaria deverá 

designar AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO seguindo data estabelecida pelo 

sistema PJE, expedindo o necessário para intimação das partes. 

Cumpridas as diligências e FRUSTRADA A LOCALIZAÇÃO DE BENS 

PENHORÁVEIS, intime-se o EXEQUENTE para se MANIFESTAR sobre os 

RUMOS DA EXECUÇÃO, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção (Lei n. 9.099/95, art. 53, §4º). Às providências. Érico de Almeida 

Duarte Juiz de Direito
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Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002299-63.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MOSCHEN & MOSCHEN LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO LUIZ GOBBI OAB - MT0019229A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ONEIDE DOS SANTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo nº. 

1002299-63.2019.8.11.0040 Exequente: MOSCHEN & MOSCHEN LTDA - 

EPP Executado: ONEIDE DOS SANTOS Vistos etc. Proceda-se com a 

REQUISIÇÃO DE ENDEREÇO junto ao sistema RENAJUD e SIEL. 

Ingressando a resposta nos autos, diga o exequente, no prazo de cinco 

dias, em qual(is) endereço(s) deseja a citação/intimação do executado. 

Com a indicação, cumpra-se o ato obstado (citação/intimação). Do 

contrário, conclusos para extinção. Intime-se. Cumpra-se. Érico de 

Almeida Duarte Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001053-66.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO HENRIQUE SCHNEIDERS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANNA ANDREYA MARTINS MOURA OAB - MT21729/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT13431-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo nº. 

1001053-66.2018.8.11.0040 Reclamante: FERNANDO HENRIQUE 

SCHNEIDERS Reclamado: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos etc. Procedo com o levantamento dos valores 

depositados nos autos ao requerido, nos termos já determinados na 

decisão retro. No mais, arquivem-se. Às providências. Érico de Almeida 

Duarte Juiz de Direito Estado do Mato Grosso Poder Judiciário Tribunal de 

Justiça Sorriso / (PJE) JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO 

Alvará Eletrônico n° 606717-4 / 2020 Quinta-feira, 23 de Abril de 2020 Este 

documento é somente informativo. Processo / Ano: 0 / 2018 Tipo de 

Procedimento: Processo Número Único 1001053-66.2018.811.0040 

Requerente: FERNANDO HENRIQUE SCHNEIDERS Advogado: ANNA 

ANDREYA MARTINS MOURA Requerido: CENTRAIS ELÉTRICAS 

MATOGROSSENSES S/A Advogado: EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS 

SANTOS Beneficiário: CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES S/A 

Conta Judicial 2700113647968 Valor: R$ 8.768,62 (oito mil e setecentos e 

sessenta e oito reais e sessenta e dois centavos) Autorizado: ENERGISA 

MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. CPF/CNPJ: 

03.467.321/0001-99 Data de Emissão: 23/04/2020 Titular Conta ENERGISA 

MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. CPF/CNPJ Titular 

Conta 03.467.321/0001-99 Banco Agência Conta Tipo Conta 237 - Banco 

Bradesco S.A. 3129 6734 Conta Corrente Forma Liberação T.E.D. Tipo 

Liberação Valor Valor Total para Zerar Conta Usuário: THAIS GIANOTTO 

ROSSATO Status: Solicitado Mensagem: Aguardando Assinatura Este 

documento é somente informativo.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003756-33.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ROMILDO DAMAS XAVIER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOICE WOLF SCHOLL OAB - MT0008386A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE OLIMPIO ASCOLI (REQUERIDO)

JOSE AUGUSTO ASCOLI (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

TANIA BENEDITA CORREIA SILVA OAB - MT12179-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA AUTOS Nº 1003756-33.2019 

Vistos, etc. Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela parte 

requerente, alegando omissão e erro na sentença. Relatório 

dispensado[1]. Decido. Os embargos de declaração merecem 

conhecimento, pois são tempestivos e preenchem os pressupostos legais. 

No mérito, merecem acolhida. Destinam-se os embargos de declaração a 

suprir omissão, obscuridade ou contradição, não tendo caráter 

substitutivo da decisão embargada mas, sim, integrativo. Dispõe o art. 48 

da Lei nº 9.099/95: "Caberão embargos de declaração quando, na 

sentença ou acórdão, houver obscuridade, contradição, omissão ou 

dúvida". Vê-se pelo documento de ID 24931165 que a contratação ocorreu 

em 17/04/2014 e a rescisão no 17/12/2018. Outrossim, o requerente alega 

que não recebeu ajuda de custo com combustível por 24 meses, no 

período de 17/01/2017 a 17/12/2018, entretanto, o documento de ID 

24931157 comprova o pagamento de combustível nos seguintes meses: 

29/07/2018, 17/10/2017, 04/10/2017, 05/09/2017, 06/07/2017, 09/06/2017, 

17/05/2017, 24/04/2017, 17/03/2017. Portanto, há meses em que não 

houve o pagamento da ajuda de combustível de R$ 50,00 mensal dentro do 

período de 01/2017 a 12/2018, ou seja, de janeiro, fevereiro e agosto, 

novembro e dezembro/2017 e janeiro a junho/2018 e agosto a 

dezembro/2018, o que perfaz um total de R$ 800,00. DISPOSITIVO. Ante o 

exposto, conheço o presente recurso de embargos de declaração e, no 

mérito, o acolho para sanar a omissão e erro apontados a fim de declarar 

a vigência do contrato de 17/01/2017 a 17/12/2018, bem como reconhecer 

que não houve o pagamento da ajuda de custo de R$ 50,00 em 

combustível nos seguintes meses: de janeiro, fevereiro e agosto, 

novembro e dezembro/2017 e janeiro a junho/2018 e agosto a 

dezembro/2018, cujo total perfaz R$ 800,00 (oitocentos reais), que deverá 

ser corrigido pelo INPC, desde a data em que deveria ser paga cada 

verba, acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação (art. 

405 do CC). Sem custas processuais e honorários advocatícios[2]. 

Submeto à apreciação do MM Juiz Togado[3]. Após a homologação, P.R.I. 

Sorriso, 22 de abril de 2020. Caroline Gomes Chaves Bobato Juíza Leiga 

Vistos, etc. Homologo o projeto de sentença da juíza leiga na forma do art. 

40, da lei 9.099/95, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. 

Cumpra-se. Érico de Almeida Duarte Juiz de Direito [1] Art. 38 da Lei nº 

9.099/95. [2] Art. 55, caput, Lei nº 9.099/95. [3] Art. 40, Lei nº 9.099/95.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004161-69.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MX TRANSPORTES EIRELI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO VALENTE FUGA PIRES OAB - MT0007679A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOUIS DREYFUS COMPANY BRASIL S.A. (REQUERIDO)

RODOVIVA TRANSPORTES LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL BARROSO FONTELLES OAB - RJ119910-O (ADVOGADO(A))

EDUARDO NUNEZ SANTOS OAB - RJ128891 (ADVOGADO(A))

JOEL BECKER OAB - MT0014071A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA AUTOS Nº 1004161-69.2019 

Vistos, etc. Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelas 

requeridas, alegando omissão, erro material e contradição na sentença. 

Relatório dispensado[1]. Decido. Todos os embargos de declaração 

merecem conhecimento, pois são tempestivos e preenchem os 

pressupostos legais. No mérito, merecem acolhida. Destinam-se os 

embargos de declaração a suprir omissão, obscuridade ou contradição, 

não tendo caráter substitutivo da decisão embargada mas, sim, integrativo. 

Dispõe o art. 48 da Lei nº 9.099/95: "Caberão embargos de declaração 
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quando, na sentença ou acórdão, houver obscuridade, contradição, 

omissão ou dúvida". Com relação a contratação, o laudo de inspeção de 

veículos para carregamento de Num. 21061891 - Pág. 1, não faz nenhuma 

referência de que a inspeção era para o carregamento realizado em 

06/06; conforme nota fiscal da pag. 02, sequer possui referência às 

requeridas. Deste modo, o autor não comprovou que o laudo de inspeção 

fora realizado em razão da contratação para o carregamento do dia 06/06. 

De outra banda, o comprovante de pagamento do pedágio está no 

documento de Adiantamento de Frete de Num. 25489208, pág. 03. Sendo 

assim, embora não tenha o adiantamento do vale-pedágio sido efetuado na 

forma regulamentada pela ANTT (cartão ou cupons), fato é que houve o 

referido adiantamento, não tendo o autor sofrido qualquer prejuízo, razão 

pela qual, não há que se falar em indenização prevista no art. 8º, da Lei n. 

10.209/01. Nesse sentido: “RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE 

REPARAÇÃO DE DANOS. CONTRATO DE TRANSPORTE TERRESTRE. 

FRETE. VALE-PEDÁGIO. MULTA. O autor pede provimento ao recurso para 

reformar a sentença que julgou improcedente a ação. Autor que não 

comprova nos autos os pagamentos dos pedágios exigidos no trajeto 

contratado com a transportadora ré. Ré que demonstra o regular 

adimplemento dos pedágios, por meio de créditos no cartão de transporte. 

Ausência de afronta aos preceitos estabelecidos pela Lei nº 10.209/2001, 

que instituiu o chamado vale-pedágio. Regular cumprimento da obrigação. 

Multa não incidente e inaplicável. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO 

IMPROVIDO”. (TJRS. Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, 

Recurso Cível, Nº 71007663875, Relator: José Ricardo de Bem Sanhudo, 

J. 29-05-2018) Portanto, não cabe qualquer indenização de estadia e 

vale-pedágio, devendo ser julgados improcedentes os pedidos. 

DISPOSITIVO. Ante o exposto, conheço todos os embargos de declaração 

propostos e, no mérito, os acolho para julgar improcedentes os pedidos 

formulados na inicial. Sem custas processuais e honorários 

advocatícios[2]. Submeto à apreciação do MM Juiz Togado[3]. Após a 

homologação, P.R.I. Sorriso, 22 de abril de 2020. Caroline Gomes Chaves 

Bobato Juíza Leiga Vistos, etc. Homologo o projeto de sentença da juíza 

leiga na forma do art. 40, da lei 9.099/95, para que produza seus jurídicos 

e legais efeitos. Cumpra-se. Érico de Almeida Duarte Juiz de Direito [1] Art. 

38 da Lei nº 9.099/95. [2] Art. 55, caput, Lei nº 9.099/95. [3] Art. 40, Lei nº 

9.099/95.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007093-30.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIO NOGUEIRA DE ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA DONATO REGO OAB - MT19728/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CELESC DISTRIBUICAO S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL LUIS INNOCENTE OAB - SC38308 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Reclamante: CLAUDIO 

NOGUEIRA DE ARAUJO Reclamado: CELESC DISTRIBUICAO S.A Processo 

nº. 1007093-30.2019.8.11.0040 Vistos etc. Ressai dos autos que as 

partes resolvem por fim ao litígio, requerendo a homologação do acordo. É 

o relatório. Decido. Face o acordo imbricado nos autos, não há razão para 

prosseguimento de qualquer demanda, visto que evidenciada a vontade 

das partes em por fim ao litígio. Posto isso, HOMOLOGO o acordo feito, o 

qual fará parte integrante desta sentença e, via de consequência, julgo o 

processo COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 487, inciso III, 

alínea “b”, do Novo Código de Processo Civil. Sem custas e honorários, 

nos termos dos arts. 54 e 55, da Lei n. 9.099/95. Após o trânsito em 

julgado, arquive-se com as baixas necessárias, independentemente de 

prévia intimação das partes (CNGC, art. 914). Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Cumpra-se. Érico de Almeida Duarte Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1005691-11.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

GENAIR VIEIRA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO ALVES MADRUGA OAB - RS78703 (ADVOGADO(A))

SAULO CORDEIRO DE PAULA OAB - RS85753 (ADVOGADO(A))

FERNANDO BRUGNEROTTO OAB - MT0013710S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SORRISO/MT (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1005691-11.2019.8.11.0040. REQUERENTE: GENAIR VIEIRA DE OLIVEIRA 

REQUERIDO: MUNICIPIO DE SORRISO/MT Vistos, etc. Trata-se de ação em 

que o autor alega que é servidor público municipal exercendo a função de 

motorista vinculado à Secretaria de Saúde e deixou de receber horas 

extraordinárias nos anos de 2016 a 2018, apesar de ter laborado em 

jornada superior a 8hs/dia e 40hs/semanais. Relatório dispensado[1]. 

Decido. A Lei Complementar 138/2011 estabelece que: “Art. 18: A jornada 

normal de trabalho de cada cargo é a constante do Anexo I desta Lei 

Complementar, fixada em razão de suas respectivas atribuições. A 

jornada de trabalho dos servidores da Secretaria Municipal de Saúde será 

de 12 (doze), 20 (vinte), 30 (trinta) ou 40 (quarenta) horas semanais. §1º: 

O cumprimento do horário de trabalho referentes às jornadas de que trata 

o caput deste artigo serão definidos pela chefia imediata do servidor, de 

acordo com a conveniência do serviço e o interesse público e serão 

apuradas mensalmente, preferencialmente por meio eletrônico. §2º: A 

duração máxima da jornada de trabalho de cada cargo será de 40 

(quarenta) horas semanais, salvo para os servidores que cumprem 

jornada em regime de plantão que cumprirão escala por compensação, 

nos termos do regulamento”. Nessa mesma trilha é o Decreto 103/2018: 

“Art. 8º. A jornada máxima de trabalho dos servidores municipais será de 

40 (quarenta) horas semanais. (...) Art. 12. Devidamente justificado, será 

permitido serviço em hora extraordinária de trabalho para atender 

situações excepcionais e temporárias, por interesse da administração e 

do serviço público, mediante prévia autorização da autoridade competente, 

onde deverá conter os seguintes requisitos: (...) § 7º. As horas 

extraordinárias, devidamente justificadas e autorizadas, serão 

compensadas ou remuneradas com acréscimo de 50% (cinquenta por 

cento) sobre o valor da hora normal de trabalho nos dias úteis e de 100% 

(cem por cento), aos sábados, domingos, feriados e pontos facultativos 

municipais”. Com efeito, os documentos trazidos com a inicial, mormente 

os de ID 22692168 e 22692169, dão conta que o autor cumpria horas 

extras. Assim, o requerente comprovou o fato constitutivo do seu direito, 

não se desincumbindo o Município requerido de trazer aos autos 

elementos extintivos, modificativos ou impeditivos do direito do autor. Logo, 

o não pagamento de horas extras já efetivamente trabalhadas pelo 

servidor implica em enriquecimento sem causa da Administração Pública, 

que estaria se beneficiando da sua inércia na fiscalização da jornada de 

trabalho do autor, mesmo ciente da realização de horas extraordinárias, 

superiores aos permitido na legislação municipal. Nesse sentido: 

“SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – Chavantes – Pretensão ao pagamento 

de horas extras comprovadamente laboradas – Possibilidade – Permissivo 

Constitucional e infraconstitucional – Proibição ao enriquecimento ilícito da 

administração pública – Precedentes – Ação julgada parcialmente 

procedente na 1ª instância – Sentença mantida – Recurso não provido”. 

(TJSP; Apelação 1001072-17.2016.8.26.0140; Relator (a): Leme de 

Campos; Órgão Julgador: 6ª Câmara de Direito Público; Foro de Chavantes 

- Vara Única; Data do Julgamento: 21/05/2018; Data de Registro: 

21/05/2018). “EMENTA: ADMINISTRATIVO - SERVIDOR PÚBLICO 

MUNICIPAL - SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO - COMPROVAÇÃO - LIMITE DE 

60 HORAS EXTRAS MENSAIS - ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DA 

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - VERBA EXCEDENTE DEVIDA. É devida a 

gratificação por trabalho extraordinário, com o acréscimo de 50% previsto 

na Constituição Federal, pelo tempo de trabalho efetivamente prestado 

pelo servidor em face de condições excepcionais do serviço, mesmo que 

ultrapasse o limite de 60 horas extras mensais estabelecido na legislação 

municipal, sob pena de enriquecimento sem causa da Administração. A 

excepcionalidade/necessidade do serviço, no caso, há de ser presumida, 

uma vez que a confirmação da existência de saldo de horas extras 

trabalhadas e não pagas vieram assinadas por Superintendente de 

Recursos Humanos, que reconhece a necessidade de regularização da 

pendência pela Administração municipal”. (TJMG - Apelação Cível 

1.0027.08.167757-0/001, Relator(a): Des.(a) Geraldo Augusto, 1ª 

CÂMARA CÍVEL, julgamento em 06/08/2013, publicação da súmula em 

14/08/2013). Logo, a pretensão do autor merece acolhimento. 
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DISPOSITIVO. Ante o exposto e, por tudo que consta nos autos, julgo 

procedente o pedido formulado na inicial para o fim específico de 

condenar o requerido a pagar ao autor as horas extraordinárias 

trabalhadas a partir da oitava hora diária, com acréscimo de 50% sobre o 

valor da hora normal de trabalho nos dias úteis e de 100% aos sábados, 

domingos, feriados e pontos facultativos municipais, no ano de 2016 a 

2018. O valor deve ser corrigido monetariamente pelo IPCA-E a partir da 

data em que cada hora extra deveria ter sido paga, aplicando-se o 

disposto no art. 1º-F da Lei 9494/97, com observância do que restou 

decidido pelo Supremo Tribunal Federal nas ADI 4425 e 4357, e com 

incidência de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação. Nos termos 

do art. 487, I, do CPC, declaro o feito extinto com resolução de mérito. Sem 

custas processuais e honorários advocatícios[2]. Submeto à análise do 

MM Juiz de Direito Presidente do JEC desta Comarca[3]. Após a 

homologação, P.R.I. Sorriso, 23 de abril de 2020. Caroline Gomes Chaves 

Bobato Juíza Leiga Vistos, etc. Homologo o projeto de sentença da juíza 

leiga na forma do art. 40, da lei 9.099/95, para que produza seus jurídicos 

e legais efeitos. Cumpra-se. Érico de Almeida Duarte Juiz de Direito [1] Art. 

38 da Lei nº 9.099/95. [2] Art. 55, caput, da Lei nº 9.099/95. [3] Art. 40, Lei 

nº 9.099/95.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006999-82.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ARIANE CRISTINA BONES SAVI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MONIKY APIO CARON OAB - MT24928/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC SORRISO LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

KAMILA MICHIKO TEISCHMANN OAB - MT16962-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1006999-82.2019.8.11.0040. REQUERENTE: ARIANE CRISTINA BONES 

SAVI REQUERIDO: UNIC SORRISO LTDA Vistos etc. Trata-se de ação de 

indenização por danos morais c/c declaração de inexistência de débito, 

em que a parte reclamante sustenta que foi aluna do curso de Direito da 

requerida e que teve seu estudo financiado 100% pelo FIES, e que 

insatisfeita com a prestação de serviços da ré requereu transferência 

para outra IES, deparando-se posteriormente com cobrança de mais de 

onze mil reais da requerida, que ao atender a autora afirmou que o sistema 

teria automaticamente renovado a matrícula pós transferência e gerado 

valores de mensalidade que estariam em aberto, entretanto o problema 

não foi solucionado, não foi dado baixa na dívida e o nome da autora foi 

negativado. Diante de tal cenário a autora requer o reconhecimento da 

inexistência do débito, com a condenação da requerida ao pagamento de 

danos morais. Foi deferida tutela antecipada (Num. 24682770) A requerida 

contestou, sem, no entanto, questionar a matéria fática, argumenta apenas 

as questões de direito que envolvem a lide, pugnando pela total 

improcedência. É o sucinto relatório, até mesmo porque dispensado, nos 

termos do artigo 38, da Lei nº. 9.099/95. Decido. Inicialmente destaco que 

cabe no caso em análise julgamento antecipado, sem a necessidade de 

dilação probatória, e que embora não se tenha realizado audiência de 

conciliação, em situação excepcional que o país vive em razão da 

pandemia de contaminação do vírus COVID-19, a parte requerida 

apresentou contestação e a autora a impugnou, estando o feito pronto 

para julgamento. Considerando que a espera pela realização de audiência 

conciliatória é mais prejudicial às partes que o julgamento antecipado do 

feito; considerando ainda que a conciliação, caso fosse desejo das partes 

poderia ser feita extrajudicialmente; considerando os princípios 

processuais da eficiência, celeridade, colaboração processual, e 

economia processual; bem como que proferir sentença neste momento 

não fere o contraditório e a ampla defesa; passo a analisar o mérito do 

presente feito. Em se tratando de relação de consumo, deve a parte 

requerida demonstrar a legalidade da cobrança. Compulsando os autos, 

verifica-se que a reclamada não se desincumbiu do seu ônus, pelo 

contrário, em defesa aponta que a parte requerente não fez prova das 

suas alegações, não contestando especificamente os fatos, apenas 

aponta questões de direito a fim de argumentar que não deve haver 

condenações decorrentes de responsabilização civil. Resta, portanto, 

constatado que a requerente era beneficiária de FIES 100%, e que 

solicitou transferência no ano de 2017 (Num. 24680825), bem como que 

as cobranças perpetradas pela requerida se deram em momento posterior, 

não restando apontado nos autos pela ré a legalidade e origem dos 

débitos. Desta feita, sem maiores delongas, resta imperioso reconhecer a 

ilegalidade de tal cobrança, devida também a indenização por danos 

morais, eis que estes se encontram in re ipsa, diante na negativação 

indevida. Já no que tange ao quantum debeatur do dano moral, algumas 

considerações devem ser feitas. Deste modo, considerando a inexistência 

de comprovação de que os fatos teriam desencadeado situações mais 

gravosas; considerando a capacidade financeira da reclamante e da 

reclamada; considerando o caráter, também, preventivo e profilático da 

indenização por danos morais; considerando a vedação do 

enriquecimento sem causa, prevista no artigo 884 do CC/02; e 

considerando ainda os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, 

estabeleço o parâmetro da indenização em R$6.000,00, que entendo ser o 

mais justo e equânime ao caso. Posto isso, JULGO PROCEDENTES os 

pedidos iniciais, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 487, 

I, do NCPC, para DECLARAR a inexistência do débito ora impugnado, 

devendo a parte requerida proceder definitivamente todas as baixas 

necessárias, confirmando, assim, a tutela antecipada deferida, e 

CONDENAR a parte reclamada a pagar à reclamante, a título de DANOS 

MORAIS, o montante de R$ 6.000,00, a ser atualizado pelo INPC, a contar 

da data de publicação desta sentença (Súmula 362 do STJ), e acrescido 

de juros legais, a partir do evento danoso (398, do CC). Sem custas e 

honorários, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95. Com o trânsito em 

julgado, arquive-se, mediante as cautelas de estilo. Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Este é projeto de sentença por mim 

minutado, o qual submeto ao r. juiz de Direito para que o homologue ou o 

substitua, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Sorriso/MT, 23 de abril 

de 2020. Patrícia Angélica Garcia Pedreiro Galvagni Juíza Leiga Vistos etc. 

HOMOLOGO O PROJETO DE SENTENÇA da juíza leiga, na forma do art. 40, 

da Lei 9.099/95, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. 

Cumpra-se. Érico de Almeida Duarte Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007095-97.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LETICIA QUEIROZ CAMARGO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MONIKY APIO CARON OAB - MT24928/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC SORRISO LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG109730-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1007095-97.2019.8.11.0040. REQUERENTE: LETICIA QUEIROZ CAMARGO 

REQUERIDO: UNIC SORRISO LTDA Vistos etc. Trata-se de Reclamação na 

qual a parte autora afirma, em suma, que se matriculou no curso de 

nutrição, mas a instituição requerida não abriu turma por falta de alunos 

para tal curso, e unilateralmente matriculou a autora no curso de 

Biomedicina, sem a anuência desta, não suficiente, cobrou multa pela 

suposta quebra contratual e troca de curso, e, diante do não pagamento 

da autora dos valores cobrados, a negativou, razão pela qual requer seja 

declarada indevida a dívida cobrada, a restituição do in débito e ainda a 

condenação da ré em danos morais. A tutela antecipada fora deferida no 

Num. 26061813. A requerida contestou, sem, no entanto, questionar a 

matéria fática, argumenta apenas as questões de direito que envolvem a 

lide, pugnando pela total improcedência. É o sucinto relatório, até mesmo 

porque dispensado, nos termos do artigo 38, da Lei nº. 9.099/95. Decido. 

Inicialmente destaco que cabe no caso em análise julgamento antecipado, 

sem a necessidade de dilação probatória, e que embora não se tenha 

realizado audiência de conciliação, em situação excepcional que o país 

vive em razão da pandemia de contaminação do vírus COVID-19, a parte 

requerida apresentou contestação e a autora a impugnou, estando o feito 

pronto para julgamento. Considerando que a espera pela realização de 

audiência conciliatória é mais prejudicial às partes que o julgamento 

antecipado do feito; considerando ainda que a conciliação, caso fosse 
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desejo das partes poderia ser feita extrajudicialmente; considerando os 

princípios processuais da eficiência, celeridade, colaboração processual, 

e economia processual; bem como que proferir sentença neste momento 

não fere o contraditório e a ampla defesa; passo a analisar o mérito do 

presente feito. Dito isto, ressalto que incontroversa as questões de fato, 

não impugnadas via contestação, constatando-se que a reclamante se 

matriculou para o curso de nutrição, que não abriu nova turma, e 

unilateralmente a requerida a matriculou no curso de Biomedicina, 

cobrando valores por rescisão contratual, além de incluir a requerente nos 

órgãos de proteção ao crédito. Destes fatos, resta evidente que a 

rescisão contratual entre as partes se deu por culpa exclusiva da 

requerida, e que, portanto, os valores cobrados por esta são indevidos, 

devendo ainda restituir a requerente os valores pagos a título de matrícula 

eis que não restou efetivada qualquer prestação de serviços contratada. 

Conquanto, em que pese se verifique que houve falha na prestação de 

serviços, quanto aos valores pagos a título de matrícula, foram feitos na 

expectativa da autora e da ré em que aquela realmente cursasse Nutrição, 

quando do momento do pagamento o valor era devido, passando a ser 

obrigação da requerida restituí-lo apenas quando verificou que não teria 

condições de oferta à requerente o serviço contratado, não se tratando 

portanto de cobrança indevida, não havendo que se falar em restituição 

em dobro. Assim, sem maiores delongas, declaro indevida a cobrança dos 

débitos impugnados via inicial, confirmando a tutela antecipada deferida 

26061813, bem como reconheço ser devida a restituição, na forma 

simples, dos valores pagos pela autora à requerida pelos serviços que 

não foram prestados, qual seja, R$438,08, conforme comprovante de 

pagamento nº 24853112. Quanto aos danos morais, em que pese a 

requerida alegue prejuízo em ser negativada, verifica-se pelo extrato Num. 

25923070 que há outras negativaçõesdo nome da autora, assim sendo, 

nos termos da Sumula 385 do STJ, não cabe indenização por dano moral, 

quando preexistente legítima inscrição. Ademais, tampouco resta provado 

que os fatos narrados tenham desencadeado situação mais gravosa, 

assim não há que se falar em condenação em danos morais. Posto isso, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais, COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 487, I, do NCPC, para 

DECLARAR, TÃO SOMENTE, A INEXISTÊNCIA DOS DÉBITOS IMPUGNADOS 

NA INICIAL, determinando que a reclamada proceda com a imediata baixa 

dos referidos débitos, no prazo máximo de 05 dias, sob pena de multa, no 

valor de R$500,00, bem como CONDENO a requerida a devolução dos 

valores R$438,08 com a incidência de correção monetária e juros legais 

desde a data do efetivo desembolso. JULGO IMPROCEDENTE o pedido de 

condenação da ré ao pagamento de danos morais. Sem custas e 

honorários, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95. Com o trânsito em 

julgado, arquive-se, mediante as cautelas de estilo. Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Este é projeto de sentença por mim 

minutado, o qual submeto ao r. juiz de Direito para que o homologue ou o 

substitua, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Sorriso/MT, 23 de abril 

de 2020. Patrícia Angélica Garcia Pedreiro Galvagni Juíza Leiga Vistos etc. 

HOMOLOGO O PROJETO DE SENTENÇA da juíza leiga, na forma do art. 40, 

da Lei 9.099/95, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. 

Cumpra-se. Érico de Almeida Duarte Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8011115-85.2014.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARINEIVA HOFFMANN - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT8196-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ZENILDA APARECIDA MADUREIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

8011115-85.2014.8.11.0040. EXEQUENTE: MARINEIVA HOFFMANN - ME 

EXECUTADO: ZENILDA APARECIDA MADUREIRA Vistos etc. Compulsando 

os autos se constata que o feito tramita há mais de 06 anos sem que 

tenha sido localizados bens para serem penhorados, estando o 

executado, inclusive, com paradeiro ignorado pelo exequente. Embora 

citado, ainda no ano de 2014 (Num. 971269), não houve a indicação de 

bens à penhora, bem como tentadas as buscas de bens e valores, 

TODAS AS TENTATIVAS RESTARAM INFRUTÍFERAS. Autorizar a 

expedição de novo mandado de tentativa de penhora, conforme requer o 

exequente na petição retro, mostra-se verdadeiro vilipêndio aos princípios 

norteadores dos Juizados indicados no artigo 2º, da Lei 9.099/95, com a 

eternização irregular do processo, como dito, sem a satisfação do direito 

do exequente. Posto isso, JULGO EXTINTO este feito, SEM RESOLUÇÃO 

DE MÉRITO, nos termos do art. 53, §4º, da Lei n. 9.099/95 c/c 485, III, do 

NCPC. Com o trânsito em julgado, proceda-se com a baixa da penhora via 

Renajud, do bem não localizado nos autos. Após, arquive-se. Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Érico de Almeida Duarte Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004012-73.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ VANDERLEI IZIDORIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCIELE GONCALVES IZIDORIO OAB - MT0013194A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1004012-73.2019.8.11.0040. REQUERENTE: LUIZ VANDERLEI IZIDORIO 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos, etc. Trata-se de Embargos 

de Declaração opostos pela parte requerida, alegando omissão na 

sentença. Relatório dispensado[1]. Decido. Os embargos de declaração 

merecem conhecimento, pois são tempestivos e preenchem os 

pressupostos legais. No mérito, porém, não merecem acolhida. 

Destinam-se os embargos de declaração a suprir omissão, obscuridade 

ou contradição, não tendo caráter substitutivo da decisão embargada mas, 

sim, integrativo. Dispõe o art. 48 da Lei nº 9.099/95: "Caberão embargos 

de declaração quando, na sentença ou acórdão, houver obscuridade, 

contradição, omissão ou dúvida". É sabido que são incabíveis embargos 

de declaração para o fim de questionar a correção da decisão do julgador, 

tendo em vista que estes não se prestam a “instaurar uma nova discussão 

sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo julgador” (STJ – RTJ 

164/794). In casu, entretanto, a alegação de vício na sentença é 

desarrazoada; o presente recurso visa, em verdade, a rediscussão da 

matéria já debatida, com a finalidade de amoldá-la totalmente às suas 

razões, o que não pode ocorrer por meio de embargos de declaração. 

DISPOSITIVO. Ante o exposto, conheço o presente recurso de embargos 

de declaração e, no mérito, o rejeito. Sem custas processuais e 

honorários advocatícios[2]. Submeto à apreciação do MM Juiz Togado[3]. 

Após a homologação, P.R.I. Sorriso, 23 de abril de 2020. Caroline Gomes 

Chaves Bobato Juíza Leiga Vistos, etc. Homologo o projeto de sentença 

da juíza leiga na forma do art. 40, da lei 9.099/95, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos. Cumpra-se. Érico de Almeida Duarte Juiz de 

Direito [1] Art. 38 da Lei nº 9.099/95. [2] Art. 55, caput, Lei nº 9.099/95. [3] 

Art. 40, Lei nº 9.099/95.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007502-40.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCIELE SEGSTTATER DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO CESAR BARBIERI OAB - MT0017739A (ADVOGADO(A))

ALVADI RODRIGO CHIAPETTI OAB - MT15331/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC SORRISO LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG109730-O 

(ADVOGADO(A))

ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA OAB - MT6551-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Reclamante: FRANCIELE 

SEGSTTATER DE OLIVEIRA Reclamado: UNIC SORRISO LTDA Processo 

nº. 1007502-40.2018.8.11.0040 Vistos etc. Ressai dos autos que as 
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partes resolvem por fim ao litígio, requerendo a homologação do acordo. É 

o relatório. Decido. Face o acordo imbricado nos autos, não há razão para 

prosseguimento de qualquer demanda, visto que evidenciada a vontade 

das partes em por fim ao litígio. Posto isso, HOMOLOGO o acordo feito, o 

qual fará parte integrante desta sentença e, via de consequência, julgo o 

processo COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 487, inciso III, 

alínea “b”, do Novo Código de Processo Civil. Sem custas e honorários, 

nos termos dos arts. 54 e 55, da Lei n. 9.099/95. Após o trânsito em 

julgado, arquive-se com as baixas necessárias, independentemente de 

prévia intimação das partes (CNGC, art. 914). Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Cumpra-se. Érico de Almeida Duarte Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000075-21.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ELIENE ANDRADE SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURICIO VIEIRA SERPA OAB - MT12758-O (ADVOGADO(A))

FABIO CLEBER DO PRADO OLIVEIRA OAB - MT25618/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo nº. 

1000075-21.2020.8.11.0040 Reclamante: ELIENE ANDRADE SILVA 

Reclamado: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. Vistos etc. Atento à 

dispensa da anuência da parte reclamada (Lei nº 9.099/95, art. 51, §1º), 

HOMOLOGO o pedido de DESISTÊNCIA da ação formulado pela parte 

autora, EXTINGUINDO o feito, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. Isento de 

custas e honorários (Lei n. 9.099/95, art. 55). Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Arquive-se. Érico de Almeida Duarte Juiz de Direito

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 219298 Nr: 9551-37.2019.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMANDA GOMES DA SILVA, BRUNO SOUSA 

RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO FRAGA DE MELLO 

- OAB:8166-B/MT

 Certifico e dou fé que remeto o presente ao Setor Matéria de Imprensa, 

para INTIMAÇÃO do advogado MARCELO FRAGA DE MELO, a fim de que 

devolva estes autos, IMEDIATAMENTE, sob pena de perder o direito à vista 

fora de cartório, multa correspondente à metade do salário mínimo e 

comunicação à Seção da Ordem dos Advogados do Brasil, para 

procedimento disciplinar e imposição de multa, além da possibilidade de 

expedir mandado de busca e apreensão, ou de exibição e entrega de 

autos, com a consequente caracterização do crime de sonegação de 

autos. Por fim certifico e dou fé que os autos deverão ser DEVOLVIDOS 

NA TERÇA OU NA QUINTA FEIRAS ÀS 13:00 HORAS NA SECRETARIA DA 

SEGUNDA VARA CRIMINAL.

Fabiane Nascimento

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 221782 Nr: 939-76.2020.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PABLO FERNANDES NUNES OLIVEIRA, 

JHONATHAN BENEDITO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VANESSA LIMA DE SOUZA - 

OAB:17937/O

 Nos Termos da legislação vigente e provimento n° 52/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos para intimar o (a,s) advogado (a,s) do Denunciado 

(a) a fim de apresentar sua resposta à acusação, no prazo legal, com 

apresentação URGENTE - RÉU PRESO. Em decorrência da pandemia da 

Covid-19 e vigência da Portaria 281/2020 o protocolo da resposta à 

acusação poderá ser realizada via e-mail: sor.2varacriminal@tjmt.jus.br

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 221455 Nr: 756-08.2020.811.0040

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: AP, RIR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NRF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA PAULA BECKER - 

OAB:21773-O, JANICE MARIA LONGHI GIOTTO - OAB:8699/MT, MARIA 

CLAUDIA GIARETTA - OAB:18878

 Dessa feita, na forma e com supedâneo no artigo 18 et seq da Lei 

11.340/2006, JULGO PROCEDENTE esta ação cautelar satisfativa atípica 

de tutela derradeira, para deferir os seguintes pedidos formulados pela 

requerente, e pelo prazo máximo de 06 (seis) meses, DETERMINO as 

seguintes providências sobre o pedido formulado, independentemente da 

prévia audiência da agressora (art. 19, § 1.º da Lei n.º 11.340/2006), para 

o fim de:a)Proibição da requerida de se aproximar da(s) ofendida(s), 

devendo permanecer a uma distância mínima de 400 (quatrocentos) 

metros;b)Proibição da requerida manter contato com a ofendida, por 

qualquer meio de comunicação; c)Proibição da requerida frequentar os 

lugares em que a vítima esteja, como sua residência, local de trabalho, ou 

qualquer outro lugar que a(s) vítima(s) esteja(m) a fim de preservar sua(s) 

integridade pessoal. (...) Fica a requerida advertida que o não cumprimento 

da determinação poderá importar na revisão das medidas ora 

determinadas, inclusive, se for o caso, e presentes os requisitos legais, 

na decretação de sua prisão preventiva, conforme autoriza o artigo 19, § 

2º, c/c artigo 20, da Lei nº 11.340/2006.Ainda, deverá a ofendida ser 

cientificada que, de acordo com o artigo 28, da Lei nº 11.340/2006, terá 

garantida sua assistência judiciária pela Defensoria Pública atuante neste 

Juízo, se assim desejar e manifestar expressamente perante a DPE. (...) 

Após o cumprimento da decisão com a intimação das partes, dê-se ciência 

ao MPE, e arquivem-se os autos, dando-se as baixas e anotações de 

praxe. P.R.I.C. Sorriso/MT, 04 de fevereiro de 2020. ANDERSON 

CANDIOTTOJuiz de Direito

Comarca de Tangará da Serra

1ª Vara Cível

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 322553 Nr: 20815-06.2019.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JESSICA SILVA GRIBLER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED VALE DO SEPOTUBA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUCELI DE FATIMA PLETSCH 

VILELA - OAB:16.261 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLÉSIO PLATES DE OLIVEIRA 

- OAB:23.592-O, FRANCISMAR SANCHES LOPES - OAB:1708-B/MT, 

LUCIANO DE SALES - OAB:5911-B/MT

 (...).Dessa feita, DEFIRO a realização de perícia técnica e NOMEIO para 

realização de perícia médica o Perito Judicial Dr. João Leopoldo Baçan, 

CRM 5753-MT, com endereço na Estrada da Guarita, s/nº, Condomínio 

Terra Nova, casa 327, bairro 23 de Setembro, CEP 78.110-903, Várzea 

Grande-MT, que deverá, a partir dos pontos controvertidos, apresentar 

proposta de honorários no prazo de 05 (cinco) dias.Os questionamentos 

que se impõem para a resolução da demanda ou são respondidos pela 

prova documental ou pela prova pericial ora designada.Vale ressaltar que, 

para desincumbir-se dessa tarefa, o Perito poderá lançar mão de qualquer 
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documento que seja suficiente para esclarecer o fato (artigo 473, § 3º, do 

CPC).No mais, caso necessite de algum documento que esteja em poder 

das partes, em relação ao qual não teve acesso de forma espontânea, 

bastará apontá-lo nos autos. Passo seguinte, a Secretaria de Vara 

deverá, independentemente de novo despacho, INTIMAR a parte correlata 

para apresentar o respectivo documento no prazo de 10 (dez) dias.Após, 

INTIMEM-SE as partes, a partir do que começará a correr o prazo de 15 

(quinze) dias para apresentação de quesitos e de assistente técnico, bem 

como para a parte demandada depositar os honorários periciais, salvo se 

deles discordar. Afinal, a parte demandada requereu expressamente tal 

espécie de prova (fl. 94).Uma vez depositados, a Secretaria da Vara 

deverá agendar data, hora e local para o início da perícia, encaminhando 

os quesitos apresentados pelas partes e as questões fáticas/jurídicas 

(para serem respondidas como quesitos do Juízo, sempre de forma 

fundamentada), COMUNICANDO-SE, ainda, às partes.Após a 

apresentação do laudo, INTIMEM-SE as partes para manifestação no prazo 

de 15 (quinze) dias

2ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 336694 Nr: 4081-43.2020.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WML

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JCDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KAMILLA PALÚ SASSAKI - 

OAB:OAB/MT 16.898, RENATA MOREIRA DE ALMEIDA VIEIRA NETO 

DEBESA - OAB:11674-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 POSTO ISSO:I - DEFIRO o pagamento das custas processuais e taxas 

judiciais ao final da ação.II - RECEBO a petição inicial uma vez que 

preenchidos os requisitos do art. 319, do CPC.III - PROCESSE-SE em 

segredo de justiça (CPC, art. 189, inc. II).IV - DEFIRO a oferta de alimentos 

provisórios no valor equivalente a 1 e ½ do salário mínimo vigente, 

correspondente atualmente a R$ 1.567,50 (um mil quinhentos e sessenta e 

sete reais e cinquenta centavos), em favor das menores Amanda Silva 

Lamego e Hellena Silva Lamego, além do pagamento de 50% de despesas 

extraordinárias das filhas, a ser pago mensalmente pelo requerente à 

genitora das menores, através de deposito bancário, em conta bancária 

informada nos autos, a partir da citação.V – DETERMINO a manutenção do 

pagamento do plano de saúde UNIMED a ser pago pelo requerente em 

favor das filhas.VI - CONCEDO a guarda compartilhada de Amanda Silva 

Lamego e Hellena Silva Lamego, em favor dos genitores, sem prejuízo de 

posterior revogação, a qualquer tempo, conforme o comando do art. 35 do 

Estatuto da Criança e do Adolescente.VII - FIXO o período de convivência 

do genitor com as filhas a ser realizado, da seguinte forma:a) Livre 

durante a semana, desde que comunicado e combinado, antecipadamente 

com a requerida; b) Finais de semana alternados, devendo o genitor 

buscar as menores na sexta-feira a partir das 18h00min, devolvendo-as 

ao domingo as 18h00min.c) Feriados intercalados, iniciando-se às 

18h00min da véspera e devolvendo às 18h00min do dia respectivo ao 

feriado, salvo dia dos pais, que as menores permanecerão com o 

requerente e dia das mães com a requerida;d) Natal e Ano novo 

intercalado, iniciando o natal com a genitora e o ano novo com o genitor;e) 

Férias (Julho e Dezembro) intercaladas, sendo 50% (cinquenta por cento) 

para cada genitor.VIII – INDEFIRO o pedido de tutela de urgência pretendido 

na exordial para afastar a requerida Juscielle Candida da Silva da empresa 

Lamego Fotos e Vídeos Ltda, ante a ausência do preenchimento dos 

requisitos da tutela de urgência, previstos no art. 300 do CPCIX

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 336870 Nr: 4165-44.2020.811.0055

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: GSB, KBS, MESB, ESS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NAIARA CRISTINA TONETTA - 

OAB:24068/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso:I – Defiro os benefícios da Justiça Gratuita (CPC, art. 98), 

podendo ser revogado a qualquer momento.II - Recebo a petição inicial, 

uma vez que preenchidos os requisitos do art. 319 do CPC.III - 

Processe-se em segredo de justiça (CPC, art. 189, inc. II).IV - ARBITRO 

alimentos provisórios em favor das menores Geovanna Sampaio Barbato, 

Karyna Beatryz Sampaio e Maria Eduarda Sampaio Barbato, no valor 

equivalente a 01 (um) salário mínimo vigente, correspondente a R$ 

1.045,00 (um mil e quarenta e cinco reais), além de 50% de despesas 

extraordinárias das filhas, a ser pago mensalmente pelo requerido a 

genitora das menores, através de deposito bancário, em conta bancária 

informada à fl. 05, a partir da citação.V - No mais, DESIGNE-SE data para 

realização da audiência de conciliação, conforme pauta de audiência 

constante no Cartório, remetendo-se os autos ao Centro Judiciário de 

Solução de Conflitos e Cidadania desta Comarca.VI – CITE-SE a parte 

requerida (CPC, art. 247, I), com antecedência mínima de 15 (quinze) dias, 

para que compareça à audiência de mediação e conciliação (art. 695, § 2º 

do CPC), sendo que no mandado deverão ser consignadas as seguintes 

observações:a) conterá apenas os dados necessários à audiência, 

devendo estar desacompanhado da petição inicial (art. 695, § 1º, do 

CPC);b) que a ausência injustificada do autor ou do requerido na audiência 

é considerado ato atentatório à dignidade da justiça, sendo sancionado 

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

valor da causa, nos termos do artigo 334, §8º, do CPC.c) que na audiência 

as partes deverão estar acompanhadas de advogado/defensor público 

(art. 695, § 4º, do CPC).VII - Caso não haja acordo entre as partes na 

audiência, passa-se a incidir as normas da lei de alimentos, desta forma, 

venham-me os autos conclusos para designação de conciliação, instrução 

e julgamento.Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

4ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001375-70.2020.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

IHARABRAS SA INDUSTRIAS QUIMICAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Michel Carlos Mariz Teixeira OAB - SP225310 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO SERGIO VOINICHS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

TANGARÁ DA SERRA PROCESSO Nº 1001375-70.2020.8.11.0055 Vistos. 

Trata-se de Carta Precatória distribuida neste e Juízo visando cumprir atos 

nesta Comarca. De início ressalto que não havendo a presença da 

Fazenda Pública em nenhum dos polos do feito originário, a presente 

missiva não deve tramitar perante este Juízo da Fazenda Pública. Por fim, 

deve a mesma ser distribuida por meio do cartorio distribuidor para que, 

após o sorteio, seja encaminhada ao juízo competente. Como apenas os 

Juizes civeis com competencia para Fazenda Publica e Juizado Especial 

trabalham com o PJE, não há como efetuar a redistribuição ao Juizo 

competente. Outrossim, a parte deve efetuar o pagamento da respectiva 

taxa de distribuição para as providencias necessarias. Assim, intimo a 

parte para que proceda a distribuição na forma correta, e após deverá 

esta ser arquivada definitivamente. Junto em anexo o fluxograma a ser 

seguido nesse periodo de Home Office. Tangará da Serra, 23 de abril de 

2020 FRANCISCO NEY GAIVA Juiz de Direito [i] § 3º As cartas precatórias 

entre comarcas e varas do Estado, inclusive de origem de outros Estados 

deverão ser encaminhadas e devolvidas/recebidas por meio do Sistema 

Malote Digital. [ii] Art. 2º Salvo os casos em que a natureza do ato 

processual exija a intervenção do juízo deprecado, os mandados judiciais 

deverão ser expedidos pelo juízo de origem e encaminhados à central de 

mandados da comarca na qual deverá ser cumprido o ato judicial, 

dispensando-se distribuição de carta precatória, bem como despacho do 

juiz da comarca-destino.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001347-05.2020.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ALVERINHO PAULO ORTH (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THALLYTTA DE OLIVEIRA SEIFERT OAB - MT18293-O (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Outros Interessados:

Lauro R. Soccoloski (TESTEMUNHA)

Pablo Henrique Vilas Boas Tebaldi (TESTEMUNHA)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

TANGARÁ DA SERRA DESPACHO Processo: 1001347-05.2020.8.11.0055. 

REQUERENTE: ALVERINHO PAULO ORTH REQUERIDO: MINISTÉRIO 

PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO VISTOS, ETC. Recebo a 

presente missiva, eis que de acordo com os requisitos legais. Conforme 

requerido designo audiência para oitiva das testemunhas para o dia 01 de 

julho de 2020 ás 15h. Comunique-se ao Juízo de origem, a data assinalada 

para o cumprimento do ato deprecado. Cumpra-se na forma deprecada, 

intimando as testemunhas do Ministério Público, servindo a cópia de 

mandado. Após, atingida à finalidade, observando as formalidades legais e 

de acordo com o art. 393 do CNGC/seção7, devolva-se a Comarca de 

origem com as cautelas e homenagens de estilo. Expeça-se o necessário. 

Às providências. Tangará da Serra, 16 de abril de 2020. Francisco Ney 

Gaíva Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000564-13.2020.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

WANDERLEY DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO ASCARI SOARES OAB - MT21994/O (ADVOGADO(A))

TATIANE DE OLIVEIRA FIGUEREDO OAB - MT14210/O (ADVOGADO(A))

RUDI CAMPAROTO ELIZIARIO OAB - MT13966/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

TANGARÁ DA SERRA CERTIDÃO Certifico que a contestação de Id 

30887222 é tempestiva, assim, intimo a parte autora para que, querendo, 

apresente impugnação à contestação, no prazo legal. Tangará da 

Serra-MT , 1 de abril de 2020. ROSILAINE ALVES DA SILVA Analista(a) 

Judiciário(a) SEDE DO 4ª VARA CÍVEL DE TANGARÁ DA SERRA E 

INFORMAÇÕES: TELEFONE: ( )

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1002586-78.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MAIARA GANDOLFI (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LO RUAMA SOARES DE OLIVEIRA OAB - MT25645/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FABIO MARTINS JUNQUEIRA (IMPETRADO)

MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA (IMPETRADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

TANGARÁ DA SERRA DECISÃO Processo: 1002586-78.2019.8.11.0055. 

IMPETRANTE: MAIARA GANDOLFI IMPETRADO: FABIO MARTINS 

JUNQUEIRA, MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA VISTOS. Trata-se de 

Embargos de Declaração interposto por Maiara Gandolfi contra a sentença 

proferida nos autos, por entender a Embargante que há omissões no 

julgado no que tange ao recebimento de todas as vantagens pecuniárias 

por todo o período de afastamento. Houve a manifestação do ente 

ministerial e do impetrado, após os autos vieram conclusos. Os embargos 

foram interpostos tempestivamente. É o brevíssimo relatório. Fundamento e 

decido. Inicialmente, é importante salientar que os Embargos de 

Declaração têm a finalidade apenas de esclarecer possíveis dúvidas e 

omissões, e não se destinam ao reexame do mérito, ou seja, objetiva-se 

apenas o esclarecimento, sanando eventual obscuridade ou contradição, 

ou a integração da decisão judicial, quando for omitido ponto o sobre o 

qual devia pronunciar-se o juiz. Os presentes embargos visam à 

manifestação sobre pontos omissos, porventura existentes na decisão 

prolatada. Razão assiste à embargante. Fora proferida sentença deferindo 

os pedidos de afastamento (licença-prêmio e licença-maternidade), porém, 

silenciou-se sobre o pedido para que sejam mantidas as vantagens 

pecuniárias relativas a atividade insalubre. Por consequência disso passo 

a sanar a omissão apontada: A sentença julgou procedente o pedido para 

que fosse concedido à impetrante o direito de licença-prêmio e 

licença-maternidade. Todavia pleiteia a autora que durante o gozo de tais 

direitos, seja-lhe garantido o recebimento integral de seus vencimentos, ou 

seja, com o adicional de insalubridade. O servidor que trabalha com 

habitualidade em locais insalubres ou em contato permanente com 

substâncias tóxicas, radioativas ou com risco de vida faz jus a adicional 

de insalubridade ou de periculosidade. Todavia o direito à percepção do 

adicional de insalubridade ou periculosidade cessa com a eliminação das 

condições ou dos riscos que deram causa à sua concessão, nos termos 

do art. 181, parágrafo único da Lei Complementar 006/94: Art. 181 – O 

servidor que tiver direito a receber mais de um adicional, será concedido o 

pagamento do maior deles. Parágrafo Único – O direito ao adicional de 

insalubridade, penosidade ou periculosidade cessa com a eliminação das 

condições ou dos riscos que deram causa a sua concessão. A 

gratificação de insalubridade possui natureza "pro labore faciendo" e está 

diretamente atrelada à consecução de atividades específicas. Em que 

pese se considerar de efetivo exercício laboral o período em que o 

servidor se encontra em gozo de licença, tal fato não é suficiente, por si 

só, para constituir o direito à percepção do adicional de insalubridade. 

Neste sentido: Servidor público. Adicional de insalubridade. Licença 

maternidade. 1 - O direito ao adicional de insalubridade, assegurado ao 

servidor que trabalha com habitualidade em locais insalubres ou em 

contato permanente com substâncias tóxicas, radioativas ou com risco de 

vida, cessa com a eliminação das condições ou dos riscos que deram 

causa a sua concessão (art. 79, caput e § 2º, LC 840/11). 2 - Se o 

servidor se afasta das atividades por motivo de férias, licenças ou outros 

afastamentos previstos na lei, não está em contato com agentes 

insalubres ou perigosos. E, assim, não lhe é assegurado o adicional. 3 – 

Agravo provido. (TJ-DF - AGI: 20150020275119, Relator: JAIR SOARES, 

Data de Julgamento: 27/01/2016, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: 

Publicado no DJE : 02/02/2016 . Pág.: 296) Diante do exposto, e por tudo 

mais que nos autos consta JULGO IMPROCEDENTE, os embargos de 

Declaração interpostos na presente demanda. Intimem-se. Certifique-se e 

cumpra-se, expedindo o necessário. Tangará da Serra, 31 de março de 

2020. Francisco Ney Gaíva Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1002643-96.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

NINNA DE ALMEIDA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DJHOVANE PIRES MARTINS OAB - MT27164-O (ADVOGADO(A))

CRESLAINE MACIEL PEGO OAB - MT24139/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA (IMPETRADO)

DIENEFER JAQUELINE MAGALHAES FEIX (IMPETRADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

TANGARÁ DA SERRA CERTIDÃO Nos termos da legislação em vigor, bem 

como do Provimento 041/2016, intimo a parte autora para que diga acerca 

da manifestação de ID 30908597, requerendo o que de direito, no prazo 

legal. Nada mais. Tangará da Serra-MT, 1 de abril de 2020. ROSILAINE 

ALVES DA SILVA Analista(a) Judiciário(a) SEDE DO 4ª VARA CÍVEL DE 

TANGARÁ DA SERRA E INFORMAÇÕES: TELEFONE: ( )

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001343-65.2020.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO LAIRTON BEZERRA LANDIM (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

KATIA CRISTINNA RODRIGUES OAB - MT13451-O (ADVOGADO(A))

KAMILLA PALU SASSAKI OAB - MT16898-O (ADVOGADO(A))

RENATA MOREIRA DE ALMEIDA VIEIRA NETO DEBESA OAB - MT11674-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE ITAVAR DA SILVA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

ADECLER ITAVAR DA SILVA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

ANDREIA CRISTINA DA SILVA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

TANGARÁ DA SERRA DECISÃO Processo: 1001343-65.2020.8.11.0055. 

ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: FRANCISCO LAIRTON BEZERRA LANDIM 

ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: JOSE ITAVAR DA SILVA, ADECLER 

ITAVAR DA SILVA, ANDREIA CRISTINA DA SILVA, MUNICÍPIO DE 

TANGARÁ DA SERRA VISTOS. Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer 
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c/c Indenização c/c Pedido de Tutela de Urgência, ajuizada por Francisco 

Lairton Bezerra Landim em face de José Itavar da Silva, Adecler Itavar da 

Silva, Andréia Cristina da Silva e Município de Tangará da Serra, todos 

devidamente qualificados nos autos. O requerente trouxe pedido pela 

concessão dos benefícios da gratuidade da justiça. Prescreve o art. 4º da 

Lei 1.060/50, que com a simples afirmação da parte, de que não possui 

condições de arcar com as custas do processo, serão concedidos os 

benefícios da assistência judiciária. Acontece que o Juiz não está adstrito 

a postulação, podendo indeferir o pedido caso nos autos se constate 

situação adversa da declarada. Ao Juiz é dado perquirir sobre as 

condições econômico-financeiras, se a parte não está representada pela 

Defensoria Pública, situação em que aplicável o dispositivo constitucional 

“gratuidade judiciária a quem comprovadamente demonstrar”. Não pode a 

parte pretender que o Estado assuma ônus que é seu, quando não 

evidenciada a necessidade real, justificando a concessão do benefício. 

Em situação similar, o STJ decidiu: “Processo Civil - Assistência judiciária 

-Miserabilidade - Comprovação - Legalidade.Assistência judiciária. 

Determinação feita pelo juiz no sentido de comprovar-se a miserabilidade 

alegada. Inexistência de afronta à lei.O benefício da gratuidade não é 

amplo e absoluto. Não é injurídico condicionar o Juiz a concessão da 

gratuidade à comprovação da miserabilidade jurídica alegada, se a 

atividade exercida pelo litigante faz, em princípio, presumir não se tratar de 

pessoa pobre. Recurso especial não conhecido.”(Resp. nº 178.244- 

Relator Minsitro Barros Monteiro). Conforme informação juntada em anexo, 

o autor, qualificado como pecuarista, possui diversos veículos em seu 

nome; não se enquadrando assim no conceito de pessoa hipossuficiente. 

Ademais, em breve consulta a matriculas existentes em nome do 

requerente, verifica-se uma pluralidade delas, o que se pode verificar por 

meio da CEI-ANOREG. Neste sentido: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO 

CONSTITUCIONAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE 

JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA. RENDA 

MENSAL ALTA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA AFASTADA. RECURSO 

CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A Assistência 

Judiciária Gratuita busca garantir que pessoas menos favorecidas 

economicamente tenham acesso equânime ao Judiciário, razão pela qual 

não basta que a parte firme declaração de que não está em condições de 

pagar as custas processuais e os honorários advocatícios de 

sucumbência, sendo necessária a demonstração da necessidade do 

benefício, nos termos do art. 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal. 2. 

A declaração de pobreza firmada pela parte, com o intuito de obter a 

Assistência Judiciária Gratuita, goza de presunção relativa, de forma que 

deve ser demonstrada a situação de miserabilidade daquele que a requer, 

admitindo-se prova em contrário daquele que impugna a concessão do 

benefício. 3. O contracheque do apelante supera em quatro vezes o 

salário mínimo vigente no Brasil, não há que se falar em hipossuficiência. 

4. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. (TJ-DF; APC 

2017.07.1.000147-0; Ac. 107.0060; Primeira Turma Cível; Rel. Des. Rômulo 

de Araújo Mendes; Julg. 24/01/2018; DJDFTE 31/01/2018) CF, art. 5 Feita 

essas considerações, INDEFIRO o pedido de assistência judiciária gratuita 

formulado na Inicial. Igualmente, há possibilidade de parcelamento das 

custas em 06 (seis) vezes iguais e sucessivas, com base no art. 98, §6º 

do CPC e art. 468, §7º da CNGC, o que desde já concedo. Intime-se a 

parte autora para o pagamento da 1ª parcela em 10 (dez) dias. As demais 

devem ser pagas mensalmente, de forma sucessiva, sob pena de 

extinção. De igual modo, determino que a parte autora emende a Inicial 

para que cumpra o que prescreve o art. 319, II do CPC, informando o 

endereço eletrônico do requerente. Transcorrido o prazo, com ou sem 

pagamento das custas, nova conclusão. Intime-se, Cumpra-se expedindo 

o necessário. Tangará da Serra, 16 de abril de 2020. Francisco Ney Gaíva 

Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1002665-57.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JOSEILDO VERAS NUNES (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DJHOVANE PIRES MARTINS OAB - MT27164-O (ADVOGADO(A))

CRESLAINE MACIEL PEGO OAB - MT24139/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA (IMPETRADO)

MARIA DAS GRAÇAS SOUTO (IMPETRADO)

Joanete da Silva de Almeida (IMPETRADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

TANGARÁ DA SERRA Processo: 1002665-57.2019.8.11.0055. 

IMPETRANTE: JOSEILDO VERAS NUNES IMPETRADO: JOANETE DA SILVA 

DE ALMEIDA, MARIA DAS GRAÇAS SOUTO, MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA 

SERRA Cuida-se de Mandado de Segurança impetrado por Joseildo Veras 

Nunes em face de ato supostamente ilegal praticado por Joanete da Silva 

de Almeida – Chefe do Departamento Pessoal e Maria das Graças Souto – 

Secretária Municipal de Administração de Tangará da Serra. Narra a Inicial 

que o impetrante é servidor municipal, efetivada no cargo de agente de 

fiscalização de trânsito desde 04 de março de 2008 e portanto, teria direito 

a Licença Prêmio, conforme estabelece o art. 102 da Lei Complementar nº 

06/94. Aduziu que realizou o requerimento de gozo de licença prêmio 

referente ao período aquisitivo dos quinquênios 04/03/2008 a 03/03/2013 e 

04/03/2013 a 03/03/2018. No entanto, afirma que após Análise Técnica 

realizada pela assessoria jurídica do município, a impetrante foi 

surpreendida com a decisão proferida, a qual afirmou que “a servidora 

não possui licença prêmio a usufruir”, fundamentando tal decisão pelo fato 

da Impetrante ter apresentado atestado médico no período aquisitivo da 

referida licença. Assim, sob o fundamento de ilegalidade da declaração 

negativa quanto à integralização dos requisitos para usufruto da 

licença-prêmio, em razão do afastamento para tratamento por motivos de 

saúde, requer provimento judicial liminar para que seja reconhecido o 

direito ao usufruto da licença-prêmio dos quinquênios 04/03/2008 a 

03/03/2013 e 04/03/2013 a 03/03/2018. No mérito requer a concessão da 

ordem para confirmação da liminar com o reconhecimento do direito à 

licença-prêmio no período integralizado. A Inicial foi recebida em 28 de 

novembro de 2019, ocasião em que a liminar foi deferida. Devidamente 

notificada, a autoridade coatora e a pessoa jurídica a ela vinculadas 

comunicaram o cumprimento da liminar deferida. Pleitearam a extinção da 

ação eis que o objeto da mesma teria se esvaído. Por fim, o Ministério 

Público Estadual, no presente caso concreto, manifesta pelo Deferimento 

da Segurança à Impetrante, uma vez que há direito líquido e certo quanto 

ao direito à licença-prêmio, visto que as licenças ocorrem de modo devido 

pelas leis municipais, consideradas como efetivo exercício. É o relatório. 

Fundamento e Decido. Cuida-se de Mandado de Segurança impetrado por 

Joseildo Veras Nunes em que pretende o reconhecimento do direito ao 

gozo de licença prêmio pendente, que foram negadas pela municipalidade. 

Extrai-se do dispositivo constitucional que o mandado de segurança é 

cabível para proteger direito líquido e certo não amparado pelo habeas 

corpus, sempre que ilegalmente ou com abuso de poder alguém sofrer 

violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja 

de que categoria for e qualquer que seja sua função. É o que se extrai do 

artigo 5.º, inciso LXIX da CF/88 c/c o art. 1.º, da Lei n.º 1.533/51. Vê-se 

que o principal objetivo do mandado de segurança é proteger direito líquido 

e certo. Desta forma, recorro à lição do clássico mestre Hely Lopes 

Meirelles, que demonstra quais são os requisitos para a certeza e liquidez 

do direito. Eis o a lição: “Quando a lei alude a direito líquido e certo, está 

exigindo que esse direito se apresente com todos os requisitos para o seu 

reconhecimento e exercício no momento da impetração. Em última análise, 

direito líquido e certo comprovado de plano. Se depender de comprovação 

posterior, não é líquido nem certo, para fins de segurança.” (In, “Mandado 

de Segurança, Ação Popular, Ação Civil Pública, Mandado de Injunção, 

‘Habeas Data’, 20.ª ed. at. por Arnoldo Wald, Malheiros Editores, pág. 35). 

Passadas tais considerações, passo a análise do mérito. Perscrutando os 

autos, patente o direito líquido e certo do impetrante, que aliás é 

evidenciado pelo documento apresentado nos autos, onde fica patente 

que o impetrante cumpriu os requisitos legais para o gozo de licença 

prêmio em relação ao quinquênio solicitado. Com efeito, denota-se por 

meio de referida documentação que os afastamentos do impetrante se 

deram para tratamento de sua saúde e nestes termos, devem ser 

reconhecidos como de efetivo exercício, nos termos da lei complementar 

nº 006/1994 art. 119 incisos VII e XVIII. Art. 119 – Será considerado como 

de efetivo exercício o afastamento por motivo de: VII – licença para 

tratamento de saúde; XVIII – faltas por motivo de doença comprovada, 

inclusive em pessoa da família, até o máximo de 03(três) durante o mês; 

Existindo previsão legal expressa, considera-se como tempo de efetivo 

serviço o período em que o servidor público ficou afastado por motivo de 

licença para tratamento de saúde, devendo referido tempo ser 

considerado para fins de período aquisitivo de férias e licença-prêmio. 

Embora não estivesse prestando serviços à Administração, 

continuadamente, em razão dos afastamentos legais por motivo de saúde, 

o servidor tem direito as licenças-prêmio que lhes forma negadas. ISTO 
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POSTO, e por tudo mais que dos autos consta, julgo procedente o 

presente writ, e CONCEDO a segurança impetrada por Joseildo Veras 

Nunes reconhecendo o direito do impetrante as licenças prêmio relativas 

ao período aquisitivo do quinquênio de 04/03/2008 a 03/03/2013; e 

04/03/2013 a 03/03/2018. Oficie-se imediatamente a autoridade impetrada 

e a Assessoria Jurídica da Municipalidade de Tangará da Serra - MT, nos 

termos do artigo 13 da Lei 12.016/2009. Art. 13º. Concedido o mandado, o 

juiz transmitirá em ofício, por intermédio do oficial do juízo, ou pelo correio, 

mediante correspondência com aviso de recebimento, o inteiro teor da 

sentença à autoridade coatora e à pessoa jurídica interessada. Após o 

decurso do prazo recursal, remetam-se os autos à Superior Instância, em 

vista do reexame necessário da sentença. Isento de custas, na forma da 

Lei. Honorários advocatícios, incabíveis na espécie (Súmula 512 do STF). 

Certificado o trânsito em julgado, procedam-se as baixas necessárias e 

então arquivem-se os autos. Intime-se e cumpra-se. Tangará da Serra, 13 

de abril de 2020. Francisco Ney Gaíva Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1001126-22.2020.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ELETRO TARTARI LTDA - EPP (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO MARQUES DA SILVA OAB - MT9725-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FABIO MARTINS JUNQUEIRA (IMPETRADO)

HABIL CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - EPP (LITISCONSORTES)

JANINE CRISTINA GRUBER NOGUEIRA (IMPETRADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

TANGARÁ DA SERRA CERTIDÃO Nos termos da legislação em vigor, bem 

como do provimento 041/1016/CGJ, intimo o patrono da parte autora para 

que diga acerca da certidão do Sr. meirinho de Id 3948919, comprovando 

o recolhimento das custas referentes às diligências, bem como 

requerendo o que de direito, no prazo legal. Nada mais. Tangará da 

Serra-MT , 6 de abril de 2020. ROSILAINE ALVES DA SILVA Analista(a) 

Judiciário(a) SEDE DO 4ª VARA CÍVEL DE TANGARÁ DA SERRA E 

INFORMAÇÕES: TELEFONE: ( )

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000635-15.2020.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

LOURIVAL GOMES DOS REIS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RUDI CAMPAROTO ELIZIARIO OAB - MT13966/O (ADVOGADO(A))

TATIANE DE OLIVEIRA FIGUEREDO OAB - MT14210/O (ADVOGADO(A))

RODRIGO ASCARI SOARES OAB - MT21994/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

TANGARÁ DA SERRA CERTIDÃO Certifico que a contestação de ID 

31023969 é tempestiva, diante disso, intimo a parte autora para que, 

querendo, apresente impugnação à contestação, requerendo o que de 

direito, no prazo legal. Nada mais. Tangará da Serra-MT , 6 de abril de 

2020. ROSILAINE ALVES DA SILVA Analista(a) Judiciário(a) SEDE DO 4ª 

VARA CÍVEL DE TANGARÁ DA SERRA E INFORMAÇÕES: TELEFONE: ( )

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 163920 Nr: 1404-50.2014.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FELISBERTO PEREIRA DA CRUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CORREA BRAGA FILHO 

- OAB:OAB/MT 16.482

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos..

Denota-se que o recurso de apelação interposto nos autos já fora julgado, 

conforme acórdão em anexo, bem como já transitou em julgado conforme 

andamento processual. Sendo assim proceda-se com a juntada das peças 

necessárias para o prosseguimento do feito.

Após, em razão do trânsito em julgado e com fundamento no artigo 509 do 

CPC/2015, determino a LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA que deverá ser 

apurada observando-se o rito estabelecido no artigo 510, do CPC/2015, 

ante a natureza do objeto da liquidação.

Nesses termos, intimem-se as partes para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias apresentem pareceres/documentos elucidativos, de modo a sustentar 

o valor que entenderem devidos ou indevidos, nos termos do artigo 510 do 

CPC/2015.

 Com a apresentação dos documentos, volte-me os autos conclusos.

 Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 196255 Nr: 11887-08.2015.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: APARECIDA DIOGO PARO, MARISA CRISTINA PARO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO - SECRETARIA 

DE ESTADO DE SAÚDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSEMAR CARMERINO DOS 

SANTOS - OAB:7072/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, e por tudo mais que nos autos consta JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE, os embargos de infringentes interpostos 

na presente demanda para condenar a parte requerida em honorários 

advocatícios, os quais arbitro em 10% do valor da causa.

Se o recorrente não se conforma com demais os termos do julgado, deve 

manejar o recurso de reforma que for cabível, não se prestando os 

embargos de declaração para esses fins.

Nos termos do artigo 690 do mesmo dispositivo, intime-se o requerido 

para, querendo, se manifestar acerca do pedido de habilitação efetuado 

nos autos.

 Intimem-se.

 Certifique-se e cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 208632 Nr: 918-94.2016.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SINDICATO RURAL DE TANGARÁ DA SERRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IRAJÁ REZENDE DE LACERDA - 

OAB:MT 11.987

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante ao exposto, por tudo que consta dos autos, julgo IMPROCEDENTE a 

presente ação movida por Sindicato Rural de Tangará da Serra em 

desfavor de Município de Tangará da Serra na presente Ação Anulatória 

de Débito Fiscal.

Condeno a Requerente ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios em favor do requerido, no percentual de 10% do 

valor da causa, nos termos do art. 85, § 2º e § 3º, do NCPC.

No mais, julgo extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do 

artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 227550 Nr: 16308-07.2016.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Paulo Roberto Witt

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THALLYTA DE OLIVEIRA 

SEIFERT - OAB:18293/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante ao exposto, por tudo que consta dos autos, julgo IMPROCEDENTEs 

os pedidos formulados por Paulo Roberto Witt em desfavor de Estado de 

Mato Grosso na presente Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito 

Fiscal.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 306072 Nr: 7568-55.2019.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCA MARIA CANDIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido para anular o lançamento 

do tributo de contribuição de melhoria sobre o imóvel da parte autora.

Por consequência, JULGO EXTINTO o presente feito, com resolução do 

mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Condeno o Requerido ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios em favor do requerente, no percentual de 10% do valor da 

causa, nos termos do art. 85, § 2º e § 3º, do NCPC.

Após o trânsito em julgado e, nada sendo requerido no prazo de 15 

(quinze) dias, arquive-se, mediante a adoção das formalidades de praxe.

Publica-se. Intima-se. Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 171966 Nr: 13553-78.2014.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JULIANO LUIS BORGES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMANOEL GOMES DE SOUSA - 

OAB:OAB/MT 18303-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto julgo IMPROCEDENTE o pedido inaugural formulado pelo 

requerente em face do MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA e revogo a 

liminar deferida as fls.498/500.

Por consequência, JULGO EXTINTO o presente feito, com resolução do 

mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Em face da sucumbência, arcará o autor com o pagamento das custas, 

despesas processuais e honorárias advocatícios, fixadas em 10% do 

valor da causa atualizado.

5ª Vara Cível

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 330837 Nr: 514-04.2020.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S/C 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO NASCIMENTO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARINA PEREIRA ARAUJO - 

OAB:26587/MT, LUDOVICO ANTONIO MERIGHI - OAB:905/A, MARCELO 

BRASIL SALIBA - OAB:11546

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ONESIO ANTONIO DE SOUZA - 

OAB:19867/O, Valdomiro Antonio da Silva - OAB:21128/B

 Vistos,

Cuida-se de ação de busca e apreensão ajuizada por Canopus 

Administradora de Consórcio S/C Ltda. em face de Marcelo Nascimento 

dos Santos, objetivando o cumprimento do contrato de financiamento 

firmado entre as partes.

A liminar de busca e apreensão foi deferida e cumprida.

Considerando-se a notícia de purgação da mora pelo requerido, 

expeça-se mandado de reintegração de posse em seu favor.

Além disso, proceda-se o levantamento da restrição judicial perante o 

sistema Renajud.

Assim, intime-se a parte requerente para que se manifeste no prazo de 15 

(quinze) dias sobre a purgação da mora.

Não sendo apresentada manifestação contrária, proceda-se o 

levantamento dos valores referentes à purgação da mora em favor do 

requerente.

Aguarde-se o decurso do prazo para oferecimento de defesa pelo 

requerido e eventual manifestação do autor, ou certificado o decurso de 

tal prazo e inexistindo qualquer impugnação em relação a purgação 

realizada, voltem-me conclusos.

Por fim, concedo ao requerido os benefícios da assistência judiciária, nos 

moldes ditados pelos artigos 98, e seguintes do Código de Processo Civil, 

destacando-se que tal decisão poderá ser revista a qualquer tempo em 

caso de alteração da sua situação.

Cumpra-se, servindo cópia da presente como mandado. Às providências.

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anna Paula Gomes de Freitas

 Cod. Proc.: 332627 Nr: 1802-84.2020.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WESLEY PINHEIRO, GUSTAVO HENRIQUE 

PENARIOL DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LIDIANE FORCELINI - 

OAB:10.057/MT

 INDEFIRO, por ora, o pleito apresentado pela requerente Nadia Brane 

Messias da Silva de restituição do veículo Corolla XEI20 Flex, cor preta, 

ano 2010/2011, placa: NTZ 0248, Renavam 00228322626, com supedâneo 

nos artigos 118 e seguintes do Código de Processo Penal. 7)INDEFIRO, por 

ora, o pleito ministerial de autorização de uso do veículo pelos órgãos de 

segurança pública, eis que restou demonstrado nos autos que a 

requerente Nadia Brane Messias da Silva é a proprietária do automóvel 

apreendido nos autos, sendo que, em momento oportuno, poderá ser 

analisada a restituição do veículo à requerente, caso comprovado, durante 

a instrução criminal, seja ela terceiro de boa-fé.9) CIÊNCIA ao Ministério 

Público e a Advogada da postulante. CUMPRA-SE.Tangará da Serra, 22 de 

abril de 2020.Anna Paula Gomes de FreitasJuíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anna Paula Gomes de Freitas

 Cod. Proc.: 336769 Nr: 4127-32.2020.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCLANDE COSTA DE OLIVEIRA, RAFAEL 

SOARES NESSO, sergio souza de oliveira junior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Debora J. Lemes - 

OAB:26859 MTO, FERNANDO DE CASSIO MELLO - OAB:14.312-B-MT

 Autos nº: 4127-32.2020.811.0055.

Código Apolo nº: 336769.

 Vistos etc.

1) RECEBO a denúncia, nos termos que foi posta em Juízo, vez que estão 

presentes os requisitos do artigo 41 do Código de Processo Penal, pois, 

descreve fato que, em princípio, configura crime, cuja materialidade e 

indícios de autoria são demonstrados pelos documentos carreados nos 

autos de inquérito policial em anexo. Portanto, COMUNIQUE-SE ao 

distribuidor e aos Institutos de Identificação nos termos do art. 965, III, art. 

966 e 1.373, inciso II e III, todos da CNGC/MT.

2) Nos termos do artigo 396 do Código de Processo Penal, com redação 

alterada pela Lei nº 11.719/2008, CITE-SE os acusados para responderem 

à acusação, por escrito, no prazo de dez (10) dias, CONSIGNANDO que 

na resposta, poderão arguir preliminares e alegar tudo o que interesse à 

sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as provas 

pretendidas e arrolar testemunhas, qualificando-as e requerendo sua 

intimação, quando necessário.

3) Após decorrido o referido prazo, com ou sem apresentação de 

resposta, CERTIFIQUE-SE e façam os autos conclusos.

4) No ato de citação deve constar a obrigatoriedade de o oficial de justiça 

indagar aos acusados se eles pretendem constituir advogado ou se o juiz 

deve nomear-lhes um defensor público ou dativo para patrocinar a 

respectiva defesa, e, neste caso, as razões pelas quais não tem a 

intenção de contratar defensor. O oficial de justiça, ao lavrar a certidão, 

além de certificar sobre a citação do réu, deve mencionar se este 
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informou se pretendem ou não constituir advogado, e, em caso negativo, 

sempre que possível, os motivos pelos quais não tencionam contratar 

defensor. (CNGC, artigo 1.373, §§ 3º e 4º).

5) COMUNIQUE-SE o recebimento da denúncia aos órgãos de praxe, nos 

termos do artigo 1.373, inciso III, da CNGC/MT, CERTIFICANDO-SE as 

comunicações nos autos.

6) Por outro lado, constato que o réu Franclande Costa de Oliveira, por 

meio de advogado constituído às fls. 229/236, postulou pela revogação da 

prisão preventiva, argumentando, para tanto, a inexistência dos requisitos 

e fundamentos da custódia preventiva, indicando predicativos positivos do 

acusado, bem como, a substituição da prisão por medida cautelar diversa 

ou por prisão domiciliar, para controle da contaminação e propagação da 

pandemia do COVID-19.

 Instado a se manifestar acerca do pleito liberatório realizado pelo 

requerente, o Ministério Público pugnou pelo indeferimento, por ainda 

estarem presentes os requisitos previstos no artigo 312, do CPP (fls. 

247/249).

É o relato do necessário.

 DECIDO.

Dispõe o artigo 5º, inciso LXVI, da Constituição Federal que:

“ninguém será levado à prisão ou nela mantido, quando a lei admitir a 

liberdade provisória, com ou sem fiança”.

Assim, compete ao Juiz, na apreciação do caso concreto, perquirir acerca 

da possibilidade da imediata liberação do indivíduo, somente decidindo pela 

manutenção da custódia em hipóteses excepcionais, onde se mostre 

inequívoca a necessidade da prisão cautelar.

 Muito embora a redação do artigo 316 do CPP, que preconiza que o Juiz 

poderá revogar a prisão, diante da inexistência de motivos para que 

subsista, vislumbra-se que no caso in concreto a prisão preventiva deve 

ser mantida, senão, vejamos:

 Analisando com acuidade os autos, verifico que o requerente Franclande 

Costa de Oliveira foi preso em flagrante delito no dia 29 de março de 2020, 

em razão de que, supostamente, praticou a conduta ilícita descrita no 

artigo 180, do Código Penal, juntamente com os acusados Rafael Soares 

Nesso e Sérgio Souza de Oliveira Júnior.

 Assim, após este Juízo homologar o flagrante, converteu a prisão de 

Franclande Costa de Oliveira em custódia preventiva, com fulcro nos 

artigos 312 (garantia da ordem pública) e 313, inciso I (pena máxima 

superior a quatro anos), ambos do CPP (fls. 191/195)

Irresigando, o réu Franclande Costa de Oliveira, por intermédio de 

advogada constituída nos autos, impetrou com Habeas Corpus c/c pedido 

liminar, postulando pela revogação da prisão preventiva.

 Assim sendo, o Desembargador Relator, Dr. Orlando de Almeida Perri, às 

fls. 212/213, indeferiu a liminar vindicada.

Pois bem.

 Compulsando o presente procedimento e a decisão supracitada, 

verifica-se que não houve qualquer alteração no cenário fático ou 

probatório capaz de ensejar a revogação da supramencionada decisão, 

caso em que uma nova análise dos requisitos da prisão preventiva 

resultaria em mera redundância.

Por outro lado, analisando de forma minuciosa os antecedentes criminais 

acostados às fls. 250, em que pese o requerente não possuir 

procedimento em andamento, tampouco sentença penal condenatória 

transitada em julgado, entendo que, tal fato, aliado aos predicativos 

positivos, por si sós, não constituem motivos robustos para o 

restabelecimento da liberdade do agente.

Na mesma senda, vale ressaltar que o Sodalício Mato-grossense, ao julgar 

o incidente de uniformização de jurisprudência nº 101532/2015, editou o 

Enunciado nº 43, no qual aduz:

As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco 

impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum 

libertatis.

 Outrossim, no que tange ao argumento despendido pela defesa de 

substituição da prisão por domiciliar, com escopo de garantir a 

contaminação e propagação do vírus COVID-19, vislumbro que o mesmo 

não detém guarida, uma vez que o réu não se encaixa no grupo de risco, 

já que não é pessoa idosa e não apresenta doenças crônicas, 

respiratórias, etc.

 Na mesma senda, conforme Nota Técnica Orientativa nº 

02/2020/SSP/SAAP/SESP-MT emitida pela Secretaria de Administração 

Penitenciária e pela Superintendência dos Serviços Penitenciários, as 

prisões estão tomando medidas de prevenção ao contágio do vírus 

COVID-19.

 Dessa feita, pelos fundamentos acima expostos e muito embora a 

segregação provisória possua natureza de medida drástica e indesejada, 

as razões para a sua decretação, por ora, subsistem, motivo pelo qual a 

custódia não deve ser revogada.

 Assim, repito, não houve alteração fática a ensejar a mudança de 

posicionamento no tocante à presença dos requisitos da prisão 

preventiva, exaustivamente tratado na decisão anterior que a decretou.

 Ex positis, em consonância com o parecer Ministerial de fls. 247/249:

6.1) INDEFIRO, por ora, o pedido de revogação da prisão preventiva 

apresentado pelo réu Franclande Costa de Oliveira, notadamente por 

persistir os mesmos fatos que embasaram originariamente o decreto 

cautelar, recomendando-o na prisão em que se encontra.

7) CIÊNCIA ao Ministério Público e à Defesa técnica.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Tangará da Serra, 22 de abril de 2020.

Anna Paula Gomes de Freitas

Juíza de Direito

Vara Especializada dos Juizados Especiais

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001372-18.2020.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

VANDERLEY TEIXEIRA FERRAZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIOGO FERNANDO PECORA DE AMORIM OAB - MT17695-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001372-18.2020.8.11.0055 POLO ATIVO:VANDERLEY 

TEIXEIRA FERRAZ ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: DIOGO FERNANDO 

PECORA DE AMORIM POLO PASSIVO: GOL LINHAS AEREAS S.A. 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: THIAGO 

Data: 17/06/2020 Hora: 15:00 , no endereço: AVENIDA TANCREDO DE 

ALMEIDA NEVES, 1220, JARDIM MIRANTE, TANGARÁ DA SERRA - MT - 

CEP: 78070-100 . 23 de abril de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001373-03.2020.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ZELIA PEGO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIOGO FERNANDO PECORA DE AMORIM OAB - MT17695-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001373-03.2020.8.11.0055 POLO ATIVO:ZELIA PEGO DOS 

SANTOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: DIOGO FERNANDO PECORA 

DE AMORIM POLO PASSIVO: GOL LINHAS AEREAS S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: THIAGO Data: 30/09/2020 

Hora: 16:30 , no endereço: AVENIDA TANCREDO DE ALMEIDA NEVES, 

1220, JARDIM MIRANTE, TANGARÁ DA SERRA - MT - CEP: 78070-100 . 23 

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

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011110-81.2015.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS JUNIOR BOTTIN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIAS HORACIO DA SILVA OAB - MT0004816A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIEGO SOUZA SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):
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ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Intime-se o exequente para, no prazo de 10 dias, anexar aos autos 

demonstrativo atualizado do valor executado, a fim de que seja apreciado 

o pedido de penhora on line, sob pena de arquivamento, o que desde já 

fica determinado em caso de inércia. Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 23 

de abril de 2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001436-33.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO MARCOS DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HENRIQUE CRISTOVAO ALMEIDA OAB - MT0009585A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GILSON LUIZ DE ALMEIDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CAMILA PERON GILI OAB - MT0016474A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS Considerando presentes todos os requisitos do art. 524 do Código 

de Processo Civil de 2015, defiro o pedido de processamento do 

cumprimento de sentença. Nos termos do art. 523 do Código de Processo 

Civil de 2015, transitada em julgado a sentença sem a satisfação 

voluntária do débito, intime-se o devedor pessoalmente ou por meio de seu 

advogado, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, pague o valor do 

débito, acrescido das custas, se houver, sob pena de ser acrescido da 

multa de 10% (art. 523, § 1º, do CPC de 2015) e, caso não haja pagamento 

no prazo assinalado, deverá ser efetuada a penhora e avaliação de bens 

e elaborado o respectivo auto, intimando-se o executado ou o 

representante legal na pessoa de seu advogado ou, na falta deste, 

pessoalmente, por mandado ou correio, para apresentação de embargos 

no prazo de 15 (quinze) dias (art. 915 do CPC de 2015 – Enunciado 142 do 

Fonaje). Em caso de depósito espontâneo, o prazo para embargos flui a 

partir da data do depósito (Enunciado nº 156 do FONAJE). Na hipótese de 

não existir patrono constituído pelo executado nos autos, deverá a 

Secretaria observar que, no caso de se tratar de reclamado que tenha 

sido declarado revel na fase de conhecimento, a intimação deverá 

observar o disposto no art. 346 do CPC de 2015, correndo os prazos em 

cartório a partir da publicação do ato no Diário Oficial. A intimação pessoal 

será necessária apenas após e se houver efetiva penhora. Não sendo 

opostos embargos, certifique-se, intimando-se o credor, que deverá se 

manifestar sobre uma das alternativas dos §§ 2º e 3º do art. 53 da Lei 

9.099/95 e, optando o credor pela alienação, designe-se data para leilão 

ou praça, expedindo-se editais, que deverão ser afixados nos locais de 

costume, dispensada a publicação em jornais se o bem penhorado for de 

valor inferior a vinte salários mínimos (Lei nº 9.099/95, art. 53, VIII). Ficam 

autorizados o credor, o devedor e o Sr. Gestor a proceder na forma do 

art. 52, VIII, desde que haja prévia autorização judicial, quanto à ultimação 

da alienação, podendo, ainda, o credor proceder a aquisição do bem na 

conformidade do art. 895, § 2º, do CPC de 2015. Não cabe fixação de 

honorários advocatícios em fase de cumprimento de sentença no âmbito 

dos Juizados Especiais Cíveis, em face do disposto no art. 55 da Lei nº 

9.099/1995, e de acordo com a jurisprudência dominante sobre o tema 

(Enunciado nº 161 do FONAJE). Deverá o exequente promover o 

necessário. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Tangará 

da Serra/MT, 23 de abril de 2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001938-35.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Ativo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE CEZARIO DA SILVA NETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

WESLLEY SILVA DE ARAUJO OAB - MT23215/O (ADVOGADO(A))

LARYSSA ANANDA MENDES MOREIRA OAB - MT0022717A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. As providências requeridas no pedido do ID 31381748 já foram 

deliberadas na decisão do ID 31185626. Assim, cumpra-se a decisão em 

comento. Expeça-se o necessário. Tangará da Serra/MT, 23 de abril de 

2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010394-83.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO IZIDORO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO SORTICA DE LIMA OAB - MT7485-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - SECRETARIA DE SAÚDE 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANA CRISTINA COSTA DE ALMEIDA BARBIERO TEIXEIRA OAB - 

MT5735-A (ADVOGADO(A))

WESLEY LEANDRO DAMASCENO OAB - MT0014150A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Intime-se o reclamante para, no prazo de 10 dias, manifestar 

interesse no prosseguimento do feito, devendo cumprir a determinação 

constante no despacho anterior, sob pena de extinção sem resolução do 

mérito. Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 23 de abril de 2020. ANGELO 

JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001698-12.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

REGINALDO MOURA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO FERREIRA FREITAS OAB - MT0019920A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JENIFFER BROBOVSKI LOPES 90660242168 (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS Considerando presentes todos os requisitos do art. 524 do Código 

de Processo Civil de 2015, defiro o pedido de processamento do 

cumprimento de sentença. Nos termos do art. 523 do Código de Processo 

Civil de 2015, transitada em julgado a sentença sem a satisfação 

voluntária do débito, intime-se o devedor pessoalmente ou por meio de seu 

advogado, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, pague o valor do 

débito, acrescido das custas, se houver, sob pena de ser acrescido da 

multa de 10% (art. 523, § 1º, do CPC de 2015) e, caso não haja pagamento 

no prazo assinalado, deverá ser efetuada a penhora e avaliação de bens 

e elaborado o respectivo auto, intimando-se o executado ou o 

representante legal na pessoa de seu advogado ou, na falta deste, 

pessoalmente, por mandado ou correio, para apresentação de embargos 

no prazo de 15 (quinze) dias (art. 915 do CPC de 2015 – Enunciado 142 do 

Fonaje). Em caso de depósito espontâneo, o prazo para embargos flui a 

partir da data do depósito (Enunciado nº 156 do FONAJE). Na hipótese de 

não existir patrono constituído pelo executado nos autos, deverá a 

Secretaria observar que, no caso de se tratar de reclamado que tenha 

sido declarado revel na fase de conhecimento, a intimação deverá 

observar o disposto no art. 346 do CPC de 2015, correndo os prazos em 

cartório a partir da publicação do ato no Diário Oficial. A intimação pessoal 

será necessária apenas após e se houver efetiva penhora. Não sendo 

opostos embargos, certifique-se, intimando-se o credor, que deverá se 

manifestar sobre uma das alternativas dos §§ 2º e 3º do art. 53 da Lei 

9.099/95 e, optando o credor pela alienação, designe-se data para leilão 

ou praça, expedindo-se editais, que deverão ser afixados nos locais de 

costume, dispensada a publicação em jornais se o bem penhorado for de 

valor inferior a vinte salários mínimos (Lei nº 9.099/95, art. 53, VIII). Ficam 

autorizados o credor, o devedor e o Sr. Gestor a proceder na forma do 

art. 52, VIII, desde que haja prévia autorização judicial, quanto à ultimação 

da alienação, podendo, ainda, o credor proceder a aquisição do bem na 

conformidade do art. 895, § 2º, do CPC de 2015. Não cabe fixação de 

honorários advocatícios em fase de cumprimento de sentença no âmbito 

dos Juizados Especiais Cíveis, em face do disposto no art. 55 da Lei nº 

9.099/1995, e de acordo com a jurisprudência dominante sobre o tema 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1072024/4/2020 Página 262 de 870



(Enunciado nº 161 do FONAJE). Deverá o exequente promover o 

necessário. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Tangará 

da Serra/MT, 23 de abril de 2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001371-33.2020.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO JOSE DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO CORREA BRAGA FILHO OAB - MT0016482A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NILSON GOMES DE OLIVEIRA - ME (REU)

FABIANA GRAMULHA (REU)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. O título que aparelha a execução ID 31428154, aparentemente, 

está prescrito. Da análise do título, verifica-se que foi emitido na mesma 

praça onde a obrigação deveria ser solvida. Nessa situação, 

considerando que o prazo para sua apresentação é de 30 dias (art. 33, da 

Lei 7.357/85), tem-se que o prazo prescricional de 6 meses começa a fluir 

após a expiração do prazo de apresentação (art. 59, da Lei 7.357/85). 

Assim, tendo em vista que a execução foi ajuizada aparentemente após o 

decurso do referido prazo, faculto ao reclamante a emenda da inicial, no 

prazo de 15 (quinze) dias, para adequação do pedido ao rito do processo 

de conhecimento, sob pena de indeferimento da petição inicial, nos termos 

do artigo 321 do Código de Processo Civil. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Tangará da Serra/MT, 23 de abril de 2020. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000036-47.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

SANTOS COMERCIO DE COLCHOES LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KAMILLA PALU SASSAKI OAB - MT16898-O (ADVOGADO(A))

RENATA MOREIRA DE ALMEIDA VIEIRA NETO DEBESA OAB - MT11674-B 

(ADVOGADO(A))

KATIA CRISTINNA RODRIGUES OAB - MT13451-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SANDRA MARIA PINHEIRO - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Defiro o pedido para proceder buscas do endereço atualizado do 

reclamado nos sistemas em que é possível a realização da pesquisa – 

BACENJUD, INFOJUD e CAGED. Para realização de buscas no sistema 

SIEL - TRE/MT, deverá a parte reclamante informar o nome da mãe, data de 

nascimento ou o número do título de eleitor do executado, a fim de que 

seja apreciado o pedido, uma vez que para o atendimento da providência é 

imprescindível a informação sobre referidos dados. Com as informações 

(extrato anexo), verifique a Secretaria Judicial se os endereços 

resultantes das pesquisas são diversos dos já informados nos autos. Em 

caso positivo, cite-se/intime-se o executado nos endereços localizados, 

designando nova data para audiência de conciliação. Caso os endereços 

localizados sejam idênticos aos indicados no processo, intime-se o 

exequente para, no prazo de 10 dias, requerer o que entender de direito, 

sob pena de extinção sem resolução do mérito. Cumpra-se. Tangará da 

Serra/MT, 20 de abril de 2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000986-22.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MASSAROLI & CIA LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANE SATTLER GHISI OAB - MT0010902A (ADVOGADO(A))

MATHEUS GHISI OAB - MT20697-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIDO PERTILE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS Considerando presentes todos os requisitos do art. 524 do Código 

de Processo Civil de 2015, defiro o pedido de processamento do 

cumprimento de sentença. Nos termos do art. 523 do Código de Processo 

Civil de 2015, transitada em julgado a sentença sem a satisfação 

voluntária do débito, intime-se o devedor pessoalmente ou por meio de seu 

advogado, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, pague o valor do 

débito, acrescido das custas, se houver, sob pena de ser acrescido da 

multa de 10% (art. 523, § 1º, do CPC de 2015) e, caso não haja pagamento 

no prazo assinalado, deverá ser efetuada a penhora e avaliação de bens 

e elaborado o respectivo auto, intimando-se o executado ou o 

representante legal na pessoa de seu advogado ou, na falta deste, 

pessoalmente, por mandado ou correio, para apresentação de embargos 

no prazo de 15 (quinze) dias (art. 915 do CPC de 2015 – Enunciado 142 do 

Fonaje). Em caso de depósito espontâneo, o prazo para embargos flui a 

partir da data do depósito (Enunciado nº 156 do FONAJE). Na hipótese de 

não existir patrono constituído pelo executado nos autos, deverá a 

Secretaria observar que, no caso de se tratar de reclamado que tenha 

sido declarado revel na fase de conhecimento, a intimação deverá 

observar o disposto no art. 346 do CPC de 2015, correndo os prazos em 

cartório a partir da publicação do ato no Diário Oficial. A intimação pessoal 

será necessária apenas após e se houver efetiva penhora. Não sendo 

opostos embargos, certifique-se, intimando-se o credor, que deverá se 

manifestar sobre uma das alternativas dos §§ 2º e 3º do art. 53 da Lei 

9.099/95 e, optando o credor pela alienação, designe-se data para leilão 

ou praça, expedindo-se editais, que deverão ser afixados nos locais de 

costume, dispensada a publicação em jornais se o bem penhorado for de 

valor inferior a vinte salários mínimos (Lei nº 9.099/95, art. 53, VIII). Ficam 

autorizados o credor, o devedor e o Sr. Gestor a proceder na forma do 

art. 52, VIII, desde que haja prévia autorização judicial, quanto à ultimação 

da alienação, podendo, ainda, o credor proceder a aquisição do bem na 

conformidade do art. 895, § 2º, do CPC de 2015. Não cabe fixação de 

honorários advocatícios em fase de cumprimento de sentença no âmbito 

dos Juizados Especiais Cíveis, em face do disposto no art. 55 da Lei nº 

9.099/1995, e de acordo com a jurisprudência dominante sobre o tema 

(Enunciado nº 161 do FONAJE). Deverá o exequente promover o 

necessário. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Tangará 

da Serra/MT, 23 de abril de 2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001933-13.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Ativo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALESSANDRO MOREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

WESLLEY SILVA DE ARAUJO OAB - MT23215/O (ADVOGADO(A))

LARYSSA ANANDA MENDES MOREIRA OAB - MT0022717A 

(ADVOGADO(A))

 

Procedo a intimação da parte autora, na pessoa de seu patrono para que 

dentro do prazo legal compareça à esta secretaria a fim de retirar a 

certidão de existência de dívida expedida.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001374-85.2020.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MGM - CLINICA DE IMUNIZACAO HUMANA EIRELI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JUCELI DE FATIMA PLETSCH VILELA OAB - MT16261/O (ADVOGADO(A))

KESSILA RODRIGUES LOPES OAB - MT19952/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIANE PAULA DA SILVA COBRANCA - ME (REQUERIDO)

ABRANGE NEGOCIOS EMPRESARIAIS GUIA TELEFONICO COMERCIO E 

PRESTACAO DE SERVICOS TELEMARKETING LTDA - ME (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001374-85.2020.8.11.0055 POLO ATIVO:MGM - CLINICA 

DE IMUNIZACAO HUMANA EIRELI ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

KESSILA RODRIGUES LOPES, JUCELI DE FATIMA PLETSCH VILELA POLO 

PASSIVO: ABRANGE NEGOCIOS EMPRESARIAIS GUIA TELEFONICO 

COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS TELEMARKETING LTDA - ME e 

outros FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 
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THIAGO Data: 01/10/2020 Hora: 08:30 , no endereço: AVENIDA 

TANCREDO DE ALMEIDA NEVES, 1220, JARDIM MIRANTE, TANGARÁ DA 

SERRA - MT - CEP: 78070-100 . 23 de abril de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000377-39.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MARGARETE GOMES LIMPIAS BATISTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCILENE APARECIDA TEIXEIRA FRANCO OAB - MT0012315A-O 

(ADVOGADO(A))

DANIELLY FERREIRA LIMA OAB - MT0018068A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EUNICE DUARTE NOVODOVOSKI - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NAIRON CESAR DINIZ DE SOUSA OAB - MT0014034A-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA DESPACHO Processo: 

1000377-39.2019.8.11.0055. REQUERENTE: MARGARETE GOMES LIMPIAS 

BATISTA REQUERIDO: EUNICE DUARTE NOVODOVOSKI - EPP VISTOS 

Analisando detidamente os autos, verifico que a hipótese não permite o 

julgamento antecipado da lide, mormente por que as partes requereram a 

realização da audiência de instrução a fim de comprovar os fatos 

narrados, e ainda porque há divergência entre as alegações realizadas 

pela parte autora e reclamada, sendo as provas dos autos insuficientes 

para o deslinde da demanda. Assim, designo o dia 17 de junho de 2020, às 

13h30, para realização de audiência de Instrução e Julgamento. Intimem-se 

as partes, cientificando-as que poderão vir acompanhadas de advogado, 

podendo, ainda, cada parte, independentemente de prévio rol, trazer até 

três testemunhas para a prova dos fatos alegados. Caso pretendam sejam 

as testemunhas intimadas, deverão apresentar o requerimento na 

Secretaria até no máximo 05 (cinco) dias antes da audiência, na forma do 

art. 34, § 1º, da Lei nº 9.099/95. Consigno que a intimação das partes para 

comparecimento ao ato poderá ser feita por qualquer meio idôneo de 

comunicação e que, caso as partes possuam advogado constituído nos 

autos ou estejam sendo assistidas pela Defensoria Pública, a intimação 

deverá ser feita por meio do patrono. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Tangará da Serra/MT, 23 de abril de 2020. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001039-03.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ALBERSONE XAVIER DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE FABIO PANTOLFI FERRARINI OAB - MT14864/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

H.M.C. - HOSPITAL E MATERNIDADE CLINICA DA CRIANCA LTDA. 

(EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Analisando o pedido do ID 31336316, não visualizo nenhum 

impedimento para que seja determinada a penhora de crédito da 

executada sobre valores que tem a receber do Município de Tangara da 

Serra/MT. Assim, com fundamento no artigo 855, I, do CPC, DEFIRO o 

pedido de penhora dos direitos de crédito que a executada teria a receber 

do Município de Tangará da Serra/MT. Para efetivação desta penhora, 

determino, inicialmente, a intimação do Município de Tangará da Serra/MT 

para que não pague o valor que devem diretamente ao executado, 

devendo depositar na Conta Única do Poder Judiciário os valores que 

forem devidos ao executado, até o limite do crédito informado pelo 

exequente. Após, para que complemente a penhora, INTIME-SE do ato a 

executada, para que ela não venha a fazer a cessão de seus créditos, 

nos termos do art. 855, II, do CPC. Efetuada a penhora ora determinada, 

designe-se audiência de conciliação, na qual a executada poderá oferecer 

embargos, consoante art. 53, §1º, da Lei 9.099/95. Consigno que, não 

sendo opostos embargos, o exequente sub-rogará o direito de crédito da 

executada até a concorrência de seu crédito. Intimem-se. Cumpra-se. 

Expeça-se o necessário. Tangará da Serra, 23 de abril de 2020. ANGELO 

JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002667-27.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

GERALDO MARIM DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

ANDREA MARIM DE OLIVEIRA ORSI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THAYNA CRISTINA SANTANA DE OLIVEIRA OAB - MT27543/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

E.L IMOBILIARIA E CONSTRUTORA LTDA - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARIA APARECIDA DOS SANTOS COZER OAB - MT23743/O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Indefiro o pedido do ID 31390606. Cabe a parte autora trazer aos 

autos os documentos necessários para o regular prosseguimento da 

ação. Assim, INTIME-SE o exequente para, no prazo de 10 dias, juntar aos 

autos os documentos necessários ao prosseguimento do feito pelo rito de 

execução extrajudicial ou para adequação do pedido ao rito do processo 

de conhecimento, sob pena de indeferimento da petição inicial. Cumpra-se. 

Tangará da Serra, 23 de abril de 2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010922-54.2016.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ERICA CATARINA NOVAES JACQUES (REQUERENTE)

DIEGO ENEIAS BARUFE (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - SECRETARIA DE SAÚDE 

(REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WESLEY LEANDRO DAMASCENO OAB - MT0014150A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Ao contrário do que sustenta a exequente, o valor da execução 

contra o executado Município de Tangara da Serra, ultrapassa o teto do 

limite previsto no art. 1º, parágrafo unico, da Lei 5.186/2019, no tocante ao 

pagamento por meio de RPV: Dispõe o art. 1º, parágrafo único da referida 

Lei: Para fins desta Lei, consideram-se de pequeno valor os débitos ou 

obrigações cujo valor corresponde até o teto da maior remuneração da 

Previdência Social. Atualmente, o valor que dispõe a Lei é de R$ 6.101,06, 

ou seja, valor inferior ao da execução ora pleiteada (R$ 6.769,08). Assim, 

antes de determinar o prosseguimento do feito em relação ao executado 

Município de Tangará da Serra, INTIME-SE o exequente para, no prazo de 

10 dias, manifestar se pretende o prosseguimento da ação pelo sistema 

de RPV ou se pretende que a execução seja satisfeita por meio do regime 

de precatório. Deverá consignar que, caso pretenda o prosseguimento da 

execução para o pagamento por meio de RPV estará renunciando a todo o 

crédito excedente. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, 

conclusos para deliberações. Por fim, em relação ao executado Estado de 

Mato Grosso, expeça-se RPV nos termos da decisão do ID 11377167. 

Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Tangará da Serra/MT, 23 de abril de 

2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010463-91.2012.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ILDA MARIA PEGORINI - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TASSIA DE AZEVEDO BORGES OAB - MT12296-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VANY SANTOS RAMOS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEDI FIGUEIREDO BRIDI OAB - MT0009413A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR
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Vistos. Informa a exequente que o crédito não foi totalmente satisfeito em 

razão de que não houve o levantamento do alvará anexado no ID 

20132280, requerendo o prosseguimento da execução. Contudo, antes de 

deliberar sobre o prosseguimento do feito, deverá a Sra Gestora 

CERTIFICAR: a) se houve o regular levantamento do alvará anexado no ID 

20132280. Caso negativo, o que teria ocorrido; b) qual o total dos valores 

levantados nos autos; c) se existem valores depositados e vinculados aos 

autos. Cumpridas as providências, conclusos para deliberações. 

Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 23 de abril de 2020. ANGELO JUDAI 

JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001376-55.2020.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ANA CLAUDIA BASTOS DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAGNA KATIA SILVA SANCHES OAB - MT10638/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REU)

 

PROCESSO n. 1001376-55.2020.8.11.0055 POLO ATIVO:ANA CLAUDIA 

BASTOS DOS SANTOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MAGNA 

KATIA SILVA SANCHES POLO PASSIVO: BANCO BRADESCO 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: THIAGO 

Data: 01/10/2020 Hora: 10:00 , no endereço: AVENIDA TANCREDO DE 

ALMEIDA NEVES, 1220, JARDIM MIRANTE, TANGARÁ DA SERRA - MT - 

CEP: 78070-100 . 23 de abril de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002629-49.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

EDERSON DE ARAUJO SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ANTONIO NEVES FERNANDES AVELAR OAB - MT20134-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONTORNO LESTE INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA 

(REQUERIDO)

SPE BROOKFIELD CONTORNO LESTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS 

LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO VALERIO FARIA DE OLIVEIRA OAB - MT15629-O 

(ADVOGADO(A))

 

Procedo a INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a), 

para que compareça à audiência de Tentativa de Conciliação designada 

para o dia 06/03/2019, às 15h15min, horário de Mato Grosso, o não 

comparecimento pessoal à audiência implicará na extinção do processo e 

arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

com a condenação nas custas processuais.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002629-49.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

EDERSON DE ARAUJO SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ANTONIO NEVES FERNANDES AVELAR OAB - MT20134-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONTORNO LESTE INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA 

(REQUERIDO)

SPE BROOKFIELD CONTORNO LESTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS 

LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO VALERIO FARIA DE OLIVEIRA OAB - MT15629-O 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico a tempestividade dos Embargos de Declaração. INTIMO a Parte 

Reclamante para, querendo se manifestar no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 8010009-72.2016.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ROSALINA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT13741-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT13241-A (ADVOGADO(A))

 

INTIMO a Parte Reclamante a Executada para requerer o que entender de 

direito, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002276-72.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANO BELOTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO RICARDO VAUCHER DE OLIVEIRA OAB - MT14490-O 

(ADVOGADO(A))

Bruno Costa Alvares Silva OAB - MT15127-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

Certifico a tempestividade da Contestação. INTIMO a Parte Reclamante 

para, querendo se manifestar no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002393-97.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MAIRA KEILLA FURLAN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUAN EUZEBIO DEBO ORTH OAB - MT24546/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC EDUCACIONAL LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RHAICA DORILEO PEREIRA LEITE OAB - MT0018985A (ADVOGADO(A))

 

Procedo a INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a), 

para que compareça à audiência de Tentativa de Conciliação designada 

para o dia 29/01/2019, às 15h15min, horário de Mato Grosso, o não 

comparecimento pessoal à audiência implicará na extinção do processo e 

arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

com a condenação nas custas processuais.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002393-97.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MAIRA KEILLA FURLAN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUAN EUZEBIO DEBO ORTH OAB - MT24546/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC EDUCACIONAL LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RHAICA DORILEO PEREIRA LEITE OAB - MT0018985A (ADVOGADO(A))

 

Certifico a tempestividade do Recurso interposto. INTIMO a Parte 

Reclamante para, querendo se manifestar no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001359-87.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JOEL MARCOS PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRESSA GABRIELA KNOPF DOS SANTOS SILVA OAB - MT0020648A 

(ADVOGADO(A))

TATIANE PEREIRA FRANCO WEISMANN OAB - MT0019039S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARIA LUCILIA GOMES OAB - SP84206-A (ADVOGADO(A))

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - ES17315-A 
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(ADVOGADO(A))

 

Procedo a INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a), 

para que compareça à audiência de Tentativa de Conciliação designada 

para o dia 03/04/2019, às 14h30min, horário de Mato Grosso, o não 

comparecimento pessoal à audiência implicará na extinção do processo e 

arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

com a condenação nas custas processuais.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001359-87.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JOEL MARCOS PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRESSA GABRIELA KNOPF DOS SANTOS SILVA OAB - MT0020648A 

(ADVOGADO(A))

TATIANE PEREIRA FRANCO WEISMANN OAB - MT0019039S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARIA LUCILIA GOMES OAB - SP84206-A (ADVOGADO(A))

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - ES17315-A 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico a tempestividade do Recurso interposto. INTIMO a Parte 

Reclamante para, querendo se manifestar no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000436-27.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

LORENA BRUNHARI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISANGELA SANCHES FERREIRA DE ANDRADE OAB - MT0015154A-O 

(ADVOGADO(A))

JAQUELINE PERES LESSI OAB - MT0015343A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC EDUCACIONAL LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PEDRO MARCELO DE SIMONE OAB - MT3937-O (ADVOGADO(A))

 

Procedo a INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a), 

para que compareça à audiência de Tentativa de Conciliação designada 

para o dia 22/05/2019, às 16h00min, horário de Mato Grosso, o não 

comparecimento pessoal à audiência implicará na extinção do processo e 

arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

com a condenação nas custas processuais.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001874-88.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

J. L. F. PINTO & CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONAS DA SILVA OAB - MT16978-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SERASA S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

Procedo a INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a), 

para que compareça à audiência de Tentativa de Conciliação designada 

para o dia 21/01/2020, às 14h30min, horário de Mato Grosso, o não 

comparecimento pessoal à audiência implicará na extinção do processo e 

arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

com a condenação nas custas processuais.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001874-88.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

J. L. F. PINTO & CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONAS DA SILVA OAB - MT16978-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SERASA S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico a tempestividade do Recurso interposto. INTIMO a Parte 

Reclamante para, querendo se manifestar no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000129-73.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

CASSIA JULIANA ALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT19194-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

Procedo a INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a), 

para que compareça à audiência de Tentativa de Conciliação designada 

para o dia 23/04/2019, às 13h30min, horário de Mato Grosso, o não 

comparecimento pessoal à audiência implicará na extinção do processo e 

arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

com a condenação nas custas processuais.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000129-73.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

CASSIA JULIANA ALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT19194-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico a tempestividade do Recurso interposto. INTIMO a Parte 

Reclamada para, querendo, se manifestar no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001356-35.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO MAXIMO DE MESQUITA (REQUERENTE)

ZENILDA DE LOURDES BERNARDO MESQUITA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TATIANE PEREIRA FRANCO WEISMANN OAB - MT0019039S 

(ADVOGADO(A))

ANDRESSA GABRIELA KNOPF DOS SANTOS SILVA OAB - MT0020648A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PRODENT - ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA. (REQUERIDO)

LOJAS AVENIDA LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANTONIO EDUARDO GONCALVES DE RUEDA OAB - PE16983 

(ADVOGADO(A))

VALÉRIA CRISTINA BAGGIO DE CARVALHO RICHTER OAB - MT4676-O 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico a tempestividade do Recurso interposto. INTIMO a Parte 

Reclamada para, querendo, se manifestar no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001596-87.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

L ERIKO AMANO - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUUD GULLIT CARDOSO RIBEIRO OAB - MT25601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE NEVES BARBOSA (REQUERIDO)
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Procedo a intimação da(s) parte(s), na(s) pessoa(s) de seu(s) 

advogado(s) para comparecer(em) à audiência de tentativa de conciliação 

designada para o dia 09/07/2020 08:15MIN, JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E 

CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000553-18.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

DJENNYFER KELLY CAETANO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO HENRIQUE TEIXEIRA ALVES OAB - MT24126/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC EDUCACIONAL LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RHAICA DORILEO PEREIRA LEITE OAB - MT0018985A (ADVOGADO(A))

PEDRO MARCELO DE SIMONE OAB - MT3937-O (ADVOGADO(A))

 

Procedo a intimação da(s) parte(s), na(s) pessoa(s) de seu(s) 

advogado(s) para comparecer(em) à audiência de tentativa de conciliação 

designada para o dia 02/09/2019, às 13H30MIN.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000553-18.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

DJENNYFER KELLY CAETANO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO HENRIQUE TEIXEIRA ALVES OAB - MT24126/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC EDUCACIONAL LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RHAICA DORILEO PEREIRA LEITE OAB - MT0018985A (ADVOGADO(A))

PEDRO MARCELO DE SIMONE OAB - MT3937-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico a tempestividade do Recurso interposto. INTIMO a Parte 

Reclamante para, querendo, se manifestar no prazo legal.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000913-50.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LUCIA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR OAB - MT16873/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos etc. Defiro o pedido para levantamento do valor depositado nos 

autos. Deverá a Sra. Gestora certificar-se se o postulante possui poderes 

na procuração outorgada, se for o caso, para levantamento de valores. 

Com o levantamento, caso nada mais seja requerido no prazo legal, tornem 

os autos conclusos para extinção (art. 924, II, do CPC). Cumpra-se. 

Expeça-se o necessário. Tangará da Serra/MT, 23 de abril de 2020. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010071-78.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

PABLO FREITAS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ HENRIQUE SENFF OAB - MT14048-O (ADVOGADO(A))

JOSE VITOR PEREIRA DE CASTRO OAB - MT11258-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ TERUO MATSUNAGA JUNIOR OAB - MT0022246S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Analisando os autos, verifica-se que assiste razão ao reclamado, 

uma vez que até a presente data, não foi cumprida integralmente a 

decisão que determinou o levantamento do saldo remanescente em seu 

favor. Assim, cumpra-se NA INTEGRA a decisão do ID 14845411. Após o 

levantamento, caso nada mais seja requerido, retornem-se os autos ao 

arquivo. Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 23 de abril de 2020. ANGELO 

JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010168-83.2014.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

SELMO NOGUEIRA LOPES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA PASSAMANI DE OLIVEIRA OAB - MT0017758A 

(ADVOGADO(A))

ALECANDRA COSTA DE ASSIS OAB - MT12602/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PRADO ENGENHARIA LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ADEMYR CESAR FRANCO OAB - MT14091-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos O art. 833, do CPC, elenca as hipóteses de impenhorabilidade de 

certos bens, por entender nestes casos que a dignidade da pessoa 

humana prevalece ao direito de crédito do credor. Mais especificadamente 

o art. 833, V, do CPC, dispõe que são impenhoráveis “os livros, as 

máquinas, as ferramentas, os utensílios, os instrumentos ou outros bens 

móveis necessários ou úteis ao exercício de qualquer profissão do 

executado”, que não se aplica às pessoa jurídicas que têm como regra 

geral a penhorabilidade de seus bens. A impenhorabilidade prevista no art. 

833, V, do CPC, visa resguardar o conjunto de bens necessários ao 

funcionamento da atividade empresarial e não o estoque de mercadorias 

postas a venda. A jurisprudência é iterativa nesse sentido: EXECUÇÃO 

FISCAL. MICROEMPRESA. PENHORA. ESTOQUE DE PEÇAS DE 

VESTUÁRIO. INC. V DO ART. 649 DO CPC. INAPLICABILIDADE. 1. O inc. V 

do art. 649 do CPC considera impenhoráveis "os livros, as máquinas, as 

ferramentas, os utensílios, os instrumentos ou outros bens móveis 

necessários ou úteis ao exercício de qualquer profissão". 2. A regra geral 

é a penhorabilidade dos bens das pessoas jurídicas. Com relação à 

microempresa ou empresa de pequeno porte, a jurisprudência admite a 

aplicação excepcional do art. 649 do CPC. 3. Nessa hipótese, a 

impenhorabilidade visa resguardar o conjunto de bens necessários à 

manutenção das atividades da sociedade, denominado de ativo 

imobilizado.2. Estoques de peças de vestuário são ativos tangíveis 

mantidos para venda no curso dos negócios da sociedade. Não são 

impenhoráveis. (TRF-4 - AC: 7162 SC 2007.72.00.007162-7, Relator: 

MARCELO DE NARDI, Data de Julgamento: 24/09/2008, PRIMEIRA TURMA, 

Data de Publicação: D.E. 30/09/2008) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. 

EXECUÇÃO. PENHORA PARCIAL DE ESTOQUE DE EMPRESA DE PEQUENO 

PORTE. ADMISSIBILIDADE. SUBSISTÊNCIA DAS ATIVIDADES 

EMPRESARIAIS. AUSÊNCIA DE COMPROMETIMENTO DAS ATIVIDADES DA 

PESSOA JURÍDICA. SUBSTITUIÇÃO DA PENHORA. BEM DE DIFÍCIL 

LIQUIDEZ. I. SALVO QUANDO REALIZADA DE FORMA A IMPEDIR O 

DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE EMPRESARIAL, A PENHORA DE 

ESTOQUE DE MERCADORIAS NÃO ATENTA CONTRA A SISTEMÁTICA 

PROCESSUAL VIGENTE E NÃO ENCONTRA VETO EXPRESSO EM 

NENHUMA DAS HIPÓTESES CONTEMPLADAS NO ARTIGO 649 DO 

CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. II. EM SE TRATANDO DE EMPRESA DE 

PEQUENO PORTE, A CONSTRIÇÃO NÃO PODE ATINGIR A INTEGRALIDADE 

DO SEU ESTOQUE, SOB PENA DE COLOCAR EM RISCO A SUA PRÓPRIA 

SUBSISTÊNCIA EMPRESARIAL. III. A PENHORA DEVE SER REDUZIDA 

PARA PATAMAR QUE, A UM SÓ TEMPO, PRESTIGIE A SATISFAÇÃO DO 

CRÉDITO DO EXEQÜENTE E NÃO COMPROMETA SIGNIFICATIVAMENTE A 

ATIVIDADE EMPRESARIAL DO DEVEDOR. IV. NÃO SE ADMITE A 

SUBSTITUIÇÃO DA PENHORA POR BEM DE EXISTÊNCIA CONTROVERTIDA 

E DE DIFÍCIL LIQUIDEZ. V. RECURSO CONHECIDO PARCIALMENTE 

PROVIDO. (TJ-DF - AGI: 20140020017307 DF 0001740-36.2014.8.07.0000, 

Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, Data de Julgamento: 30/04/2014, 4ª 

Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 26/05/2014 . Pág.: 

113) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PENHORA SOBRE O 
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ESTOQUE DE MERCADORIAS. POSSIBILIDADE. De acordo com a 

jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é possível a penhora de 

mercadorias do estoque da empresa, que não se confunde com a penhora 

sobre estabelecimento comercial. Demonstrado que a parte exequente 

esgotou as diligências no sentido de busca de bens disponíveis para 

constrição. Em decisão monocrática, dou provimento ao agravo de 

instrumento. (Agravo de Instrumento Nº 70058062084, Vigésima Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Glênio José Wasserstein Hekman, 

Julgado em 20/12/2013) Com tais considerações, considerando a 

informação do endereço aonde possa ser localizado bens em nome da 

executada, DEFIRO o requerimento do ID 31311574determinando a 

expedição de mandado de penhora e avaliação de tantos bens quanto 

bastem para satisfação do crédito. Uma vez efetivada com sucesso a 

penhora, intime-se o executado, nos termos do art. 854, § 2º, do CPC de 

2015, inclusive para, querendo, apresentar embargos, no prazo de 15 

(quinze) dias (art. 915 do CPC – Enunciado nº 142 do FONAJE), porquanto 

se trata de procedimento de cumprimento de sentença. Caso a diligência 

tenha sido inexitosa, intime-se o exequente para manifestação, no prazo 

de 05 (cinco) dias, sob pena de arquivamento, o que desde já fica 

determinado em caso de inércia. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da 

Serra/MT, 23 de abril de 2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011608-80.2015.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

NUBIA LEONARDO BEZERRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT12918-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT13333-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS Retifique-se os polos da ação. Considerando presentes todos os 

requisitos do art. 524 do Código de Processo Civil de 2015, defiro o pedido 

de processamento do cumprimento de sentença. Nos termos do art. 523 

do Código de Processo Civil de 2015, transitada em julgado a sentença 

sem a satisfação voluntária do débito, intime-se o devedor pessoalmente 

ou por meio de seu advogado, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

pague o valor do débito, acrescido das custas, se houver, sob pena de 

ser acrescido da multa de 10% (art. 523, § 1º, do CPC de 2015) e, caso 

não haja pagamento no prazo assinalado, deverá ser efetuada a penhora 

e avaliação de bens e elaborado o respectivo auto, intimando-se o 

executado ou o representante legal na pessoa de seu advogado ou, na 

falta deste, pessoalmente, por mandado ou correio, para apresentação de 

embargos no prazo de 15 (quinze) dias (art. 915 do CPC de 2015 – 

Enunciado 142 do Fonaje). Em caso de depósito espontâneo, o prazo para 

embargos flui a partir da data do depósito (Enunciado nº 156 do FONAJE). 

Na hipótese de não existir patrono constituído pelo executado nos autos, 

deverá a Secretaria observar que, no caso de se tratar de reclamado que 

tenha sido declarado revel na fase de conhecimento, a intimação deverá 

observar o disposto no art. 346 do CPC de 2015, correndo os prazos em 

cartório a partir da publicação do ato no Diário Oficial. A intimação pessoal 

será necessária apenas após e se houver efetiva penhora. Não sendo 

opostos embargos, certifique-se, intimando-se o credor, que deverá se 

manifestar sobre uma das alternativas dos §§ 2º e 3º do art. 53 da Lei 

9.099/95 e, optando o credor pela alienação, designe-se data para leilão 

ou praça, expedindo-se editais, que deverão ser afixados nos locais de 

costume, dispensada a publicação em jornais se o bem penhorado for de 

valor inferior a vinte salários mínimos (Lei nº 9.099/95, art. 53, VIII). Ficam 

autorizados o credor, o devedor e o Sr. Gestor a proceder na forma do 

art. 52, VIII, desde que haja prévia autorização judicial, quanto à ultimação 

da alienação, podendo, ainda, o credor proceder a aquisição do bem na 

conformidade do art. 895, § 2º, do CPC de 2015. Não cabe fixação de 

honorários advocatícios em fase de cumprimento de sentença no âmbito 

dos Juizados Especiais Cíveis, em face do disposto no art. 55 da Lei nº 

9.099/1995, e de acordo com a jurisprudência dominante sobre o tema 

(Enunciado nº 161 do FONAJE). Deverá o exequente promover o 

necessário. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Tangará 

da Serra/MT, 23 de abril de 2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001300-65.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTA APARECIDA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR OAB - MT16873/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Procedo a INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a), 

para que compareça à audiência de Tentativa de Conciliação designada 

para o dia 12/09/2019, às 10h15min, horário de Mato Grosso, o não 

comparecimento pessoal à audiência implicará na extinção do processo e 

arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

com a condenação nas custas processuais.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001961-44.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ROGERIO GALLEGO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO GALLEGO OAB - MT9809-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

REALIZE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. (REQUERIDO)

 

intimação ao requerente: AUDIÊNCIA CONCILIAÇÃO, DESIGNADA PARA 

30/01/2020 09:30 JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE TANGARÁ 

DA SERRA.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001378-25.2020.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO ALEXANDRE AMARAL DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EULIENE ROSA TORRES DA SILVA OAB - MT11127-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

 

PROCESSO n. 1001378-25.2020.8.11.0055 POLO ATIVO:MARCELO 

ALEXANDRE AMARAL DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

EULIENE ROSA TORRES DA SILVA POLO PASSIVO: GOVERNO DO 

ESTADO DE MATO GROSSO FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das 

partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: FRANCINE Data: 05/10/2020 Hora: 15:45 , no 

endereço: AVENIDA TANCREDO DE ALMEIDA NEVES, 1220, JARDIM 

MIRANTE, TANGARÁ DA SERRA - MT - CEP: 78070-100 . 23 de abril de 

2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011875-18.2016.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

LUCI SALETE TOMIELO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WAYNE ANDRADE COTRIM ARANTES OAB - MT12603/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT13241-A (ADVOGADO(A))

 

INTIMO a Parte Reclamante para requerer o que entender de direito, no 

prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000560-78.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

DELLALIBERA & CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO NUSS OAB - MT16509-O (ADVOGADO(A))
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MAIKE FERREIRA DOS ANJOS OAB - MT26101/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AILTON PARESI ONEZOKAMAE (REQUERIDO)

 

Certifico o fim do prazo de Suspensão. INTIMO a Parte Reclamante para 

requerer o que entender de direito, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011611-35.2015.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT16940-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RODRIGO DA SILVA DOS SANTOS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT12918-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico o fim do prazo de Suspensão dos presentes autos. INTIMO a 

Parte Reclamante para requerer o que entender de direito, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000311-30.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ZILDA FRANCA LEITE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELAINE JOSEFA DE SOUZA OAB - MT0017378A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO GUILHERME DE MENDONCA LOPES OAB - SP0098709A 

(ADVOGADO(A))

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMO a Parte Reclamante para requerer o que entender de direito, no 

prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8012281-39.2016.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

DEBESA & RODRIGUES ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATA MOREIRA DE ALMEIDA VIEIRA NETO DEBESA OAB - MT11674-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DENILZA LOURENCA NUNES (EXECUTADO)

 

Certifico o fim do prazo da suspensão dos presentes autos. INTIMO a 

Parte Reclamante para requerer o que entender de direito, no prazo legal.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010390-56.2011.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

UESKLEY FERREIRA ALVES ROBERTO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS DALL COMUNE HUNHOFF OAB - MT10453-N (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FABRICIA DOS SANTOS BORGES (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DAILY COUTINHO FIGUEIRA OAB - MT0017200S (ADVOGADO(A))

JOSE ANTONIO DUTRA OAB - MT0004470A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Para análise do pedido do ID 31417848, deverá o exequente 

justificar qual seria a eficácia da medida solicitada. Assim, intime-se para 

manifestação, no prazo de 10 dias, sob pena de extinção sem resolução 

do mérito. Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 23 de abril de 2020. ANGELO 

JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001254-42.2020.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

E.L IMOBILIARIA E CONSTRUTORA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATHALIA PEREIRA DA SILVA GOLIN OAB - MT26232/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIANO DA CONCEICAO SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Defiro o pedido de processamento da execução. Cite-se e 

intime-se o devedor executado por correspondência (art. 247 c.c. art. 249 

do CPC) para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o pagamento da dívida 

(Código de Processo Civil de 2015, art. 829). Não efetuado o pagamento 

no prazo acima assinalado, deverá ser expedido mandado para que o 

Oficial de Justiça proceda a penhora e avaliação de bens, lavrando-se o 

respectivo auto, intimando na mesma oportunidade o credor e o executado 

e, se casado for, sua esposa, da aludida penhora, caso recaia sobre bem 

imóvel (art. 829, § 1º, do Código de Processo Civil de 2015). Recaindo a 

penhora sobre bem imóvel, providencie o exequente, sem prejuízo da 

intimação do executado, o registro da penhora no oficio imobiliário para 

presunção absoluta de conhecimento por terceiros, tudo de conformidade 

com o art. 844 do CPC de 2015. Não há necessidade de mandado judicial, 

bastando a exibição de certidão do auto ou termo de penhora no Cartório 

de Registro (art. 845, § 1º, do CPC de 2015). Em seguida, cumpra-se o 

disposto no artigo 53, § 1º, da Lei 9.099/95, designando-se audiência de 

conciliação, quando, se infrutífera, deverá ser oportunizada a 

apresentação de embargos, ou se for o caso, a escolha pelo credor de 

uma das alternativas dos §§ 2º e 3º, do mesmo artigo. Não sendo opostos 

embargos, optando o credor pela alienação, designe-se data para leilão ou 

praça, expedindo-se editais, que deverão ser afixados nos locais de 

costume, dispensada a publicação em jornais se o bem penhorado for de 

valor inferior a vinte salários mínimos (Lei nº 9.099/95, art. 52, VIII). Ficam 

autorizados o credor, o devedor e o Sr. Escrivão a proceder na forma do 

art. 52, VII, desde que haja prévia autorização judicial, quanto à ultimação 

da alienação, podendo, ainda, o credor proceder a aquisição do bem na 

conformidade do art. 895, § 2º, do CPC. Deverá o exequente promover o 

necessário. O advogado que estiver patrocinando os interesses de 

qualquer das partes deverá ele próprio providenciar a habilitação no 

sistema PJe, através da funcionalidade “Solicitar Habilitação”, conforme 

dispõe o art. 21, da Resolução nº 03/TP-TJMT, de 12.04.2018. Nesse 

sentido, quando necessário, desde já determino que a Secretaria 

providencie a intimação prevista no § 1º do referido dispositivo. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Tangará da Serra/MT, 

23 de abril de 2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001252-72.2020.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

E.L IMOBILIARIA E CONSTRUTORA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATHALIA PEREIRA DA SILVA GOLIN OAB - MT26232/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MIRIELE NAYARA BELAN RODRIGUES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Defiro o pedido de processamento da execução. Cite-se e 

intime-se a devedora executada por correspondência (art. 247 c.c. art. 

249 do CPC) para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o pagamento da 

dívida (Código de Processo Civil de 2015, art. 829). Não efetuado o 

pagamento no prazo acima assinalado, deverá ser expedido mandado 

para que o Oficial de Justiça proceda a penhora e avaliação de bens, 

lavrando-se o respectivo auto, intimando na mesma oportunidade o credor 

e a executada e, se casada for, seu esposo (a), da aludida penhora, caso 

recaia sobre bem imóvel (art. 829, § 1º, do Código de Processo Civil de 

2015). Recaindo a penhora sobre bem imóvel, providencie o exequente, 

sem prejuízo da intimação da executada, o registro da penhora no oficio 

imobiliário para presunção absoluta de conhecimento por terceiros, tudo 

de conformidade com o art. 844 do CPC de 2015. Não há necessidade de 

mandado judicial, bastando a exibição de certidão do auto ou termo de 

penhora no Cartório de Registro (art. 845, § 1º, do CPC de 2015). Em 

seguida, cumpra-se o disposto no artigo 53, § 1º, da Lei 9.099/95, 
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designando-se audiência de conciliação, quando, se infrutífera, deverá 

ser oportunizada a apresentação de embargos, ou se for o caso, a 

escolha pelo credor de uma das alternativas dos §§ 2º e 3º, do mesmo 

artigo. Não sendo opostos embargos, optando o credor pela alienação, 

designe-se data para leilão ou praça, expedindo-se editais, que deverão 

ser afixados nos locais de costume, dispensada a publicação em jornais 

se o bem penhorado for de valor inferior a vinte salários mínimos (Lei nº 

9.099/95, art. 52, VIII). Ficam autorizados o credor, o devedor e o Sr. 

Escrivão a proceder na forma do art. 52, VII, desde que haja prévia 

autorização judicial, quanto à ultimação da alienação, podendo, ainda, o 

credor proceder a aquisição do bem na conformidade do art. 895, § 2º, do 

CPC. Deverá o exequente promover o necessário. O advogado que estiver 

patrocinando os interesses de qualquer das partes deverá ele próprio 

providenciar a habilitação no sistema PJe, através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, conforme dispõe o art. 21, da Resolução nº 

03/TP-TJMT, de 12.04.2018. Nesse sentido, quando necessário, desde já 

determino que a Secretaria providencie a intimação prevista no § 1º do 

referido dispositivo. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Tangará da Serra/MT, 23 de abril de 2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000149-30.2020.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

LEONALDO DOS SANTOS PINHEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR OAB - MT16873/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Recebo a petição inicial, tendo em vista que estão preenchidos 

os requisitos do art. 319 do Código de Processo Civil de 2015. Designe-se 

audiência de conciliação. Cite-se a parte promovida preferencialmente por 

correspondência com aviso de recepção, intimando-a também para 

comparecimento à audiência de conciliação. A correspondência ou 

contra-fé recebida no endereço da parte é eficaz para efeito de citação, 

desde que identificado o seu recebedor (Enunciado nº 5 do FONAJE). Na 

correspondência/mandado de citação/intimação deverá constar a 

advertência de que o não comparecimento da parte promovida na 

audiência de conciliação importará em sua revelia e presunção de 

veracidade dos fatos alegados na inicial (art. 20 da Lei nº 9.099/95), bem 

como que o prazo de 15 (quinze) dias para a oferta de resposta fluirá a 

partir da audiência de conciliação, caso não haja composição amigável no 

referido ato e as partes dispensem a produção de provas em audiência de 

instrução e julgamento. Caso as partes manifestem o desejo de produzir 

provas em audiência de instrução, o prazo fatal para a oferta de resposta 

escrita ou oral será a data da audiência de instrução e julgamento. 

Intime-se o promovente, consignando no mandado que o não 

comparecimento pessoal à audiência implicará na extinção do processo 

sem resolução do mérito e arquivamento do feito, nos termos do art. 51, 

inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação nas custas processuais. O 

advogado que estiver patrocinando os interesses de qualquer das partes 

deverá ele próprio providenciar a habilitação no sistema PJe, através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, conforme dispõe o art. 21, da 

Resolução nº 03/2018/TP-TJMT, de 12.04.2018. Nesse sentido, quando 

necessário, desde já determino que a Secretaria providencie a intimação 

prevista no § 1º do referido dispositivo. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará 

da Serra-MT, 23 de abril de 2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000627-72.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

SUZANA MARIA GUACHINESKI DONIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO CARLOS DA SILVA OAB - MT25174/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Conforme o entendimento sufragado no Enunciado nº 166 do 

FONAJE, o juízo de admissibilidade recursal deve ser feito no primeiro grau 

de jurisdição. Certificada a tempestividade e presentes os requisitos de 

admissibilidade, recebo o(s) recurso(s) interposto(s) no efeito devolutivo 

nos termos do art. 43, da Lei nº 9.099/95. Apresentadas as contrarrazões 

pela parte contrária, ou decorrido o prazo respectivo, promovidas as 

anotações devidas, remetam-se os autos à E. Turma Recursal para 

apreciação. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 23 de abril de 

2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000259-63.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIA DE FATIMA NOBERTO DA COSTA MERLO (REQUERENTE)

VALDEMAR MERLO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELLY ANAYANA BORTOLUZZI OAB - MT10062-O (ADVOGADO(A))

ANDERSON MELLO ROBERTO OAB - MT8095-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MYRNA RIBEIRO SALES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Torno sem efeito a certidão do ID 31413661, uma vez que a 

interposição dos embargos de declaração interromperam a fluência do 

prazo para eventual recurso (art. 1.026, caput, do CPC). Conforme o 

entendimento sufragado no Enunciado nº 166 do FONAJE, o juízo de 

admissibilidade recursal deve ser feito no primeiro grau de jurisdição. 

Verificada a tempestividade e presentes os requisitos de admissibilidade, 

recebo o(s) recurso(s) interposto(s) no efeito devolutivo nos termos do 

art. 43, da Lei nº 9.099/95. Apresentadas as contrarrazões pela parte 

contrária, ou decorrido o prazo respectivo, promovidas as anotações 

devidas, remetam-se os autos à E. Turma Recursal para apreciação. 

Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 23 de abril de 2020. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000530-72.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

NEUZA MARIA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTIDIANA APARECIDA BETONI SILVA OAB - MT0019002A 

(ADVOGADO(A))

VILSON SOARES FERRO OAB - MT0011830A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA DECISÃO Processo: 

1000530-72.2019.8.11.0055. REQUERENTE: NEUZA MARIA DOS SANTOS 

REQUERIDO: MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA VISTOS. Conforme 

orientação do MM. Juiz do Juizado Especial, o processo deve ser 

suspenso, com fundamento no art. 313, V, a, do CPC, providência essa 

que está sendo aplicada em todos os outros processos envolvendo a 

mesma matéria e que tenham o Município de Tangará da Serra como 

reclamado. Tramita perante a 4ª Vara Cível desta Comarca ação coletiva 

(Processo n. 13037-24.2015.811.0055 - Cód. 197854), que tem por objeto 

pretensão idêntica à exposta nesta ação individual. Nos referidos autos foi 

proferida, aos 11.05.2018, sentença de parcial procedência do pedido 

formulado pelo Sindicato dos Servidores Púbicos Municipais de Tangará 

da Serra, para condenar o Município à revisão dos vencimentos de todos 

os servidores públicos. Em que pese não haja impedimento legal para que 

as ações individuais que contemplem a mesma pretensão tenham regular 

prosseguimento, verifica-se que a resolução definitiva do conflito coletivo 

poderá interferir diretamente no deslinde deste e de todos os outro 

procedimentos individuais. Ocorre que, conforme fundamentação contida 

na mesma sentença, foi pacificado pelo C. Supremo Tribunal Federal o 

entendimento no sentido de que não há que se falar em incorporação das 

diferenças ora pretendidas, caso se constate ter ocorrido reestruturação 
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financeira da carreira após a edição da Lei nº 8.880, de 27 de maio de 

1994 (RE 561836-RN). Nesse sentido, caso seja definido nos autos da 

ação coletiva que houve reestruturação das carreiras, essa definição 

interferirá diretamente na resolução deste litígio. Na mesma decisão, 

também restou sufragado pela Suprema Corte o entendimento de que as 

diferenças remuneratórias, caso efetivamente devidas, devem ser 

apuradas mediante regular liquidação; no caso, obviamente por meio de 

perícia contábil. Pela importância e clareza de exposição, reputa-se salutar 

transcrever parte da informação oficial sobre o julgamento, retirada do site 

do C. STF, publicado no dia 27.09.2013: “Em sessão plenária desta 

quinta-feira (26), o Supremo Tribunal Federal (STF), por unanimidade, deu 

provimento parcial ao Recurso Extraordinário (RE) 561836, com 

repercussão geral reconhecida, interposto pelo Estado do Rio Grande do 

Norte contra acórdão do Tribunal de Justiça potiguar (TJ-RN) que 

determinou a conversão dos vencimentos de uma servidora do Executivo, 

de cruzeiros reais para a Unidade Real de Valor (URV), com base na Lei 

federal 8.880/1994. De acordo com a decisão do STF, o percentual de 

correção apurado nos casos de erro de conversão deixa de ser aplicado 

a partir do momento em que houver reestruturação da carreira dos 

servidores eventualmente prejudicados. O ministro Luiz Fux, relator do 

recurso, informou que há mais de 10 mil processos semelhantes que 

deverão seguir os parâmetros estabelecidos pelo STF. De acordo com a 

decisão de hoje, a apuração de eventuais perdas será realizada durante a 

execução das ações. Entretanto, fica vedada a utilização dos índices de 

compensação apurados depois de ocorrida reestruturação nas 

remunerações dos servidores públicos que os incorpore. (...) Essa 

demonstração, como dito, não depende apenas de mera análise 

documental, com apresentação de simples cálculos aritméticos. Caso se 

constate que a carreira do servidor não passou por reestruturação, será 

necessária a avaliação da evolução salarial, para, então, estabelecer-se 

em cada caso concreto qual foi a real defasagem remuneratória e o 

respectivo índice de recomposição devido. Ocorre que a produção de 

prova pericial deve, necessariamente, ser realizada antes da sentença da 

fase de conhecimento, tendo em vista não ser possível, nos 

procedimentos do Juizado Especial, relegar a verificação dos valores 

devidos pelo reclamado à fase de liquidação de sentença (na hipótese de 

eventual sentença condenatória), diante do disposto no art. 38, parágrafo 

único, da Lei nº 9.099/95, c.c. art. 27 da Lei nº 12.153/2009. Além disso, a 

realização da perícia contábil antes da prolação da sentença é necessária 

também porque, havendo na inicial postulação de condenação em 

pagamento de valores retroativos, é possível que a perícia resulte em 

crédito superior a 60 salários mínimos, que indicaria possível 

incompetência do Juizado Especial da Fazenda Pública para o julgamento 

da pretensão. Porém, conforme acima mencionado – e o que é mais 

relevante a determinar a presente ordem de suspensão –, mais que a 

apuração de eventuais diferenças, a conclusão definitiva dos autos da 

ação coletiva poderá determinar até mesmo a inexistência da obrigação de 

revisão de vencimentos, caso se constate eventual reestruturação das 

carreiras dos servidores públicos municipais. Enfim, por todos esses 

motivos, conclui-se ser imprescindível a realização de perícia contábil 

antes da prolação da sentença, necessária para apurar o valor da 

eventual obrigação de pagamento e, principalmente, para se aferir se o 

servidor efetivamente tem direito à incorporação das diferenças pois, 

como mencionado anteriormente, é possível que sequer exista diferença, 

caso se constate ter ocorrido reestruturação da carreira. Tendo em vista 

as conclusões do julgamento proferido pelo d. Juízo da 4ª Vara Cível desta 

Comarca, nos autos do Processo n. 13037-24.2015.811.0055 - Cód. 

197854, no sentido de ser necessária a realização, naqueles autos, de 

perícia que poderá prejudicar a pretensão dos servidores, inclusive do ora 

reclamante, e tendo em vista que a sentença lá proferida ainda não 

transitou em julgado (está pendente julgamento de recurso de apelação 

interposto pelo Município) conclui-se ser imprescindível a suspensão deste 

feito até o julgamento definitivo daquele conflito coletivo, realização da 

prova pericial naqueles autos e encerramento da respectiva e eventual 

fase de liquidação. Dessa forma, configurando-se a hipótese do art. 313, 

V, a, do Código de Processo Civil, determino a SUSPENSÃO deste 

processo até o julgamento definitivo, realização de perícia e conclusão da 

fase de liquidação da sentença proferida nos autos do Processo n. 

13037-24.2015.811.0055 - Cód. 197854, em trâmite perante a 4ª Vara 

Cível desta Comarca. Determino que os autos aguardem provisoriamente 

no arquivo, até que haja comunicação da conclusão da fase de liquidação 

de sentença nos autos supra mencionados ou até que decorra o prazo de 

um ano (art. 313, par. 4º, do CPC). Deverá a Sra. Gestora exercer o 

controle necessário quanto ao prazo máximo de suspensão, promovendo 

o desarquivamento dos autos quando alcançado o interstício temporal 

acima mencionado e tornando os autos conclusos para deliberações. 

Consoante o disposto no art. 40, da Lei nº 9.099/95, submete-se o 

presente projeto de sentença à apreciação do MM. Juiz de Direito. Jéssica 

d a  S i l v a  J e s u s  C a e t a n o  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

______ Vistos etc. Trata-se de procedimento cível que tramitou segundo a 

Lei 9.099/1995, perante Juizado Especial desta Comarca, e julgado por 

Juiz Leigo. A decisão proferida foi submetida ao juízo para apreciação. 

Verificando o teor dos autos, com lastro no artigo 40 da Lei 9.099/1995, 

HOMOLOGO a decisão para produzir seus legais efeitos. Determino que 

os autos aguardem provisoriamente no arquivo, até que haja comunicação 

da conclusão da fase de liquidação de sentença nos autos supra 

mencionados ou até que decorra o prazo de um ano (art. 313, par. 4º, do 

CPC). Deverá a Sra. Gestora exercer o controle necessário quanto ao 

prazo máximo de suspensão, promovendo o desarquivamento dos autos 

quando alcançado o interstício temporal acima mencionado e tornando os 

autos conclusos para deliberações. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário e com as cautelas de estilo. Tangará da Serra/MT, data 

registrada no sistema PJe. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000533-27.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

SILVENICE MARIA DE OLIVEIRA SAMPAIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VILSON SOARES FERRO OAB - MT0011830A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE RICARDO FERREIRA GOMES OAB - MT0011837A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA DECISÃO Processo: 

1000530-72.2019.8.11.0055. REQUERENTE: NEUZA MARIA DOS SANTOS 

REQUERIDO: MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA VISTOS. Conforme 

orientação do MM. Juiz do Juizado Especial, o processo deve ser 

suspenso, com fundamento no art. 313, V, a, do CPC, providência essa 

que está sendo aplicada em todos os outros processos envolvendo a 

mesma matéria e que tenham o Município de Tangará da Serra como 

reclamado. Tramita perante a 4ª Vara Cível desta Comarca ação coletiva 

(Processo n. 13037-24.2015.811.0055 - Cód. 197854), que tem por objeto 

pretensão idêntica à exposta nesta ação individual. Nos referidos autos foi 

proferida, aos 11.05.2018, sentença de parcial procedência do pedido 

formulado pelo Sindicato dos Servidores Púbicos Municipais de Tangará 

da Serra, para condenar o Município à revisão dos vencimentos de todos 

os servidores públicos. Em que pese não haja impedimento legal para que 

as ações individuais que contemplem a mesma pretensão tenham regular 

prosseguimento, verifica-se que a resolução definitiva do conflito coletivo 

poderá interferir diretamente no deslinde deste e de todos os outro 

procedimentos individuais. Ocorre que, conforme fundamentação contida 

na mesma sentença, foi pacificado pelo C. Supremo Tribunal Federal o 

entendimento no sentido de que não há que se falar em incorporação das 

diferenças ora pretendidas, caso se constate ter ocorrido reestruturação 

financeira da carreira após a edição da Lei nº 8.880, de 27 de maio de 

1994 (RE 561836-RN). Nesse sentido, caso seja definido nos autos da 

ação coletiva que houve reestruturação das carreiras, essa definição 

interferirá diretamente na resolução deste litígio. Na mesma decisão, 

também restou sufragado pela Suprema Corte o entendimento de que as 

diferenças remuneratórias, caso efetivamente devidas, devem ser 

apuradas mediante regular liquidação; no caso, obviamente por meio de 

perícia contábil. Pela importância e clareza de exposição, reputa-se salutar 

transcrever parte da informação oficial sobre o julgamento, retirada do site 

do C. STF, publicado no dia 27.09.2013: “Em sessão plenária desta 

quinta-feira (26), o Supremo Tribunal Federal (STF), por unanimidade, deu 

provimento parcial ao Recurso Extraordinário (RE) 561836, com 

repercussão geral reconhecida, interposto pelo Estado do Rio Grande do 

Norte contra acórdão do Tribunal de Justiça potiguar (TJ-RN) que 

determinou a conversão dos vencimentos de uma servidora do Executivo, 
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de cruzeiros reais para a Unidade Real de Valor (URV), com base na Lei 

federal 8.880/1994. De acordo com a decisão do STF, o percentual de 

correção apurado nos casos de erro de conversão deixa de ser aplicado 

a partir do momento em que houver reestruturação da carreira dos 

servidores eventualmente prejudicados. O ministro Luiz Fux, relator do 

recurso, informou que há mais de 10 mil processos semelhantes que 

deverão seguir os parâmetros estabelecidos pelo STF. De acordo com a 

decisão de hoje, a apuração de eventuais perdas será realizada durante a 

execução das ações. Entretanto, fica vedada a utilização dos índices de 

compensação apurados depois de ocorrida reestruturação nas 

remunerações dos servidores públicos que os incorpore. (...) Essa 

demonstração, como dito, não depende apenas de mera análise 

documental, com apresentação de simples cálculos aritméticos. Caso se 

constate que a carreira do servidor não passou por reestruturação, será 

necessária a avaliação da evolução salarial, para, então, estabelecer-se 

em cada caso concreto qual foi a real defasagem remuneratória e o 

respectivo índice de recomposição devido. Ocorre que a produção de 

prova pericial deve, necessariamente, ser realizada antes da sentença da 

fase de conhecimento, tendo em vista não ser possível, nos 

procedimentos do Juizado Especial, relegar a verificação dos valores 

devidos pelo reclamado à fase de liquidação de sentença (na hipótese de 

eventual sentença condenatória), diante do disposto no art. 38, parágrafo 

único, da Lei nº 9.099/95, c.c. art. 27 da Lei nº 12.153/2009. Além disso, a 

realização da perícia contábil antes da prolação da sentença é necessária 

também porque, havendo na inicial postulação de condenação em 

pagamento de valores retroativos, é possível que a perícia resulte em 

crédito superior a 60 salários mínimos, que indicaria possível 

incompetência do Juizado Especial da Fazenda Pública para o julgamento 

da pretensão. Porém, conforme acima mencionado – e o que é mais 

relevante a determinar a presente ordem de suspensão –, mais que a 

apuração de eventuais diferenças, a conclusão definitiva dos autos da 

ação coletiva poderá determinar até mesmo a inexistência da obrigação de 

revisão de vencimentos, caso se constate eventual reestruturação das 

carreiras dos servidores públicos municipais. Enfim, por todos esses 

motivos, conclui-se ser imprescindível a realização de perícia contábil 

antes da prolação da sentença, necessária para apurar o valor da 

eventual obrigação de pagamento e, principalmente, para se aferir se o 

servidor efetivamente tem direito à incorporação das diferenças pois, 

como mencionado anteriormente, é possível que sequer exista diferença, 

caso se constate ter ocorrido reestruturação da carreira. Tendo em vista 

as conclusões do julgamento proferido pelo d. Juízo da 4ª Vara Cível desta 

Comarca, nos autos do Processo n. 13037-24.2015.811.0055 - Cód. 

197854, no sentido de ser necessária a realização, naqueles autos, de 

perícia que poderá prejudicar a pretensão dos servidores, inclusive do ora 

reclamante, e tendo em vista que a sentença lá proferida ainda não 

transitou em julgado (está pendente julgamento de recurso de apelação 

interposto pelo Município) conclui-se ser imprescindível a suspensão deste 

feito até o julgamento definitivo daquele conflito coletivo, realização da 

prova pericial naqueles autos e encerramento da respectiva e eventual 

fase de liquidação. Dessa forma, configurando-se a hipótese do art. 313, 

V, a, do Código de Processo Civil, determino a SUSPENSÃO deste 

processo até o julgamento definitivo, realização de perícia e conclusão da 

fase de liquidação da sentença proferida nos autos do Processo n. 

13037-24.2015.811.0055 - Cód. 197854, em trâmite perante a 4ª Vara 

Cível desta Comarca. Determino que os autos aguardem provisoriamente 

no arquivo, até que haja comunicação da conclusão da fase de liquidação 

de sentença nos autos supra mencionados ou até que decorra o prazo de 

um ano (art. 313, par. 4º, do CPC). Deverá a Sra. Gestora exercer o 

controle necessário quanto ao prazo máximo de suspensão, promovendo 

o desarquivamento dos autos quando alcançado o interstício temporal 

acima mencionado e tornando os autos conclusos para deliberações. 

Consoante o disposto no art. 40, da Lei nº 9.099/95, submete-se o 

presente projeto de sentença à apreciação do MM. Juiz de Direito. Jéssica 

d a  S i l v a  J e s u s  C a e t a n o  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

______ Vistos etc. Trata-se de procedimento cível que tramitou segundo a 

Lei 9.099/1995, perante Juizado Especial desta Comarca, e julgado por 

Juiz Leigo. A decisão proferida foi submetida ao juízo para apreciação. 

Verificando o teor dos autos, com lastro no artigo 40 da Lei 9.099/1995, 

HOMOLOGO a decisão para produzir seus legais efeitos. Determino que 

os autos aguardem provisoriamente no arquivo, até que haja comunicação 

da conclusão da fase de liquidação de sentença nos autos supra 

mencionados ou até que decorra o prazo de um ano (art. 313, par. 4º, do 

CPC). Deverá a Sra. Gestora exercer o controle necessário quanto ao 

prazo máximo de suspensão, promovendo o desarquivamento dos autos 

quando alcançado o interstício temporal acima mencionado e tornando os 

autos conclusos para deliberações. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário e com as cautelas de estilo. Tangará da Serra/MT, data 

registrada no sistema PJe. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000534-12.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

WANDERLEY SAMPAIO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VILSON SOARES FERRO OAB - MT0011830A-O (ADVOGADO(A))

ARTIDIANA APARECIDA BETONI SILVA OAB - MT0019002A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE RICARDO FERREIRA GOMES OAB - MT0011837A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA DECISÃO Processo: 

1000530-72.2019.8.11.0055. REQUERENTE: NEUZA MARIA DOS SANTOS 

REQUERIDO: MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA VISTOS. Conforme 

orientação do MM. Juiz do Juizado Especial, o processo deve ser 

suspenso, com fundamento no art. 313, V, a, do CPC, providência essa 

que está sendo aplicada em todos os outros processos envolvendo a 

mesma matéria e que tenham o Município de Tangará da Serra como 

reclamado. Tramita perante a 4ª Vara Cível desta Comarca ação coletiva 

(Processo n. 13037-24.2015.811.0055 - Cód. 197854), que tem por objeto 

pretensão idêntica à exposta nesta ação individual. Nos referidos autos foi 

proferida, aos 11.05.2018, sentença de parcial procedência do pedido 

formulado pelo Sindicato dos Servidores Púbicos Municipais de Tangará 

da Serra, para condenar o Município à revisão dos vencimentos de todos 

os servidores públicos. Em que pese não haja impedimento legal para que 

as ações individuais que contemplem a mesma pretensão tenham regular 

prosseguimento, verifica-se que a resolução definitiva do conflito coletivo 

poderá interferir diretamente no deslinde deste e de todos os outro 

procedimentos individuais. Ocorre que, conforme fundamentação contida 

na mesma sentença, foi pacificado pelo C. Supremo Tribunal Federal o 

entendimento no sentido de que não há que se falar em incorporação das 

diferenças ora pretendidas, caso se constate ter ocorrido reestruturação 

financeira da carreira após a edição da Lei nº 8.880, de 27 de maio de 

1994 (RE 561836-RN). Nesse sentido, caso seja definido nos autos da 

ação coletiva que houve reestruturação das carreiras, essa definição 

interferirá diretamente na resolução deste litígio. Na mesma decisão, 

também restou sufragado pela Suprema Corte o entendimento de que as 

diferenças remuneratórias, caso efetivamente devidas, devem ser 

apuradas mediante regular liquidação; no caso, obviamente por meio de 

perícia contábil. Pela importância e clareza de exposição, reputa-se salutar 

transcrever parte da informação oficial sobre o julgamento, retirada do site 

do C. STF, publicado no dia 27.09.2013: “Em sessão plenária desta 

quinta-feira (26), o Supremo Tribunal Federal (STF), por unanimidade, deu 

provimento parcial ao Recurso Extraordinário (RE) 561836, com 

repercussão geral reconhecida, interposto pelo Estado do Rio Grande do 

Norte contra acórdão do Tribunal de Justiça potiguar (TJ-RN) que 

determinou a conversão dos vencimentos de uma servidora do Executivo, 

de cruzeiros reais para a Unidade Real de Valor (URV), com base na Lei 

federal 8.880/1994. De acordo com a decisão do STF, o percentual de 

correção apurado nos casos de erro de conversão deixa de ser aplicado 

a partir do momento em que houver reestruturação da carreira dos 

servidores eventualmente prejudicados. O ministro Luiz Fux, relator do 

recurso, informou que há mais de 10 mil processos semelhantes que 

deverão seguir os parâmetros estabelecidos pelo STF. De acordo com a 

decisão de hoje, a apuração de eventuais perdas será realizada durante a 

execução das ações. Entretanto, fica vedada a utilização dos índices de 

compensação apurados depois de ocorrida reestruturação nas 

remunerações dos servidores públicos que os incorpore. (...) Essa 

demonstração, como dito, não depende apenas de mera análise 

documental, com apresentação de simples cálculos aritméticos. Caso se 
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constate que a carreira do servidor não passou por reestruturação, será 

necessária a avaliação da evolução salarial, para, então, estabelecer-se 

em cada caso concreto qual foi a real defasagem remuneratória e o 

respectivo índice de recomposição devido. Ocorre que a produção de 

prova pericial deve, necessariamente, ser realizada antes da sentença da 

fase de conhecimento, tendo em vista não ser possível, nos 

procedimentos do Juizado Especial, relegar a verificação dos valores 

devidos pelo reclamado à fase de liquidação de sentença (na hipótese de 

eventual sentença condenatória), diante do disposto no art. 38, parágrafo 

único, da Lei nº 9.099/95, c.c. art. 27 da Lei nº 12.153/2009. Além disso, a 

realização da perícia contábil antes da prolação da sentença é necessária 

também porque, havendo na inicial postulação de condenação em 

pagamento de valores retroativos, é possível que a perícia resulte em 

crédito superior a 60 salários mínimos, que indicaria possível 

incompetência do Juizado Especial da Fazenda Pública para o julgamento 

da pretensão. Porém, conforme acima mencionado – e o que é mais 

relevante a determinar a presente ordem de suspensão –, mais que a 

apuração de eventuais diferenças, a conclusão definitiva dos autos da 

ação coletiva poderá determinar até mesmo a inexistência da obrigação de 

revisão de vencimentos, caso se constate eventual reestruturação das 

carreiras dos servidores públicos municipais. Enfim, por todos esses 

motivos, conclui-se ser imprescindível a realização de perícia contábil 

antes da prolação da sentença, necessária para apurar o valor da 

eventual obrigação de pagamento e, principalmente, para se aferir se o 

servidor efetivamente tem direito à incorporação das diferenças pois, 

como mencionado anteriormente, é possível que sequer exista diferença, 

caso se constate ter ocorrido reestruturação da carreira. Tendo em vista 

as conclusões do julgamento proferido pelo d. Juízo da 4ª Vara Cível desta 

Comarca, nos autos do Processo n. 13037-24.2015.811.0055 - Cód. 

197854, no sentido de ser necessária a realização, naqueles autos, de 

perícia que poderá prejudicar a pretensão dos servidores, inclusive do ora 

reclamante, e tendo em vista que a sentença lá proferida ainda não 

transitou em julgado (está pendente julgamento de recurso de apelação 

interposto pelo Município) conclui-se ser imprescindível a suspensão deste 

feito até o julgamento definitivo daquele conflito coletivo, realização da 

prova pericial naqueles autos e encerramento da respectiva e eventual 

fase de liquidação. Dessa forma, configurando-se a hipótese do art. 313, 

V, a, do Código de Processo Civil, determino a SUSPENSÃO deste 

processo até o julgamento definitivo, realização de perícia e conclusão da 

fase de liquidação da sentença proferida nos autos do Processo n. 

13037-24.2015.811.0055 - Cód. 197854, em trâmite perante a 4ª Vara 

Cível desta Comarca. Determino que os autos aguardem provisoriamente 

no arquivo, até que haja comunicação da conclusão da fase de liquidação 

de sentença nos autos supra mencionados ou até que decorra o prazo de 

um ano (art. 313, par. 4º, do CPC). Deverá a Sra. Gestora exercer o 

controle necessário quanto ao prazo máximo de suspensão, promovendo 

o desarquivamento dos autos quando alcançado o interstício temporal 

acima mencionado e tornando os autos conclusos para deliberações. 

Consoante o disposto no art. 40, da Lei nº 9.099/95, submete-se o 

presente projeto de sentença à apreciação do MM. Juiz de Direito. Jéssica 

d a  S i l v a  J e s u s  C a e t a n o  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

______ Vistos etc. Trata-se de procedimento cível que tramitou segundo a 

Lei 9.099/1995, perante Juizado Especial desta Comarca, e julgado por 

Juiz Leigo. A decisão proferida foi submetida ao juízo para apreciação. 

Verificando o teor dos autos, com lastro no artigo 40 da Lei 9.099/1995, 

HOMOLOGO a decisão para produzir seus legais efeitos. Determino que 

os autos aguardem provisoriamente no arquivo, até que haja comunicação 

da conclusão da fase de liquidação de sentença nos autos supra 

mencionados ou até que decorra o prazo de um ano (art. 313, par. 4º, do 

CPC). Deverá a Sra. Gestora exercer o controle necessário quanto ao 

prazo máximo de suspensão, promovendo o desarquivamento dos autos 

quando alcançado o interstício temporal acima mencionado e tornando os 

autos conclusos para deliberações. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário e com as cautelas de estilo. Tangará da Serra/MT, data 

registrada no sistema PJe. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001374-85.2020.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MGM - CLINICA DE IMUNIZACAO HUMANA EIRELI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JUCELI DE FATIMA PLETSCH VILELA OAB - MT16261/O (ADVOGADO(A))

KESSILA RODRIGUES LOPES OAB - MT19952/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIANE PAULA DA SILVA COBRANCA - ME (REQUERIDO)

ABRANGE NEGOCIOS EMPRESARIAIS GUIA TELEFONICO COMERCIO E 

PRESTACAO DE SERVICOS TELEMARKETING LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Do disposto no art. 300 do Código de Processo Civil, verifica-se 

que são requisitos imprescindíveis à concessão da medida almejada pelo 

reclamante, o pedido, a demonstração da probabilidade de êxito na 

demanda e o fundado receio de dano. Não obstante, faz-se necessário 

também a análise quanto à possibilidade de reversão da medida 

eventualmente deferida, sendo somente nessa hipótese possível o 

deferimento do pleito. A probabilidade do direito se relaciona com a 

adequação do alegado com o direito lesado, ou seja, é a análise feita em 

sede de confronto entre o caso em questão com teor da norma violada, ou 

passível de violação, juntamente com a análise das provas existentes, que 

não devem ser equívocas. Já o perigo da demora no provimento 

jurisdicional consiste na inviabilização do efetivo exercício do direito caso 

haja um retardar no provimento jurisdicional. Em juízo de rasa cognição, 

verifico presentes os requisitos para a concessão da medida de urgência 

almejada. A plausibilidade jurídica do pedido se consubstancia na alta 

probabilidade de que venha a ser declarada a inexigibilidade do débito, em 

razão da ausência de contratação do serviço de publicidade junto à 

reclamada. A prova da não contratação do serviço está razoavelmente 

demonstrada por meio dos “prints” de conversas por meio do aplicativo 

“WhatsApp” anexadas à petição inicial. Em que pese exista documento 

particular indicando que pode ter ocorrido o negócio jurídico, verifica-se 

que foi subscrito por pessoa (Sra. Simone), que aparentemente não tem 

poderes para contrair obrigações em nome da empresa reclamante, 

especialmente em razão de não figurar no seu quadro societário; trata-se 

de uma funcionária da empresa reclamante. Ademais, considerando que, 

em casos desse jaez, a regra é a inversão do ônus da prova, competirá à 

reclamada a prova de que a reclamante efetivamente assumiu a obrigação 

descrita na inicial. Como consequência, até que sobrevenha essa prova, 

presume-se como verdadeira a afirmação da reclamante, no sentido de 

não ter anuído com a contratação do serviço. Por outro lado, em casos 

desta natureza, quando na maioria das vezes a atitude do credor se 

mostra precipitada, as consequências em detrimento do consumidor ou 

devedor são devastadoras e irreparáveis, com abalo no seu crédito, nas 

suas relações comerciais e bancárias, além de reflexos negativos na sua 

honra ou boa fama. O periculum in mora evidencia-se pelo fato de que a 

permanência das cobranças poderá agravar ainda mais o prejuízo já 

sofrido por ela, que há tempo vem experimento um decréscimo patrimonial 

oriundo de obrigação por ela não assumida. Como consequência, advém a 

necessidade de deferimento da concessão da tutela antecipada neste 

tocante, pois fosse a tutela concebida tão-somente ao final, de nada 

adiantaria, isto é, seria ineficaz. O fumus boni iuris está configurado pelo 

fato da possibilidade da declaração de inexistência de débito, e o 

periculum in mora, vez que os descontos podem causar ainda mais 

prejuízos á reclamante, que já se protraem no tempo. Outrossim, se no 

julgamento do pedido ficar constatada a existência e validade da 

negociação bem como a pendência do pagamento, a presente decisão 

poderá perfeitamente ser revogada, tornando o contrato a produzir 

efeitos. Com essas razões, presentes os requisitos do art. 300, do CPC, 

antecipando um dos efeitos da sentença final, DEFIRO a concessão de 

tutela antecipada a fim de determinar a suspensão da execução do 

negócio jurídico descrito na petição inicial e para determinar que a 

reclamada se abstenha de protestar o referido título e de inserir o nome da 

reclamante nos órgãos de proteção ao crédito, com relação ao contrato 

discutido nos autos. Recebo a petição inicial, tendo em vista que estão 

preenchidos os requisitos do art. 319 do Código de Processo Civil de 

2015. Designe-se audiência de conciliação. Cite-se a parte promovida 

preferencialmente por correspondência com aviso de recepção, 

intimando-a também para comparecimento à audiência de conciliação. A 

correspondência ou contra-fé recebida no endereço da parte é eficaz 

para efeito de citação, desde que identificado o seu recebedor (Enunciado 

nº 5 do FONAJE). Na correspondência/mandado de citação/intimação 

deverá constar a advertência de que o não comparecimento da parte 

promovida na audiência de conciliação importará em sua revelia e 

presunção de veracidade dos fatos alegados na inicial (art. 20 da Lei nº 
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9.099/95), bem como que o prazo de 15 (quinze) dias para a oferta de 

resposta fluirá a partir da audiência de conciliação, caso não haja 

composição amigável no referido ato e as partes dispensem a produção 

de provas em audiência de instrução e julgamento. Caso as partes 

manifestem o desejo de produzir provas em audiência de instrução, o 

prazo fatal para a oferta de resposta escrita ou oral será a data da 

audiência de instrução e julgamento. Intime(m)-se o(a)(s) promovente(s), 

consignando no mandado que o não comparecimento pessoal à audiência 

implicará na extinção do processo sem resolução do mérito e 

arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

com a condenação nas custas processuais. O advogado que estiver 

patrocinando os interesses de qualquer das partes deverá ele próprio 

providenciar a habilitação no sistema PJe, através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, conforme dispõe o art. 21, da Resolução nº 

03/2018/TP-TJMT, de 12.04.2018. Nesse sentido, quando necessário, 

desde já determino que a Secretaria providencie a intimação prevista no § 

1º do referido dispositivo. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra-MT, 

23 de abril de 2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000896-77.2020.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

KARLA MADUREIRA CORREA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LINDOLFO ALVES DA COSTA OAB - MT0004366A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Do disposto no art. 300 do Código de Processo Civil, verifica-se 

que são requisitos imprescindíveis à concessão da medida almejada pelo 

reclamante, o pedido, a demonstração da probabilidade de êxito na 

demanda e o fundado receio de dano. Não obstante, faz-se necessário 

também a análise quanto à possibilidade de reversão da medida 

eventualmente deferida, sendo somente nessa hipótese possível o 

deferimento do pleito. A probabilidade do direito se relaciona com a 

adequação do alegado com o direito lesado, ou seja, é a análise feita em 

sede de confronto entre o caso em questão com teor da norma violada, ou 

passível de violação, juntamente com a análise das provas existentes, que 

não devem ser equívocas. Já o perigo da demora no provimento 

jurisdicional consiste na inviabilização do efetivo exercício do direito caso 

haja um retardar no provimento jurisdicional. Em juízo de rasa cognição, 

verifico a presença dos requisitos para concessão da tutela de urgência. 

A reclamante informa na petição inicial que efetuou o pagamento de 

quantia a título de fiança por ocasião de sua prisão em flagrante, por fato 

apurado nos autos do Processo nº 2946-69.2015.8.11.0055, em trâmite 

perante a 2a Vara Criminal desta Comarca. No entanto, apesar de ter 

efetuado o pagamento da fiança, o valor respectivo não foi regularmente 

repassado ao Poder Judiciário. De fato, restou demonstrado nos autos o 

pagamento da fiança pelos documentos do Id 30198794 e pela ordem de 

soltura do Id 30198794. Além disso, a certidão do Id 30198797 indica que, 

apesar ter sido o numerário recebido pela Polícia Civil, não houve o 

pagamento da guia de depósito junto à Conta Única do Poder Judiciário. 

Para a averiguação da tutela específica pleiteada, faz-se necessário 

rememorar o disposto na Constituição Federal, especialmente o que 

consta em seu art. 37, § 6º, que assim dispõe: “Art. 37. A administração 

pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, 

do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de 

legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, 

ao seguinte: (...) § 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de 

direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos 

que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o 

direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa” 

(grifos). Nota-se pelo disposto no citado artigo que a responsabilidade civil 

do Estado é objetiva quando o agente público causa dano a terceiro no 

exercício de sua função. Neste caso, basta à vítima do evento danoso 

demonstrar a conduta, o dano e o nexo de causalidade (entre a conduta e 

o dano). No caso em debate restou amplamente demonstrado, pela 

documentação juntada, que o reclamante efetuou o pagamento da quantia 

informada na inicial para algum dos agentes públicos responsáveis pela 

autuação em flagrante, tanto que recebeu a ordem de soltura em seu 

favor, e que o dinheiro não foi repassado para o órgão competente. 

Partindo-se dessa premissa, é inegável que o Estado reclamado é 

objetivamente responsável pelos atos dos agentes a ele vinculados, 

devendo, da mesma forma, tomar todas as providências que forem 

necessárias à reparação do ato ilícito. PROCESSO CIVIL. AGRAVO 

INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. 

RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ILEGITIMIDADE DO AGENTE 

PÚBLICO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA 

DO STF FIRMADA SOB O RITO DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 940. 

DISSÍDIO PRETORIANO NÃO DEMONSTRADO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. 

De acordo com a orientação firmada pelo STF no julgamento do Tema 940, 

submetido ao rito da repercussão geral, "a teor do disposto no art. 37, § 

6º, da Constituição Federal, a ação por danos causados por agente 

público deve ser ajuizada contra o Estado ou a pessoa jurídica de direito 

privado prestadora de serviço público, sendo parte ilegítima para a ação o 

autor do ato, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos 

casos de dolo ou culpa". 2. A orientação vinculante exarada pela Suprema 

Corte é expressa ao afirmar que o ressarcimento de eventual prejuízo 

causado pelo agente público dever ser buscado por meio de ação 

regressiva. É nesta seara que será aferido o elemento subjetivo da 

conduta praticada pelo servidor e definido, se for o caso, o dever de 

ressarcimento ao ente público. 3. O direito de regresso deve ser exercido 

pelo ente público condenado na ação de responsabilidade por danos. O 

particular não possui legitimidade para o ajuizamento de tal demanda, daí 

por que lhe falece interesse processual para pretensão de vincular o 

agente público à instrução processual empreendida no presente feito. 4. O 

cabimento do recurso especial, com base na alínea "c" do permissivo 

constitucional, impõe para a parte recorrente a comprovação de que os 

arestos trazidos a confronto partiram de similar contexto fático para 

atribuir conclusões jurídicas dissonantes, o que não ficou caracterizado 

no presente caso. 5. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ. 

AgInt nos EDcl no REsp 1833714/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, 

SEGUNDA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 17/03/2020) Assim, restou 

demonstrado nos autos, em juízo de cognição sumária, que o Estado 

reclamado, por meio de seus agentes, atuou ilicitamente ao não destinar a 

quantia a ele entregue às finalidades legais a que se destinava. O 

periculum in mora evidencia-se diante dos graves efeitos que um 

processo penal em curso pode causar; e a ausência de recolhimento da 

fiança está impedindo o encerramento do mencionado feito. Presente, 

pois, o fundado receio de dano de difícil reparação. Outrossim, se no 

julgamento do pedido ficar constatada a existência do pagamento da guia 

de recolhimento e a vinculação do valor ao processo citado nestes autos, 

a presente decisão poderá perfeitamente ser revogada. Portanto, 

analisadas as alegações apresentadas, aliadas aos documentos atrelados 

à inicial, conclui-se que subsistem os requisitos ensejadores da 

concessão da tutela de urgência antecipada, pela suficiência das provas 

apresentadas até este momento e, por consequência, pela demonstração 

da probabilidade do direito. Por todo o exposto, presentes os requisitos 

legais, CONCEDO A TUTELA DE URGÊNCIA e, em consequência, determino 

ao reclamado que providencie, no prazo de 10 (dez) dias a emissão e o 

pagamento da guia de recolhimento, no valor de R$ 3.087,23, 

correspondente ao valor da fiança paga pela reclamante atualizada, para 

vinculação do valor ao Processo nº 2946-69.2015.8.11.0055 (2a Vara 

Crimiinal desta Comarca), sob pena de multa fixa no valor equivalente ao 

depósito. Saliento que, em caso de descumprimento, poderá ser 

determinado, como medida de apoio ao cumprimento desta ordem, o 

bloqueio de verbas públicas no valor ora informado. Recebo a petição 

inicial eis que preenchidos os requisitos do art. 319 do Código de 

Processo Civil de 2015. Não obstante discipline a Lei nº 12.153/2009 (art. 

7º) que, os entes públicos legitimados a figurar no polo passivo de 

demandas que tenham trâmite no Juizado Especial da Fazenda Pública, 

devem ser citados para comparecimento à audiência de conciliação, é fato 

que os representantes da Fazenda Pública raramente comparecem ao 

referido ato. A adoção do referido procedimento (que remete ao que está 

previsto na Lei nº 9.099/95), portanto, com a realização de um ato 

processual inútil e desnecessário, não preservaria a celeridade que deve 

permear procedimentos da espécie; ao contrário, apenas oneraria as 

partes e atravancaria demasiadamente a marcha procedimental. 

Considerando a forte orientação doutrinária e jurisprudencial no sentido de 

admitir-se a aplicação subsidiária do CPC ao microssistema dos Juizados 

Especiais, bem como tendo em vista que restarão preservados os 

princípios descritos no art. 2º da Lei nº 9.099/95, hei por bem determinar, 

especificamente no que tange à citação e prazo para resposta do 
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reclamado, que seja observado o disposto no art. 335 do CPC de 2015. 

Assim, cite-se a parte reclamada pessoalmente (art. 6º da Lei nº 

12.153/2009, c.c. art. 247, III, do CPC de 2015), para, querendo, 

apresentar resposta ao pedido inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, 

observado o disposto no art. 7º da Lei nº 12.153/2009 (não haverá prazo 

diferenciado para a prática de qualquer ato processual, inclusive 

apresentação de resposta ou interposição de recurso). Com a 

apresentação da resposta ou o decurso do prazo, certifique-se e 

intime-se o reclamante para manifestação, em 05 (cinco) dias. Após, 

tornem os autos conclusos para designação de audiência de instrução ou 

julgamento antecipado da lide. O advogado que estiver patrocinando os 

interesses de qualquer das partes deverá ele próprio providenciar a 

habilitação no sistema PJe, através da funcionalidade “Solicitar 

Habilitação”, conforme dispõe o art. 21, da Resolução nº 03/TP-TJMT, de 

12.04.2018. Nesse sentido, quando necessário, desde já determino que a 

Secretaria providencie a intimação prevista no § 1º do referido dispositivo. 

Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra-MT, 23 de abril de 2020. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001376-55.2020.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ANA CLAUDIA BASTOS DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAGNA KATIA SILVA SANCHES OAB - MT10638/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REU)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Do disposto no art. 300 do Código de Processo Civil, verifica-se 

que são requisitos imprescindíveis à concessão da medida almejada pelo 

reclamante, o pedido, a demonstração da probabilidade de êxito na 

demanda e o fundado receio de dano. Não obstante, faz-se necessário 

também a análise quanto à possibilidade de reversão da medida 

eventualmente deferida, sendo somente nessa hipótese possível o 

deferimento do pleito. A probabilidade do direito se relaciona com a 

adequação do alegado com o direito lesado, ou seja, é a análise feita em 

sede de confronto entre o caso em questão com teor da norma violada, ou 

passível de violação, juntamente com a análise das provas existentes, que 

não devem ser equívocas. Já o perigo da demora no provimento 

jurisdicional consiste na inviabilização do efetivo exercício do direito caso 

haja um retardar no provimento jurisdicional. Em juízo de rasa cognição, 

verifico a presença dos requisitos para concessão da tutela de urgência. 

A plausibilidade jurídica do pedido se consubstancia na provável 

declaração de inexistência de débito e o indevido lançamento do nome do 

reclamante nos órgãos de proteção ao crédito. Não se pode olvidar que o 

lançamento do nome do requerente no banco de dados de serviços de 

restrição de crédito como o SERASA, SPC, CADIN e outros, tem sido 

objeto de restrição no campo da jurisprudência, como se vê, por exemplo, 

no julgamento do Agravo de Instrumento nº 187195-MT, Rel. Min. CARLOS 

ALBERTO MENEZES DIREITO, publicado no DJU de 04.08.98, pág. 77. Em 

casos desta natureza, quando na maioria das vezes a atitude do credor 

se mostra precipitada, as consequências em detrimento do consumidor ou 

devedor são importantes e por vezes irreparáveis, com abalo no seu 

crédito, nas suas relações comerciais e bancárias, além de reflexos 

negativos na sua honra ou boa fama. Por outro lado, já se decidiu, que, em 

casos de discussão judicial do débito, o credor está impedido de lançar o 

nome dos devedores no banco de dados de serviços de restrição de 

crédito. O periculum in mora evidencia-se pelo fato de a inclusão do nome 

nos órgãos de proteção ao crédito gerar abalo de crédito, daí resultando, 

na maioria das vezes, prejuízos relevantes e que devem ser evitados. 

Presente, pois, o fundado receio de dano de difícil reparação. Como 

consequência, advém a necessidade da concessão da tutela de urgência 

neste tocante, pois fosse a tutela concedida tão-somente ao final, de nada 

adiantaria, isto é, seria ineficaz. O fumus boni iuris está configurado pela 

alta probabilidade de declaração de inexistência de débito e o indevido 

lançamento do nome da reclamante nos cadastros dos órgãos de 

proteção ao crédito, e o periculum in mora, vez que o citado registro pode 

causar prejuízos ao reclamante e, caso não seja excluído seu nome dos 

citados serviços de restrição de crédito, certamente causará outros 

prejuízos de difícil reparação. A reclamante alega que nunca contratou 

serviço de cartão digital com a empresa reclamada e que, em razão disso, 

a inclusão do seu nome nos cadastros dos serviços de proteção ao 

crédito foi indevida. A alegação do reclamante soa verossímil, diante da 

inversão do ônus da prova, decorrente da aplicação da regra do art. 6º, 

VIII, do CDC, já que seria impossível impor-lhe a produção de prova de fato 

negativo. Assim, a prova da existência da negociação e da pendência do 

débito deverá, se for o caso, ser produzida pela empresa reclamada. Essa 

conclusão se reforça levando em consideração o grande número de 

inscrições indevidas efetivadas pelas empresas fornecedoras de 

produtos ou prestadoras de serviços, na maioria das vezes decorrente de 

falhas em seus sistemas operacionais ou da utilização indevida dos 

documentos pessoais da vítima por terceiros de má-fé. Outrossim, se no 

julgamento do pedido ficar constatada a existência e validade da 

negociação bem como a pendência do pagamento, a presente decisão 

poderá perfeitamente ser revogada, tornando a inscrição a produzir 

efeitos. Portanto, analisadas as alegações apresentadas, aliadas aos 

documentos atrelados à inicial, conclui-se que subsistem os requisitos 

ensejadores da concessão da tutela de urgência antecipada, pela 

suficiência das provas apresentadas até este momento e, por 

consequência, pela demonstração da probabilidade do direito. Diante disto, 

reconheço a probabilidade de êxito na demanda, tendo em vista a alta 

probabilidade de ser reconhecida a inexistência de débito e a consequente 

ausência do inadimplemento por parte do reclamante, o fato de a prova até 

este momento produzida não ser equívoca, bem como o fundado receio de 

dano de difícil reparação nos potenciais prejuízos que o bloqueio de 

crédito pode gerar. Por fim, verifico ausência de perigo de irreversibilidade 

da medida, uma vez que a qualquer tempo (CPC, art. 296) e até por 

ocasião do julgamento final, poderá perfeitamente ser revogada esta 

decisão, tornando a inscrição nos serviços de proteção ao crédito a 

produzir seus regulares efeitos, sem qualquer prejuízo à empresa 

reclamada. Com essas razões, presentes os requisitos do art. 300, do 

CPC, antecipando um dos efeitos da sentença final, DEFIRO a tutela de 

urgência antecipada a fim de determinar seja excluído o nome da 

reclamante dos registros de banco de dados de proteção ao crédito (SPC, 

SERASA, entre outros), com relação aos débitos objeto da presente 

demanda, lançados pela empresa reclamada. Oficie-se para exclusão. 

Recebo a petição inicial, tendo em vista que estão preenchidos os 

requisitos do art. 319 do Código de Processo Civil de 2015. Designe-se 

audiência de conciliação. Cite-se a parte promovida preferencialmente por 

correspondência com aviso de recepção, intimando-a também para 

comparecimento à audiência de conciliação. A correspondência ou 

contra-fé recebida no endereço da parte é eficaz para efeito de citação, 

desde que identificado o seu recebedor (Enunciado nº 5 do FONAJE). Na 

correspondência/mandado de citação/intimação deverá constar a 

advertência de que o não comparecimento da parte promovida na 

audiência de conciliação importará em sua revelia e presunção de 

veracidade dos fatos alegados na inicial (art. 20 da Lei nº 9.099/95), bem 

como que o prazo de 15 (quinze) dias para a oferta de resposta fluirá a 

partir da audiência de conciliação, caso não haja composição amigável no 

referido ato e as partes dispensem a produção de provas em audiência de 

instrução e julgamento. Caso as partes manifestem o desejo de produzir 

provas em audiência de instrução, o prazo fatal para a oferta de resposta 

escrita ou oral será a data da audiência de instrução e julgamento. 

Intime(m)-se o(a)(s) promovente(s), consignando no mandado que o não 

comparecimento pessoal à audiência implicará na extinção do processo 

sem resolução do mérito e arquivamento do feito, nos termos do art. 51, 

inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação nas custas processuais. O 

advogado que estiver patrocinando os interesses de qualquer das partes 

deverá ele próprio providenciar a habilitação no sistema PJe, através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, conforme dispõe o art. 21, da 

Resolução nº 03/TP-TJMT, de 12.04.2018. Nesse sentido, quando 

necessário, desde já determino que a Secretaria providencie a intimação 

prevista no § 1º do referido dispositivo. Em razão da conexão entre as 

causas, determino o apensamento dos Processos nº . Intimem-se. 

Cumpra-se. Tangará da Serra-MT, 23 de abril de 2020. ANGELO JUDAI 

JUNIOR Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001409-50.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE DUARTE LUIZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISANGELA SANCHES FERREIRA DE ANDRADE OAB - MT0015154A-O 

(ADVOGADO(A))
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JAQUELINE PERES LESSI OAB - MT0015343A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

APROVARE CONSTRUCOES EIRELI - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

KATIA CRISTINNA RODRIGUES OAB - MT13451-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Conforme o entendimento sufragado no Enunciado nº 166 do 

FONAJE, o juízo de admissibilidade recursal deve ser feito no primeiro grau 

de jurisdição. Em relação ao pedido de justiça gratuita, interpretando o art. 

5º, LXXIV, da CR/88, os tribunais pátrios, especialmente o STJ e STF, vêm 

entendendo que os benefícios da justiça gratuita podem ser deferidos 

também às pessoas jurídicas, desde que estas apresentem comprovação 

cabal de sua carência econômica-financeira: “ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA 

GRATUITA – PESSOA JURÍDICA. Ao contrário do que ocorreu 

relativamente às pessoas naturais, não basta a pessoa jurídica asseverar 

a insuficiência de recurso, devendo comprovar, isto sim, o fato de se 

encontrar em situações inviabilizadora da assunção do ônus decorrentes 

do ingresso em juízo” (STF, Rc. 1905ED-AgR/SP, São Paulo, Rel. Min. 

Marco Aurélio, DJ: 15.08.2002, DJU 20.09.2002). “PROCESSO CIVIL. 

DIREITO DE ACESSO À JUSTIÇA. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. AGRAVO 

INTERPOSTO PELO REQUERENTE CONTRA A DECISÃO QUE INDEFERIU O 

BENEFÍCIO NÃO CONHECIDO PORQUE SUBSCRITO POR DEFENSORA 

PÚBLICA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA GARANTIA DO DUPLO GRAU DE 

JURISDIÇÃO. RECURSO PROVIDO. I – Nos termos da jurisprudência desta 

Corte, é possível a concessão do benefício da assistência judiciária à 

pessoa jurídica que demonstre a impossibilidade de arcar com as 

despesas do processo sem prejudicar a própria manutenção(....)” (STJ, 

REsp nº 258.174/RJ, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, DJ: 

15.08.2000. DJU 25.09.2000, p. 110). Assim, para o deferimento da 

gratuidade judiciária à pessoa jurídica, não basta a simples declaração de 

pobreza, sendo imprescindível a realização de forte demonstração de sua 

insuficiência enconômico-financeira, pelo que a jurisprudência vem 

exigindo a juntada dos balanços, livros comerciais, documentos fiscais, 

declaração de rendas ou declaração de seu contador, comprovando que, 

efetivamente, não dispõe a entidade de dinheiro em caixa, suficiente para 

arcar com as despesas processuais, sem o comprometimento de suas 

atividades. No vertente caso, observa-se que o reclamado coligiu 

declaração de seu contador em que afirma que empresa reclamada 

apresentou seu balanço negativo, inclusive com débitos com o Município, 

Receita Federal, INSS e agencia fazendária do Estado de Mato Grosso. 

Portanto, resta devidamente demonstrado a carência de recursos de 

recursos da reclamada, autorizando, assim, o deferimento dos benefícios 

da gratuidade judiciária. E assim considerando, DEFIRO os benefícios da 

Justiça Gratuita, com fundamento no art. 98 e ss. do CPC, isentando a 

parte do pagamento das custas, nos termos do art. 51, § 2º, da Lei nº 

9.099/95. Certificada a tempestividade e presentes os requisitos de 

admissibilidade, recebo o(s) recurso(s) interposto(s) no efeito devolutivo 

nos termos do art. 43, da Lei nº 9.099/95. Apresentadas as contrarrazões 

pela parte contrária, ou decorrido o prazo respectivo, promovidas as 

anotações devidas, remetam-se os autos à E. Turma Recursal para 

apreciação. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 23 de abril de 

2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001836-13.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ALCIDES PEREIRA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEIDIANE PEREIRA DE OLIVEIRA OAB - 047.995.741-08 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WESLEY LEANDRO DAMASCENO OAB - MT0014150A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Conforme o entendimento sufragado no Enunciado nº 166 do 

FONAJE, o juízo de admissibilidade recursal deve ser feito no primeiro grau 

de jurisdição. Certificada a tempestividade e presentes os requisitos de 

admissibilidade, recebo os recursos interpostos no efeito devolutivo nos 

termos do art. 43, da Lei nº 9.099/95. Apresentadas as contrarrazões pela 

parte contrária, ou decorrido o prazo respectivo, promovidas as 

anotações devidas, remetam-se os autos à E. Turma Recursal para 

apreciação. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 23 de Abril de 

2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002174-50.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ILSON DIAS REGO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR OAB - MT16873/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Conforme o entendimento sufragado no Enunciado nº 166 do 

FONAJE, o juízo de admissibilidade recursal deve ser feito no primeiro grau 

de jurisdição. Certificada a tempestividade e presentes os requisitos de 

admissibilidade, recebo o(s) recurso(s) interposto(s) no efeito devolutivo 

nos termos do art. 43, da Lei nº 9.099/95. Apresentadas as contrarrazões 

pela parte contrária, ou decorrido o prazo respectivo, promovidas as 

anotações devidas, remetam-se os autos à E. Turma Recursal para 

apreciação. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 23 de abril de 

2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001378-25.2020.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO ALEXANDRE AMARAL DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EULIENE ROSA TORRES DA SILVA OAB - MT11127-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. De início, necessário determinar-se a retificação do polo passivo. 

O reclamante indica como parte do polo passivo o GOVERNO DO ESTADO 

DE MATO GROSSO. Porém, o GOVERNO do Estado, que contempla 

apenas a função de administração do ente estatal reclamado, não tem, 

evidentemente, personalidade jurídica própria; consequentemente, o 

GOVERNO do Estado não pode figurar no polo passivo da lide. Necessário 

determinar também a retificação do CNPJ indicado na petição inicial, que 

pertence ao FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE, que não tem qualquer relação 

com a presente demanda. Assim, determino a retificação do polo passivo 

para que passe a constar o ESTADO DE MATO GROSSO, bem como para 

que conste seu correto CNPJ: 03.507.415/0001-44. O reclamante ajuizou 

Ação Declaratória com pedido de TUTELA ANTECIPADA em face do 

ESTADO DE MATO GROSSO, aduzindo, em apertada síntese, que é 

servidor público e que após a alteração de lei estadual foi lesado quanto 

ao seu direito de progressão hierárquica. Pretende, outrossim, que este 

Juízo determine, liminarmente, a promoção do reclamante, antecipando o 

provimento jurisdicional final pretendido. DECIDO. Do disposto no art. 300 

do Código de Processo Civil, verifica-se que são requisitos imprescindíveis 

à concessão da medida almejada pelo reclamante, o pedido, a 

demonstração da probabilidade de êxito na demanda e o fundado receio 

de dano. Não obstante, faz-se necessário também a análise quanto à 

possibilidade de reversão da medida eventualmente deferida, sendo 

somente nessa hipótese possível o deferimento do pleito. A probabilidade 

do direito se relaciona com a adequação do alegado com o direito lesado, 

ou seja, é a análise feita em sede de confronto entre o caso em questão 

com teor da norma violada, ou passível de violação, juntamente com a 

análise das provas existentes, que não devem ser equívocas. Já o perigo 

da demora no provimento jurisdicional consiste na inviabilização do efetivo 

exercício do direito caso haja um retardar no provimento jurisdicional. Sob 

juízo de cognição sumária, não verifico prova inequívoca do alegado, 

porquanto o requerimento esbarra, num primeiro momento, no impedimento 
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descrito no art. 1º e art. 2º-B, da Lei nº 9.494/97, que vedam a concessão 

de antecipação de tutela para obrigar o Poder Público a promover a 

inclusão de recursos em folha de pagamento de servidores. A 

jurisprudência é iterativa nesse sentido: EMENTA - AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – TUTELA ANTECIPADA – POLICIAL MILITAR – PEDIDO DE 

PROMOÇÃO A GRADUAÇÃO PARA POSTO SUPERIOR – 

IMPOSSIBILIDADE – VEDAÇÃO LEGAL – AUSÊNCIA CONCOMITANTE DOS 

REQUISITOS DA TUTELA ANTECIPADA – RECURSO DESPROVIDO – 

DECISÃO MANTIDA. Nos termos do art. 1º da Lei nº 9.494 /97 é vedada a 

antecipação de tutela contra a Fazenda Pública que tenha por objeto a 

concessão de aumento ou vantagens pecuniárias a servidores públicos. 

Precedentes do STJ Necessária à concessão da tutela antecipada, a 

presença concomitante dos requisitos previstos no art. 273 do CPC. (AI 

86831/2015, DRA. VANDYMARA G. R. P. ZANOLO, TERCEIRA CÂMARA 

CÍVEL, Julgado em 01/12/2015, Publicado no DJE 09/12/2015). EMENTA – 

AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA ANTECIPADA – BOMBEIRO 

MILITAR – PEDIDO DE SUSPENSÃO DE ATO ADMINISTRATIVO E 

PROMOÇÃO PARA POSTO SUPERIOR – IMPOSSIBILIDADE – VEDAÇÃO 

LEGAL – AUSÊNCIA CONCOMITANTE DOS REQUISITOS DA TUTELA 

ANTECIPADA – RECURSO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA. Nos 

termos do art. 1º da Lei nº 9.494 /97 é vedada a antecipação de tutela 

contra a Fazenda Pública que tenha por objeto a concessão de aumento 

ou vantagens pecuniárias a servidores públicos. Precedentes do STJ 

Necessária à concessão da tutela antecipada, a presença concomitante 

dos requisitos previstos no art. 273 do CPC. (AI 97272/2015, DRA. 

VANDYMARA G. R. P. ZANOLO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

01/12/2015, Publicado no DJE 09/12/2015). EMENTA - AGRAVO DE 

INSTRUMENTO - TUTELA ANTECIPADA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA - 

CONCESSÃO DE AUMENTO, EXTENSÃO DE VANTAGENS OU 

PAGAMENTO DE QUALQUER NATUREZA A SERVIDORES PÚBLICOS - 

IMPOSSIBILIDADE - RECURSO PROVIDO 1. "O Superior Tribunal de Justiça 

firmou posicionamento no sentido de que "a antecipação de tutela em 

desfavor da Fazenda Pública pode ser concedida, desde que a situação 

não esteja inserida nas hipóteses do art. 1º da Lei n. 9.494 /97, que 

estabelece que não será concedido o provimento liminar quando importa 

em reclassificação ou equiparação de servidor público, ou em concessão 

de aumento de vencimento ou extensão de vantagens...". (STJ, AgRg no 

REsp 1372714/SP, Segunda Turma, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, 

SEGUNDA TURMA - p.: 24/10/2013) 2. Inobservado na instância de origem 

a vedação prevista na referida Lei 9.494 /97, impõe-se a desconstituição 

da decisão agravada. 3. Unânime. (TJRR - Agravo de Instrumento: AgInst 

0000160007357 0000.16.000735-7 Relator: Des. , Data de Publicação: DJe 

09/08/2016, p.44). Não fosse o suficiente, verifico ainda outro impedimento 

para a concessão da tutela de urgência, por absoluta ausência de 

probabilidade de êxito do reclamante na demanda. Ocorre que o C. 

Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 

629.392-MT, com repercussão geral reconhecida, em situação bastante 

semelhante à que é objeto da petição inicial, fixou tese no sentido de que 

eventual ato judicial com eficácia retroativa não gera direito a promoções 

ou progressões funcionais pretéritas. CONCURSO PÚBLICO – NOMEAÇÃO 

– ORDEM JUDICIAL – PROMOÇÕES. A nomeação tardia de candidatos 

aprovados em concurso público, por meio de ato judicial, à qual atribuída 

eficácia retroativa, não gera direito às promoções ou progressões 

funcionais que alcançariam houvesse ocorrido, a tempo e modo, a 

nomeação. (STF – Plenário. RE 629.392-MT. Relator: Min. Marco Aurélio, j. 

08.06.2017, v. u.) Por fim, e principalmente, também ausente o requisito 

negativo quanto à possibilidade de reversão da medida, nos termos do §3º 

do art. 300 do CPC, posto que, por se tratar de verba de caráter alimentar, 

qualquer adiantamento implicará em patente perigo de irreversibilidade. É 

fato que a doutrina admite a concessão da tutela antecipada mesmo nos 

casos em que existe o risco de irreversibilidade do provimento. Contudo, 

tal situação fica resguardada para casos em que, sopesando os 

interesses em jogo, o princípio da efetividade da jurisdição deva se 

sobrepor ao princípio da segurança jurídica. O magistério de Teori Albino 

Zavascki nesse sentido é esclarecedor: “Casos haverá, e esses 

certamente são casos extremos, em que o conflito entre segurança e 

efetividade é tão profundo que apenas um deles poderá sobreviver, já que 

a manutenção de um importará o sacrifício completo do outro. Não são 

incomuns, na Justiça Federal, pedidos para liberação de mercadorias 

perecíveis, retidas na alfândega para exame sanitário que, por alguma 

razão (greve dos servidores, por exemplo) não é realizado. Nesses 

casos, a concessão da liminar da tutela pedida compromete 

irremediavelmente o direito à segurança jurídica a que faz jus o 

demandado (liberada e comercializada a mercadoria, fica 

irremediavelmente prejudicado o seu exame fitosanitário); mas o seu 

indeferimento torna letra morta o direito à efetividade do processo, porque, 

deteriorando-se o produto, inútil será sua posterior liberação. Em casos 

dessa natureza, um dos direitos fundamentais colidentes será sacrificado, 

não por vontade do juiz, mas pela natureza das coisas.” (ZAVASCKI, 

Teori Albino, Antecipação da Tutela. São Paulo: Saraiva, 5ª ed., 2007, p. 

102). Encontrando-se o caso sub judice fora dessas situações 

excepcionalíssimas, o perigo da irreversibilidade do provimento não pode 

deixar de ser observado. Portanto, analisadas as alegações 

apresentadas, conclui-se que não subsistem os requisitos ensejadores da 

concessão da tutela antecipada principalmente pela presença do requisito 

negativo consistente no perigo de irreversibilidade do provimento. Com 

estas razões, ausentes os requisitos do art. 300 do CPC, INDEFIRO, por 

ora, a concessão de tutela antecipada. Preenchidos os requisitos do art. 

319 do Código de Processo Civil de 2015, recebo a petição inicial. Não 

obstante discipline a Lei nº 12.153/2009 (art. 7º) que, os entes públicos 

legitimados a figurar no polo passivo de demandas que tenham trâmite no 

Juizado Especial da Fazenda Pública, devem ser citados para 

comparecimento à audiência de conciliação, é fato que os representantes 

da Fazenda Pública raramente comparecem ao referido ato. A adoção do 

referido procedimento (que remete ao que está previsto na Lei nº 

9.099/95), portanto, com a realização de um ato processual inútil e 

desnecessário, não preservaria a celeridade que deve permear 

procedimentos da espécie; ao contrário, apenas oneraria as partes e 

atravancaria demasiadamente a marcha procedimental. Considerando a 

forte orientação doutrinária e jurisprudencial no sentido de admitir-se a 

aplicação subsidiária do CPC ao microssistema dos Juizados Especiais, 

bem como tendo em vista que restarão preservados os princípios 

descritos no art. 2º da Lei nº 9.099/95, hei por bem determinar, 

especificamente no que tange à citação e prazo para resposta do 

reclamado, que seja observado o disposto no art. 335 do CPC de 2015. 

Assim, cite-se a parte reclamada pessoalmente (art. 6º da Lei nº 

12.153/2009, c.c. art. 247, III, do CPC de 2015), para, querendo, 

apresentar resposta ao pedido inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, 

observado o disposto no art. 7º da Lei nº 12.153/2009 (não haverá prazo 

diferenciado para a prática de qualquer ato processual, inclusive 

apresentação de resposta ou interposição de recurso). Com a 

apresentação da resposta ou o decurso do prazo, certifique-se e 

intime-se o reclamante para manifestação, em 05 (cinco) dias. Após, 

tornem os autos conclusos para designação de audiência de instrução ou 

julgamento antecipado da lide. O advogado que estiver patrocinando os 

interesses de qualquer das partes deverá ele próprio providenciar a 

habilitação no sistema PJe, através da funcionalidade “Solicitar 

Habilitação”, conforme dispõe o art. 21, da Resolução nº 03/TP-TJMT, de 

12.04.2018. Nesse sentido, quando necessário, desde já determino que a 

Secretaria providencie a intimação prevista no § 1º do referido dispositivo. 

Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra-MT, 22 de abril de 2020. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001399-35.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

GILMAR APARECIDO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSEMAR CARMERINO DOS SANTOS OAB - MT0007072A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO LOPES VIEIRA VIDAURRE OAB - MT12750-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA Processo nº 

1001399-35.2017.8.11.0055 Reclamante: GILMAR APARECIDO DOS 

SANTOS Reclamada: CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO 

BANCO DO BRASIL – CASSI SENTENÇA Dispensado o relatório, conforme 
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art. 38 da Lei 9.099/95. OPINO. Inicialmente é importante explanar que a 

presente ação tramita pelo rito sumaríssimo previsto na Lei 9.099/95, 

portanto é orientada pelos princípios da simplicidade e celeridade 

processual, entre outros (cf. art. 2º da Lei 9.099/95[1]). E, diante da 

especialidade do microssistema citado, não se aplicam as disposições do 

art. 489 do Código de Processo Civil à decisão proferida em seu iter 

processual (cf. Enunciado 162 do FONAJE[2]). Ademais, consigna-se que 

o presente projeto de sentença foi elaborado por juiz leigo sob orientação 

prévia e posterior do juiz togado supervisor deste Juizado Especial, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95[3]. Deste modo, esclarece-se que não 

existe sentença proferida por juiz leigo (mero auxiliar da justiça, cf. art. 7º 

da Lei 9.099/95[4]), uma vez que todo e qualquer ato decisório é exarado 

pelo ilustre magistrado lotado no Juizado Especial Cível de Tangará da 

Serra/MT. Realizados os esclarecimentos supramencionados, passa-se a 

analisar a lide posta. Compulsando-se os autos depreende-se a 

desnecessidade de dilação probatória, pois o feito encontra-se 

devidamente instruído com provas documentais suficientes para a 

formação do convencimento do julgador. Assim, incide na espécie o 

permissivo contido no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, cuja 

aplicação, vale dizer, não acarreta cerceamento do direito das partes de 

produzir provas, mas, antes, impõe a observância do princípio da 

eficiência no Poder Judiciário, assegurando a celeridade processual que 

concretiza a garantia constitucional da razoável duração do processo (art. 

5º, inciso LXXVIII da CRFB). A parte reclamada arguiu preliminarmente a 

inaplicabilidade do CDC no presente caso, sob o argumento que é pessoa 

jurídica sem fins lucrativos, contudo rejeito esta preliminar, uma vez que a 

reclamada presta serviço de natureza securitária aos associados e, 

portanto integra o conceito de fornecedor, conforme o art. 3º do CDC. 

Passo à análise do mérito. O Reclamante alega na petição inicial que é 

cliente da reclamada desde 23/01/1998, e que em 2019 necessitou realizar 

uma intervenção cirúrgica de urgência com necessidade de exames 

pré-operatórios, por ser portador de aneurisma de raiz aórtica e 

insuficiência aórtica, necessitando da realização de ecocardiograma 

transesofógico tridimensiobal e ecocardiograma, os quais foram negados, 

além do exame de angiotomografia coronariana e de tórax no momento da 

cirurgia. Pleiteia a restituição dos valores desembolsados e indenização 

por danos morais. A Reclamada, em sua defesa, aduz que o CDC- Código 

de Defesa do Consumidor, não é aplicável ao presente caso, bem como 

que o exame em questão não consta da tabela Geral de auxilio – TGA, 

havendo vedação expressa para sua exclusão. Argumenta ainda que foi 

liberado o exame ecodopplercardiograma. Analisando o processo e os 

documentos a ele acostados, verifica-se que a Reclamada confessou em 

sua defesa que negou a realização dos exames de TC – angiotomografia 

coronariana e angiotomografia arterial de tórax, alegando para tanto que 

“O procedimento solicitado, não consta da Tabela Geral de Auxílio-TGA, 

havendo vedação expressa previsão contratual para sua exclusão”. O 

Plenário do Supremo Tribunal Federal firmou o posicionamento no sentido 

de que os contratos celebrados antes da vigência da norma não podem 

ser atingidos pela regulamentação dos planos de saúde. Ação Direta de 

Inconstitucionalidade (ADI) 1931. Embora a Lei nº 9.656/98 não retroaja 

aos contratos de planos de saúde celebrados antes da sua vigência, 

eventual abusividade de suas cláusulas pode ser aferida à luz do Código 

de Defesa do Consumidor. Da mesma forma, apesar de ser possível a 

previsão no contrato de plano de saúde de cláusulas limitativas dos 

direitos do consumidor, revela-se abusivo o preceito excludente do 

custeio exames pré-operatórios necessários ao melhor desempenho do 

procedimento cirúrgico coberto ou de internação hospitalar. 

Posicionamento jurídico adotado pelo STJ. À luz do Código de Defesa do 

Consumidor, viola o princípio da boa-fé objetiva a cláusula que limita ou 

restringe exames, tratamentos ou procedimentos médicos prescritos para 

doenças cobertas pelo contrato de plano de saúde, porquanto afeta de 

maneira significativa a própria finalidade do contrato, que visa a garantia 

da saúde. Assim, deve ser considerada nula de pleno direito a cláusula 

que prevê a exclusão de cobertura de exames de alto custo, em função 

de sua abusividade, por restringir direitos e obrigações fundamentais 

inerentes à natureza do contrato firmado entre as partes, ameaçando o 

equilíbrio contratual, nos termos do artigo 51, §1º, II do CDC. Ressalta-se 

que a cláusula acima referida, por se tratar de cláusula limitativa de 

direitos inserta em contrato de adesão, deveria ter sido redigida em 

destaque, permitindo a sua imediata e fácil compreensão, nos termos do 

artigo 54, §4 do CDC, o que não ocorreu no caso em exame. Registra-se 

que no que tange ao exame ao qual a Reclamada informa ter liberado um 

dia antes da data da realização do pagamento pelo Reclamante, denota-se 

que não merece prosperar a alegação, pelo que, por certo o Reclamante 

não desembolsaria valores caso não fosse necessária, e, tendo em vista 

que reconhece que havia cobertura para dito exame, é inconteste o dever 

de restituir os valores desembolsados. Assim, ao negar a realização de 

exame solicitado pelo médico a Reclamada feriu os direitos de seu 

segurado, devendo reparar os danos causados. Corroborando: 

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 

CONTRATO. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA INDEVIDA. 

DANOS MORAIS CONFIGURADOS. 1.- Na linha dos precedentes desta 

Corte, a indevida negativa de cobertura de tratamento ou atendimento por 

parte de plano de saúde, caracteriza dano moral indenizável. 2.- Agravo 

Regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg no AREsp: 511754 SP 

2014/0102578-1, Relator: Ministro SIDNEI BENETI, Data de Julgamento: 

10/06/2014, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/06/2014)”. 

Isto posto, a negativa da cobertura dos exames configura uma falha na 

prestação de serviço da empresa reclamada, nos termos do art. 14, caput 

e § 3º da Lei 8.078/90, ensejando assim reparação objetiva pelos danos 

causados. Evidenciada a falha na prestação dos serviços, deverá a 

reclamada arcar também com os danos extrapatrimoniais sofridos pelo 

requerente, que são evidentes em razão da grave quebra de expectativa 

por ele vivenciada. Por fim, entendo ainda que a Reclamada deve 

reembolsar ao consumidor pelo valor pago pelos exames. Ante o exposto, 

nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, OPINO pela 

rejeição da preliminar arguida e no mérito pela PROCEDÊNCIA dos pedidos 

para: CONDENAR a Reclamada a restituir ao Reclamante a título de danos 

materiais o valor de R$ 4.570,00 (quatro mil, quinhentos e setenta reais), o 

qual deverá ser devidamente corrigido (INPC) e acrescido de juros de 

mora de 1% a.m. a partir da data do desembolso. CONDENAR a parte 

reclamada a indenizar o autor pelos danos morais por ela suportados, no 

valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), o qual deverá ser corrigido 

monetariamente (INPC) a partir desta decisão e acrescido de juros de 1% 

a.m. a partir da citação. Sem custas processuais e honorários 

advocatícios nesta fase (LJE, arts. 54 e 55). SUBMETO o presente 

PROJETO DE SENTENÇA ao MM. Juiz de Direito, para os fins estabelecidos 

no artigo 40 da Lei nº 9.099/1995. Amanda Noleto Rocha do Nascimento 

Juíza Leiga Vistos etc. Trata-se de procedimento cível que tramitou 

segundo a Lei 9.099/1995, perante Juizado Especial desta Comarca, e 

julgado por Juiz Leigo. A decisão proferida foi submetida ao juízo para 

apreciação. Verificando o teor dos autos, com lastro no artigo 40 da Lei 

9.099/1995, HOMOLOGO a decisão para produzir seus legais efeitos. 

Transitado em julgado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo. ANGELO JUDAI 

JUNIOR Juiz de Direito [1] Art. 2º O processo orientar-se-á pelos critérios 

da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e 

celeridade, buscando, sempre que possível, a conciliação ou a transação. 

[2] ENUNCIADO 162 - Não se aplica ao Sistema dos Juizados Especiais a 

regra do art. 489 do CPC/2015 diante da expressa previsão contida no art. 

38, caput, da Lei 9.099/95 (XXXVIII Encontro – Belo Horizonte-MG). [3] Art. 

40. O Juiz leigo que tiver dirigido a instrução proferirá sua decisão e 

imediatamente a submeterá ao Juiz togado, que poderá homologá-la, 

proferir outra em substituição ou, antes de se manifestar, determinar a 

realização de atos probatórios indispensáveis. [4] Art. 7º Os conciliadores 

e Juízes leigos são auxiliares da Justiça, recrutados, os primeiros, 

preferentemente, entre os bacharéis em Direito, e os segundos, entre 

advogados com mais de cinco anos de experiência.
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REQUERIDO: MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA VISTOS 1. RELATÓRIO: 

Dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO: Inicialmente é importante explanar que a presente 

ação tramita pelo rito sumaríssimo previsto na Lei 9.099/95, portanto é 

orientada pelos princípios da simplicidade e celeridade processual, entre 

outros (cf. art. 2º da Lei 9.099/95[1]). E, diante da especialidade do 

microssistema citado, não se aplicam as disposições do art. 489 do Código 

de Processo Civil à decisão proferida em seu iter processual (cf. 

Enunciado 162 do FONAJE[2]). Justifico a demora na prolação desta 

sentença, em virtude do grande acúmulo de processos conclusos para 

sentença, além da necessidade de priorizar o julgamento de processos 

que contam com prioridade legal e os inseridos na Meta 2 CNJ 2019.U 

Ademais, consigna-se que o presente projeto de sentença foi elaborado 

por juiz leigo sob orientação prévia e posterior do juiz togado supervisor 

deste Juizado Especial, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95[3]. Deste 

modo, esclarece-se que não existe sentença proferida por juiz leigo (mero 

auxiliar da justiça, cf. art. 7º da Lei 9.099/95[4]), uma vez que todo e 

qualquer ato decisório é exarado pelo ilustre magistrado lotado no Juizado 

Especial Cível de Tangará da Serra/MT. Realizados os esclarecimentos 

supramencionados, passa-se a analisar a lide posta. Compulsando-se os 

autos depreende-se a desnecessidade de dilação probatória, pois o feito 

encontra-se devidamente instruído com provas documentais suficientes 

para a formação do convencimento do julgador. Assim, incide na espécie 

o permissivo contido no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, 

cuja aplicação, vale dizer, não acarreta cerceamento do direito das partes 

de produzir provas, mas, antes, impõe a observância do princípio da 

eficiência no Poder Judiciário, assegurando a celeridade processual que 

concretiza a garantia constitucional da razoável duração do processo (art. 

5º, inciso LXXVIII da CRFB). Rejeita-se a impugnação a justiça gratuita, 

uma vez que no sistema dos juizados especiais o processo é gratuito na 

primeira fase. Dessa forma, só há interesse para o requerimento de 

gratuidade no momento da interposição de recurso inominado, que é a 

fase na qual o processo apresenta a possibilidade de imposição de 

condenação em custas e honorários, o que não é o caso dos autos. Reilly 

Pereira Melo ajuizou AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS 

objetivando a restituição dos valores descontados em sua folha de 

pagamento nos meses de maio e junho de 2019, no valor total de R$ 

1.556,34 (um mil quinhentos e cinquenta e seis reais e trinta e quatro 

centavos), bem como indenização por danos morais. Narra a requerente 

que é conselheira tutelar nesta comarca deste o ano de 2016, ocasião na 

qual se submetia ao regimento interno pré-existente, sendo que a cada 

nova alteração era encaminhado cópia do regimento interno ao CMDCA – 

Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente e para o 

requerido apreciarem e enviarem novas sugestões. Informa que em 

obediência ao Regimento Interno vigente a época, cumpria a jornada de 

trabalho das 07:30 às 11h e das 13:30 às 16:30, vez que possuía uma 

hora de trabalho interno, podendo ser trinta minutos no período matutino e 

trinta minutos no período vespertino. Afirma que, conforme constava no 

artigo 3º, §5° do regimento interno, a escala de plantão, na qual era 

utilizada a prática de folga desde 1994, nos seguintes termos: “§5º A 

escala de plantão será elaborada de forma que a cada dia da semana um 

conselheiro seja plantonista, e dando lhe o direito de folga por dia de 

plantão. E a cada cinco semanas uma conselheira terá direito a folga 

estendida após três plantões consecutivos. §6º Não será permitido mais 

de dois (02) conselheiros de folga por dia. PARAGRAFO ÚNICO: Na 

impossibilidade de usufruir folgas no dia determinado, deverá o 

conselheiro agendar previamente nova data respeitando a escala de 

plantão já elaborada.” Aduz que no mês de outubro de 2016, foi realizada 

nova modificação no requerimento interno, sendo encaminhado Ofício 

CTDCA nº 684/2016 para o requerido, e posteriormente em 16 de janeiro 

de 2018 encaminhou-se outro Ofício CTDCA nº 017/2018, sendo que 

somente em 06 de março de 2019 o CMDCA encaminhou para apreciação 

do Conselho Tutelar sem que apontasse nenhuma irregularidade quanto as 

folgas, e sim, sugestões quanto aos protocolos de atendimento conforme 

Ofício nº 004/CMDCA/2019. Neste sentido em abril de 2019 a Secretaria 

Municipal de Assistência social informou aos conselheiros tutelares que a 

jornada de trabalho poderia estar irregular, e que, em reunião juntamente 

com a presidente do CMDCA, alegou-se que aguardaria o apontamento 

das irregularidades para a devida correção. Desta forma, em 27 de maio 

de 2019 foi informado aos conselheiros que os mesmos deveriam cumprir 

a jornada de 40 (quarenta) horas semanais, sendo das 07:00 às 11:00 e 

das 13:00 às 17:00, sem folgas, independente dos plantões realizados. 

Ocorre que foi realizado desconto da folha de pagamento da requerente o 

valor de R$ 897,89 (oitocentos e noventa e sete reais e oitenta e nove 

centavos) decorrentes de faltas injustificadas, que seriam as folgas 

retiradas em observância ao regimento interno. Não obstante, no mês de 

junho de 2019, mesmo a requerente cumprindo com o que foi imposto em 

reunião, cumprir a carga horária de 40 (quarenta) horas e plantão sem 

folga, foi descontado de seus vencimentos o valor de R$ 658,45 

(seiscentos e cinquenta e oito reais e quarenta e cinco centavos). Por fim, 

alega que em decorrência de erro exclusivamente da requerida, sofreu 

descontos indevidos, haja vista que sempre encaminhou cópia do 

regimento interno juntamente com a escala mensal dos plantões e folgas, 

não manifestando qualquer irregularidade. Requer a procedência dos 

pedidos para que a reclamada seja condenada a restituir os valores 

descontados, bem como indenização pelos danos morais. A reclamada 

por sua vez, alega que não há irregularidade no procedimento 

administrativo, bem como que o regimento interno era ilegal haja vista que 

a Lei 3.812/12 e dos Estatutos dos Servidores Municipais prevê 

expressamente que a carga horária de quarenta horas semanais, bem 

como que o plantão funciona em sistema de rodizio não havendo folgas. 

Requer a improcedência dos pedidos. Pois bem. Dá análise dos autos é 

possível vislumbrar com clareza suficiente a ilegalidade cometida pelo 

reclamado, no sentido de realizar descontos em razão de restituição de 

“faltas não justificadas”, pois teriam sido as folgas autorizadas pelo 

próprio regimento interno vigente á época. Neste sentido: RECURSO 

INOMINADO. AÇÃO ORDINÁRIA. MUNICÍPIO DE SANTANA DO 

LIVRAMENTO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. DESCONTOS INDEVIDOS. 

DEVOLUÇÃO DE SALÁRIO. NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO 

Trata-se de ação ordinária na qual a parte autora visa à devolução dos 

valores descontados em seu contracheque no mês de setembro de 2015, 

por descontos que entende indevidos sob a denominação "devolução de 

salário", informa que o desconto foi efetuado em razão de faltas não 

justificadas, mas aduz terem sido as folgas autorizadas pelo então 

Secretário da Fazenda do Município à época. julgada parcialmente 

procedente na origem. Princípio da Legalidade - A Administração Pública é 

regida a luz dos princípios constitucionais inscritos no "caput" do artigo 37 

da Carta Magna, sendo que o princípio da legalidade é a base de todos os 

demais princípios que instrui, limita e vincula as atividades administrativas. 

Dessa feita, o administrador público está adstrito ao princípio 

constitucional da legalidade e as normas de Direito Administrativo. No caso 

dos autos, restou provada a existência de autorização de dispensa do 

registro dos pontos nos dias referidos na inicial, sendo o respectivo abono 

de faltas assinado pelo Secretário da Fazenda à época da concessão. 

Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do art. 46, 

última parte, da Lei Federal nº. 9.099/95. RECURSO INOMINADO 

DESPROVIDO (Recurso Cível Nº 71006999924, Turma Recursal da 

Fazenda Pública, Turmas Recursais, Relator: Niwton Carpes da Silva, 

Julgado em 30/08/2017) Mutatis mutandis, verifica-se que no caso em 

apreço a requerente realizou as folgas em observância ao regimento 

interno já pré-existente, não havendo em que se falar em ilegalidade em 

sua conduta. Por fim deixo de condenar a reclamada em danos morais, 

ante a ausência da comprovação do dano, de modo que o simples 

desconto indevido não gera dano “in re ipsa”. 3. Dispositivo: Ante o 

exposto, OPINO, pela PARCIAL PROCEDÊNCIA dos pedidos da inicial, para 

declarara a nulidade do ato administrativo que ensejou o desconto 

indevido dos dias de folgas no vencimento da requerente, bem como a 

condenar a requerida a: 1. abster-se de efetuar novos descontos em 

relação às folgas no período de 01/01/2016 a 06 de março de 2019; 2. 

proceder à devolução dos valores descontados indevidamente do 

vencimento da requerente a ser acrescido de juros moratórios de 0,5% ao 

mês e correção monetária pelo INPC desde a data dos descontos 

indevidos e, em consequência, DECLARA-SE EXTINTO o processo com 

resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC. Transitada em 

julgado, arquivem-se os autos, com as baixas e anotações de estilo. Sem 

custas, nos termos dos arts. 54 e 55, da Lei nº 9.099/95. Submeto, nos 

termos do art. 40 da Lei nº 9099/95, o presente projeto de sentença para 

fins de homologação por parte do juízo. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Jéssica da Silva 

J e s u s  C a e t a n o  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

___ Vistos etc. Trata-se de procedimento cível que tramitou segundo a Lei 

9.099/1995, perante Juizado Especial desta Comarca, e julgado por Juiz 

Leigo. A decisão proferida foi submetida ao juízo para apreciação. 
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Verificando o teor dos autos, com lastro no artigo 40 da Lei 9.099/1995, 

HOMOLOGO a decisão para produzir seus legais efeitos. Transitado em 

julgado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário e com as cautelas de estilo. Tangará da Serra/MT, data 

registrada no PJe. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito [1] Art. 2º O 

processo orientar-se-á pelos critérios da oralidade, simplicidade, 

informalidade, economia processual e celeridade, buscando, sempre que 

possível, a conciliação ou a transação. [2] ENUNCIADO 162 - Não se aplica 

ao Sistema dos Juizados Especiais a regra do art. 489 do CPC/2015 diante 

da expressa previsão contida no art. 38, caput, da Lei 9.099/95 (XXXVIII 

Encontro – Belo Horizonte-MG). [3] Art. 40. O Juiz leigo que tiver dirigido a 

instrução proferirá sua decisão e imediatamente a submeterá ao Juiz 

togado, que poderá homologá-la, proferir outra em substituição ou, antes 

de se manifestar, determinar a realização de atos probatórios 

indispensáveis. [4] Art. 7º Os conciliadores e Juízes leigos são auxiliares 

da Justiça, recrutados, os primeiros, preferentemente, entre os bacharéis 

em Direito, e os segundos, entre advogados com mais de cinco anos de 

experiência.
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Vistos etc. Conforme inteligência do artigo 38, da Lei nº 9.099/95, deixo de 

exarar o relatório. Ainda, nos termos do art. 355, inciso I, do Código de 

Processo Civil, passo ao julgamento antecipado da lide, por não haver 

necessidade de dilação probatória. Inexistindo preliminares, passo ao 

exame de MÉRITO. Os pedidos autorais são procedentes. Trata-se de 

Ação declaratória de inexigibilidade de IPTU com pedido de restituição dos 

valores pagos indevidamente do período de 2015 a 2018, tendo em vista 

que tal imposto está incidindo sem a observância do art. 32, §1º do Código 

Tributário Nacional sendo, portanto, indevido, bem como que não realizou o 

pagamento do IPTU de 2019 pois ocorreu um aumento desproporcional 

situação que também questiona nestes autos. Liminar concedida nos 

autos determinando a suspensão do lançamento do IPTU, incidente sobre 

o imóvel descrito na inicial e de não inscrever os débitos, aqui discutidos e 

respectivos, em dívida ativa. A reclamada aduz, em síntese, que o 

lançamento do IPTU está em observância aos requisitos exigidos pela 

ocorrência de fato gerador, bem como que sustenta o princípio da “venire 

contra factum proprium” (vir contra seus próprios atos). Requer a 

improcedência dos pedidos. Pois bem. Da análise dos autos, é possível 

concluir, após o exame dos elementos de prova, a verossimilhança das 

articulações fáticas deduzidas na inicial. Com efeito, o CTN dispõe sobre o 

IPTU em seu artigo 32 da seguinte forma: “ que o imposto, de competência 

dos Municípios, sobre a propriedade predial e territorial urbana tem como 

fato gerador a propriedade, o domicilio útil ou a posse de bem imóvel por 

natureza ou por acessão física, como definido na lei civil, localizado na 

zona urbana do Município.” Por outro lado, o parágrafo primeiro deste 

mesmo artigo, dispõe que: “entende-se por zona urbana a definida em lei 

municipal observada a existência de pelo menos dois dos melhoramentos 

descritos nos seus incisos, quais sejam: meio fio ou calçamento; 

abastecimento de água, sistema de água e esgoto; rede de iluminação e 

escola primária ou posto de saúde a uma distância de 3 quilômetros. Não 

obstante a reclamante anexa aos autos o laudo de vistoria confeccionado 

por engenheiro agrônomo (Id. 22358003), no qual consta que o imóvel em 

debate não possui nenhum melhoramento elencados pela lei. Em que pese 

a reclamada sustentar que há a presença de melhoramentos na área em 

que está localizado o imóvel (tratamento de água, energia elétrica, USF e 

escola), este não anexa nenhum documento que conteste o laudo de 

vistoria anexo pela requerente. Desta forma resta evidente que a 

reclamada poderia ter demonstrado que de fato há pelo menos dois 

melhoramentos elencados pelo CTN na área onde está localizado o imóvel, 

ônus inclusive que lhe incumbia, contudo não o fez. Deixou de anexar 

qualquer documento neste sentido, bem como que do documento anexo no 

id. 22485616 não é possível verificar se tais melhoramentos se refere a 

localização do imóvel aqui em discussão. Ainda, no tocante a alegação da 

reclamada de que não há necessidade de melhoramentos em razão de se 

tratar de área urbanizável ou de expansão urbana invocando para tanto a 

súmula 626 do STJ, não pode ser aplicado ao caso. Isso porque o CTN em 

seu artigo 21, §2º dispõe que apenas a lei municipal poderá considerar as 

citadas áreas como urbanizáveis e não simples decreto, como no caso. O 

mesmo estatuto legal, em seu art. 99, estabelece que “o conteúdo e 

alcance dos decretos restringem-se aos das leis em função das quais 

sejam expedidos, determinados com observância das regras de 

interpretação estabelecidas nesta lei”. Logo, considerando a 

inaplicabilidade da Súmula 626 do STJ no caso em debate, se não há 

cumprimento dos requisitos elencados pela Lei, indevida se mostra a 

cobrança do imposto. Sobre a não incidência de IPTU em áreas urbanas 

sem melhoramentos, o entendimento da jurisprudência: APELAÇÃO CÍVEL. 

DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. IPTU OU ITR. 

TAXA DE COLETA DE LIXO. MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE. IMÓVEL 

LOCALIZADO NA ZONA RURURBANA (MISTURA DE ÁREA URBANA COM 

CAMINHOS RURAIS). PERÍCIA IN LOCO JUNTADA AOS AUTOS. AUSÊNCIA 

DE INFRAESTRUTURA. INEXISTÊNCIA DOS MELHORAMENTOS REFERIDOS 

NO § 1º DO ART. 32 DO CTN. POR EXCLUSÃO (ART. 29 DO CTN), REGIÃO 

DEFINIDA COMO ZONA RURAL. INCIDÊNCIA DO ITR. Preliminar de nulidade 

da decisão proferida em sede de embargos de declaração: A decisão 

proferida nos embargos declaratórios, a qual passou a integrar a 

sentença, se deu nos moldes do ordenamento processual vigente (art. 

1.022 do CPC), razão pela qual inexiste a nulidade apontada pela parte 

apelante. Mérito: O Código Tributário Nacional aduz que para ser 

considerada zona urbana, devem estar presentes, no mínimo, dois dos 

melhoramentos referidos no § 1º do art. 32 do CTN. Região que não se 

caracteriza como zona urbana em razão da ausência de infraestrutura no 

local. Cuida-se de área coberta por vegetação nativa, sem rede de água, 

esgoto, energia elétrica, telefonia, iluminação pública, coleta de lixo, 

pavimentação (calçamento ou asfalto e meio fio), transporte público, 

escola e posto de saúde/hospital nas redondezas. O critério da 

destinação do imóvel somente pode ser considerado no caso de o imóvel 

estar situado em zona urbana, a teor do art. 15 do Decreto-Lei nº 57/66, 

não sendo este o caso dos autos. Hipótese e que os elementos coligidos 

aos autos denotam que o imóvel em razão do qual a parte exequente 

pretende recolher IPTU sujeita-se exclusivamente à incidência de ITR. 

Impossibilidade de cobrança da Taxa de Coleta de Lixo, uma vez que tal 

serviço não é posto à disposição pela municipalidade. Ônus 

sucumbenciais redimensionados. PRELIMINAR REJEITADA. APELO 

PROVIDO.(Apelação Cível, Nº 70081297251, Segunda Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Lúcia de Fátima Cerveira, Julgado em: 

29-05-2019) (grifos) APELAÇÕES CÍVEIS. EMBARGOS À EXECUÇÃO 

FISCAL. IPTU E TAXA DE COLETA DE LIXO. IMÓVEL LOCALIZADA NA 

ZONA SUL DO MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE, DENOMINADA COMO 

ZONA “RURURBANA”. PERÍCIA REALIZADA NOS AUTOS DANDO CONTA 

DE QUE NÃO SE TRATA DE ÁREA URBANA. AUSÊNCIA DO 

PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 32 DO CTN. 

CASO EM QUE NÃO DEVE INCIDIR IPTU, MAS O ITR. ADOÇÃO DO 

CRITÉRIO DA LOCALIZAÇÃO. TAXA DE COLETA DE LIXO. AUSÊNCIA DO 

SERVIÇO NO LOCAL. IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA. HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO DO PERCENTUAL ARBITRADO NA 

SENTENÇA. REEMBOLSO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS 

COMPROVADAMENTE PAGOS PELO EMBARGANTE. I) No que se refere 

ao IPTU, a sua incidência resta condicionada à existência de propriedade 

de imóvel localizado na zona urbana do Município, na forma do art. 32 do 

CTN. O próprio CTN definiu os requisitos mínimos para que reste 

configurada a zona urbana, devendo ser observados, ao menos, dois dos 

melhoramentos previstos nos incisos do §1º do dispositivo antes citado. 

No caso dos autos, em que pese a classificação da região no Plano 

Diretor do Município, a área em que localizada o terreno, não pode ser 

considerada como perímetro urbano para fins de incidência do IPTU, pois 

não há infraestrutura mínima para viabilizar a tributação na forma do art. 

32 do CTN. O fato de o imóvel estar desabitado ou inexistir exploração 

agrícola, pecuária ou agroindustrial no local não atrai a incidência do IPTU. 

O critério da destinação do imóvel, previsto no art. 15 do Decreto-Lei nº 
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57/66 é reiteradamente utilizado em casos em que o imóvel está localizado 

em zona urbana municipal, o que não condiz com o presente. Aqui, a 

controvérsia se resolve pura e simplesmente pelo critério da localização, 

sendo desnecessárias maiores perquirições acerca da destinação do bem 

já localizado em área rural. Desta forma, não se tratando zona urbana, por 

ausência do preenchimento dos requisitos previstos no art. 32, §1º, do 

CTN, evidente estarmos diante de zona rural, passível de tributação pelo 

ITR, de competência da União. II) Quanto à Taxa de Coleta de Lixo, também 

indevida a cobrança pelo Município no caso concreto. A taxa somente 

pode ser imposta quando presentes os requisitos da especificidade e 

divisibilidade. Em atendimento ao disposto no art. 145 da CF, a LC 07/73 do 

Município de Porto Alegre, no art. 3º, inciso II, alínea a, definiu como fato 

gerador da Taxa de Coleta de Lixo “a utilização efetiva ou potencial dos 

respectivos serviços específicos e divisíveis, prestados ao contribuinte ou 

postos a sua disposição”. Caso concreto, a prova pericial revelou que não 

há serviço de coleta de lixo à disposição no local, fato confirmado com 

moradores antigos dos arredores. Ainda foi verificada a existência de “um 

monte de entulho/lixo sobre a estrada, ao relento”, o que resta 

comprovado pela fotografia trazida à fl. 82. III) Em atenção às diretrizes do 

art. 85, §§2º, 3º, II, do novo Estatuto Processual, tenho que os honorários 

advocatícios devem ser majorados para 12% sobre o valor atualizado da 

causa. IV) No tocante às despesas com a realização da perícia, quais 

sejam, os honorários do perito, também devem ficar a cargo do Município, 

vencido na demanda ante o disposto no art. 82, § 2º, do NCPC. No caso, 

embora tenha sido estabelecido nos autos, ante a concordância do perito, 

que seus honorários seriam pagos de forma parcelada, não há 

comprovação de foram efetivamente quitados. Sendo assim, os 

honorários do expert deverão ser reembolsados ao embargante, desde 

que comprovadamente pagos. APELO DO MUNICÍPIO DESPROVIDO. 

APELO DO EMBARGANTE PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.(Apelação 

Cível, Nº 70079748786, Vigésima Segunda Câmara Cível, Tribunal de 

Justiça do RS, Relator: Francisco José Moesch, Julgado em: 21-03-2019) 

(grifos) Desta forma resta evidenciado a ilegalidade da cobrança do IPTU 

do imóvel descrito na inicial, referente aos anos de 2015 a 2019, e 

consequentemente a devolução dos valores pagos referentes ao período 

de 2015 a 2018, no valor de R$ 3.034,93 (três mil e trinta e quatro reais e 

noventa e três centavos). DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no 

art. 487, inciso I do NCPC, opino pela PROCEDÊNCIA do pedido inaugural, 

para declarar a nulidade do lançamento fiscal do IPTU referentes ao 

período de 2015 a 2019, bem como que CONDENO a requerida a restituir 

os valores pagos pela requerente, referente ao IPTU dos anos de 2015 a 

2018 no valor de R$ 3.034,93 (três mil e trinta e quatro reais e noventa e 

três centavos), a ser acrescido de juros moratórios de 0,5% ao mês e 

corrigido monetariamente pelo INPC desde a data de cada desembolso. 

Sem custas nem honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da 

Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. Transitada em 

julgado, arquivem-se os autos, com as baixas e anotações de estilo. 

Consoante o disposto no art. 40, da Lei nº 9.099/95, submete-se o 

presente projeto de sentença à apreciação do MM. Juiz de Direito. 

JÉSSICA DA SILVA JESUS CAETANO Juíza Leiga Matrícula nº. 42191 

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

Vistos etc. Trata-se de procedimento cível que tramitou segundo a Lei 

9.099/1995, perante Juizado Especial desta Comarca, e julgado por Juiz 

Leigo. A decisão proferida foi submetida ao juízo para apreciação. 

Verificando o teor dos autos, com lastro no artigo 40 da Lei 9.099/1995, 

HOMOLOGO a decisão para produzir seus legais efeitos. Transitado em 

julgado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário e com as cautelas de estilo. Tangará da Serra/MT, data 

registrada no sistema PJe. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001876-58.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JACKELINE SILVA VEZETIV (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DJHOVANE PIRES MARTINS OAB - MT27164-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CRISTINA LUCENA PEREIRA DIAS OAB - MT7194/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA SENTENÇA Processo: 

1001876-58.2019.8.11.0055. REQUERENTE: JACKELINE SILVA VEZETIV 

REQUERIDO: MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA VISTOS 1. RELATÓRIO: 

Dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO: Inicialmente é importante explanar que a presente 

ação tramita pelo rito sumaríssimo previsto na Lei 9.099/95, portanto é 

orientada pelos princípios da simplicidade e celeridade processual, entre 

outros (cf. art. 2º da Lei 9.099/95[1]). E, diante da especialidade do 

microssistema citado, não se aplicam as disposições do art. 489 do Código 

de Processo Civil à decisão proferida em seu iter processual (cf. 

Enunciado 162 do FONAJE[2]). Justifico a demora na prolação desta 

sentença, em virtude do grande acúmulo de processos conclusos para 

sentença, além da necessidade de priorizar o julgamento de processos 

que contam com prioridade legal e os inseridos na Meta 2 CNJ 2019. 

Ademais, consigna-se que o presente projeto de sentença foi elaborado 

por juiz leigo sob orientação prévia e posterior do juiz togado supervisor 

deste Juizado Especial, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95[3]. Deste 

modo, esclarece-se que não existe sentença proferida por juiz leigo (mero 

auxiliar da justiça, cf. art. 7º da Lei 9.099/95[4]), uma vez que todo e 

qualquer ato decisório é exarado pelo ilustre magistrado lotado no Juizado 

Especial Cível de Tangará da Serra/MT. Realizados os esclarecimentos 

supramencionados, passa-se a analisar a lide posta. Compulsando-se os 

autos depreende-se a desnecessidade de dilação probatória, pois o feito 

encontra-se devidamente instruído com provas documentais suficientes 

para a formação do convencimento do julgador. Assim, incide na espécie 

o permissivo contido no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, 

cuja aplicação, vale dizer, não acarreta cerceamento do direito das partes 

de produzir provas, mas, antes, impõe a observância do princípio da 

eficiência no Poder Judiciário, assegurando a celeridade processual que 

concretiza a garantia constitucional da razoável duração do processo (art. 

5º, inciso LXXVIII da CRFB). Rejeita-se a impugnação a justiça gratuita, 

uma vez que no sistema dos juizados especiais o processo é gratuito na 

primeira fase. Dessa forma, só há interesse para o requerimento de 

gratuidade no momento da interposição de recurso inominado, que é a 

fase na qual o processo apresenta a possibilidade de imposição de 

condenação em custas e honorários, o que não é o caso dos autos. A 

Requerente ajuizou AÇÃO DE INDENIZAÇÃO objetivando a restituição dos 

valores descontados em sua folha de pagamento nos meses de maio e 

junho de 2019, no valor total de R$ 1.855,64 (um mil oitocentos e cinquenta 

e cinco reais e sessenta e seis centavos), bem como indenização por 

danos morais. Narra a requerente que é conselheira tutelar nesta comarca 

deste o ano de 2016, ocasião na qual se submetia ao regimento interno 

pré-existente, sendo que a cada nova alteração era encaminhado cópia 

do regimento interno ao CMDCA – Conselho Municipal dos Direitos da 

Criança e do Adolescente e para o requerido apreciarem e enviarem 

novas sugestões. Informa que em obediência ao Regimento Interno vigente 

a época, cumpria a jornada de trabalho das 07:30 às 11h e das 13:30 às 

16:30, vez que possuía uma hora de trabalho interno, podendo ser trinta 

minutos no período matutino e trinta minutos no período vespertino. Afirma 

que, conforme constava no artigo 3º, §5° do regimento interno, a escola 

de plantão, na qual era utilizada a prática de folga desde 1994, nos 

seguintes termos: “§5º A escala de plantão será elaborada de forma que a 

cada dia da semana um conselheiro seja plantonista, e dando lhe o direito 

de folga por dia de plantão. E a cada cinco semanas uma conselheira terá 

direito a folga estendida após três plantões consecutivos. §6º Não será 

permitido mais de dois (02) conselheiros de folga por dia. PARAGRAFO 

ÚNICO: Na impossibilidade de usufruir folgas no dia determinado, deverá o 

conselheiro agendar previamente nova data respeitando a escala de 

plantão já elaborada.” Aduz que no mês de outubro de 2016, foi realizada 

nova modificação no requerimento interno, sendo encaminhado Ofício 

CTDCA nº 684/2016 para o requerido, e posteriormente em 16 de janeiro 

de 2018 encaminhou-se outro Ofício CTDCA nº 017/2018, sendo que 

somente em 06 de março de 2019 o CMDCA encaminhou para apreciação 

do Conselho Tutelar sem que apontasse nenhuma irregularidade quanto as 

folgas, e sim, sugestões quanto aos protocolos de atendimento conforme 

Ofício nº 004/CMDCA/2019. Neste sentido em abril de 2019 a Secretaria 

Municipal de Assistência social informou aos conselheiros tutelares que a 

jornada de trabalho poderia estar irregular, e que, em reunião juntamente 

com a presidente do CMDCA, alegou-se que aguardaria o apontamento 

das irregularidades para a devida correção. Desta forma, em 27 de maio 
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de 2019 foi informado aos conselheiros que os mesmos deveriam cumprir 

a jornada de 40 (quarenta) horas semanais, sendo das 07:00 às 11:00 e 

das 13:00 às 17:00, sem folgas, independente dos plantões realizados. 

Ocorre que foi realizado desconto da folha de pagamento da requerente o 

valor de R$ 1.017,61 (um mil e dezessete reais e sessenta e um centavos 

decorrentes de faltas injustificadas, que seriam as folgas retiradas em 

observância ao regimento interno. Não obstante, no mês de junho de 2019, 

mesmo a requerente cumprindo com o que foi imposto em reunião, cumprir 

a carga horária de 40 (quarenta) horas e plantão sem folga, foi 

descontado de seus vencimentos o valor de R$ 838,03 (oitocentos e trinta 

e oito reais e três centavos). Por fim, alega que em decorrência de erro 

exclusivamente da requerida, sofreu descontos indevidos, haja vista que 

sempre encaminhou cópia do regimento interno juntamente com a escala 

mensal dos plantões e folgas, não manifestando qualquer irregularidade. 

Requer a procedência dos pedidos para que a reclamada seja condenada 

a restituir os valores descontados, bem como indenização pelos danos 

morais. A reclamada por sua vez, alega que não há irregularidade no 

procedimento administrativo, bem como que o regimento interno era ilegal 

haja vista que a Lei 3.812/12 e dos Estatutos dos Servidores Municipais 

prevê expressamente que a carga horária de quarenta horas semanais, 

bem como que o plantão funciona em sistema de rodizio não havendo 

folgas. Requer a improcedência dos pedidos. Pois bem. Dá análise dos 

autos é possível vislumbrar com clareza suficiente a ilegalidade acometida 

pelo reclamado, no sentido de realizar descontos em razão de restituição 

de “faltas não justificadas”, pois teriam sido as folgas autorizadas pelo 

próprio regimento interno vigente á época. Neste sentido: RECURSO 

INOMINADO. AÇÃO ORDINÁRIA. MUNICÍPIO DE SANTANA DO 

LIVRAMENTO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. DESCONTOS INDEVIDOS. 

DEVOLUÇÃO DE SALÁRIO. NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO 

Trata-se de ação ordinária na qual a parte autora visa à devolução dos 

valores descontados em seu contracheque no mês de setembro de 2015, 

por descontos que entende indevidos sob a denominação "devolução de 

salário", informa que o desconto foi efetuado em razão de faltas não 

justificadas, mas aduz terem sido as folgas autorizadas pelo então 

Secretário da Fazenda do Município à época. julgada parcialmente 

procedente na origem. Princípio da Legalidade - A Administração Pública é 

regida a luz dos princípios constitucionais inscritos no "caput" do artigo 37 

da Carta Magna, sendo que o princípio da legalidade é a base de todos os 

demais princípios que instrui, limita e vincula as atividades administrativas. 

Dessa feita, o administrador público está adstrito ao princípio 

constitucional da legalidade e as normas de Direito Administrativo. No caso 

dos autos, restou provada a existência de autorização de dispensa do 

registro dos pontos nos dias referidos na inicial, sendo o respectivo abono 

de faltas assinado pelo Secretário da Fazenda à época da concessão. 

Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do art. 46, 

última parte, da Lei Federal nº. 9.099/95. RECURSO INOMINADO 

DESPROVIDO (Recurso Cível Nº 71006999924, Turma Recursal da 

Fazenda Pública, Turmas Recursais, Relator: Niwton Carpes da Silva, 

Julgado em 30/08/2017) Mutatis mutandis, verifica-se que no caso em 

apreço a requerente realizou as folgas em observância ao regimento 

interno já pré-existente, não havendo em que se falar em ilegalidade em 

sua conduta. Por fim deixo de condenar a reclamada em danos morais, 

ante a ausência da comprovação do dano, de modo que o simples 

desconto indevido não gera dano “in re ipsa”. 3. Dispositivo: Ante o 

exposto, OPINO, pela PARCIAL PROCEDÊNCIA dos pedidos da inicial, para 

declarara a nulidade do ato administrativo que ensejou o desconto 

indevido dos dias de folgas no vencimento da requerente, bem como a 

condenar a requerida a: 1. abster-se de efetuar novos descontos em 

relação às folgas no período de 01/01/2016 a 06 de março de 2019; 2. 

proceder à devolução dos valores descontados indevidamente do 

vencimento da requerente no valor de R$ 1.855,64 (um mil oitocentos e 

cinquenta e cinco reais e sessenta e seis centavos), a ser acrescido de 

juros moratórios de 05% ao mês e corrigido monetariamente com base no 

INPC desde a data de cada desconto indevido; e, em consequência, 

DECLARA-SE EXTINTO o processo com resolução de mérito, nos termos 

do art. 487, I, do CPC. Transitada em julgado, arquivem-se os autos, com 

as baixas e anotações de estilo. Sem custas e honorários, conforme 

inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei 

nº 12.153/2009. Submeto, nos termos do art. 40 da Lei nº 9099/95, o 

presente projeto de sentença para fins de homologação por parte do juízo. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Jéssica da Silva Jesus Caetano Juíza Leiga 

____________________________________________________________

___ Vistos etc. Trata-se de procedimento cível que tramitou segundo a Lei 

9.099/1995, perante Juizado Especial desta Comarca, e julgado por Juiz 

Leigo. A decisão proferida foi submetida ao juízo para apreciação. 

Verificando o teor dos autos, com lastro no artigo 40 da Lei 9.099/1995, 

HOMOLOGO a decisão para produzir seus legais efeitos. Transitado em 

julgado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário e com as cautelas de estilo. Tangará da Serra/MT, data 

registrada no PJe. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito [1] Art. 2º O 

processo orientar-se-á pelos critérios da oralidade, simplicidade, 

informalidade, economia processual e celeridade, buscando, sempre que 

possível, a conciliação ou a transação. [2] ENUNCIADO 162 - Não se aplica 

ao Sistema dos Juizados Especiais a regra do art. 489 do CPC/2015 diante 

da expressa previsão contida no art. 38, caput, da Lei 9.099/95 (XXXVIII 

Encontro – Belo Horizonte-MG). [3] Art. 40. O Juiz leigo que tiver dirigido a 

instrução proferirá sua decisão e imediatamente a submeterá ao Juiz 

togado, que poderá homologá-la, proferir outra em substituição ou, antes 

de se manifestar, determinar a realização de atos probatórios 

indispensáveis. [4] Art. 7º Os conciliadores e Juízes leigos são auxiliares 

da Justiça, recrutados, os primeiros, preferentemente, entre os bacharéis 

em Direito, e os segundos, entre advogados com mais de cinco anos de 

experiência.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000322-88.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIA PATRICIA DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO CORREA BRAGA FILHO OAB - MT0016482A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MERCADOPAGO COM. REPRESENTACAO LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO CHALFIN OAB - MT20332-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA Processo nº 

1000322-88.2019.8.11.0055 Reclamante: SILVIA PATRICIA DE LIMA 

Reclamada: MERCADOPAGO.COM REPRESENTAÇÃO LTDA SENTENÇA 

Dispensado o relatório, conforme art. 38 da Lei 9.099/95. DECIDO. 

Inicialmente é importante explanar que a presente ação tramita pelo rito 

sumaríssimo previsto na Lei 9.099/95, portanto é orientada pelos princípios 

da simplicidade e celeridade processual, entre outros (cf. art. 2º da Lei 

9.099/95[1]). E, diante da especialidade do microssistema citado, não se 

aplicam as disposições do art. 489 do Código de Processo Civil à decisão 

proferida em seu iter processual (cf. Enunciado 162 do FONAJE[2]). 

Ademais, consigna-se que o presente projeto de sentença foi elaborado 

por juiz leigo sob orientação prévia e posterior do juiz togado supervisor 

deste Juizado Especial, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95[3]. Deste 

modo, esclarece-se que não existe sentença proferida por juiz leigo (mero 

auxiliar da justiça, cf. art. 7º da Lei 9.099/95[4]), uma vez que todo e 

qualquer ato decisório é exarado pelo ilustre magistrado lotado no Juizado 

Especial Cível de Tangará da Serra/MT. Realizados os esclarecimentos 

supramencionados, passa-se a analisar a lide posta. Cabível o julgamento 

antecipado da ação com as provas entranhadas no processo, não se 

vislumbrando necessidade da produção de prova oral. Sem preliminares, 

passo a análise do mérito. Alega a Reclamante na petição inicial que 

possui contrato de prestação de serviços com a Reclamada tendo 

adquirido máquina para recebimento de débito e crédito, pelo que revende 

enxovais. Argumenta que havia sido acordado que após algumas horas 

os valores creditados estariam disponíveis em sua conta online para 

pedido de transferência em conta bancária de sua titularidade, 

descontando-se o valor de R$ 20,00 (vinte reais) por transferência, no 

entanto, em 28/12/2018 ao solicitar o saque do valor de R$ 2.209,47 (dois 

mil, duzentos e nove reais e quarenta e sete centavos) teve seu pedido 

negado fundando em alegação de possível fraude. Por fim, argumenta que 

buscou todos os meios de resolução administrativa sem sucesso, 

pugnando na presente demanda pela liberação do valor e indenização por 

danos morais. A Reclamada, em contestação, afirma que o bloqueio se 

deu para segurança da própria usuária, bem como que o valor já está 

liberado para saque/transferência, inexistindo dever de indenizar. Em sede 

de impugnação a Reclamante afirma que, conforme tela do aplicativo, o 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1072024/4/2020 Página 282 de 870



valor não foi liberado, estando ainda retido indevidamente. Denota-se que 

é incontroverso que há existência de relação jurídica, bem como que 

foram creditados valores através da máquina de cartão adquirida pela 

Reclamante, bem como que houve bloqueio por suspeita de fraude. 

Analisando o processo, verifica-se que assiste razão a Reclamante, 

porquanto embora não haja dano quanto a bloqueio por suspeita de 

fraude, restou cabalmente demonstrada a demora na liberação dos 

valores, mesmo após contato para resolução administrativa. No mais, não 

restou demonstrado que os valores tenham sido liberados à Reclamante, 

pelo que conforme tela do aplicativo da própria Reclamada (Id. 26537498) 

o saldo da conta encontra-se zerado, devendo os valores serem liberados 

imediatamente. Sendo assim, resta demonstrada a falha na prestação de 

serviço por parte da Reclamada sendo, por certo, que os fatos narrados 

ultrapassam a barreira do mero aborrecimento, causando transtornos a 

Reclamante. Corroborando: “APELAÇÃO N. 1004894-66.2017.8.26.0564 

COMARCA: SÃO BERNARDO DO CAMPO JUIZ DE 1ª INSTÂNCIA: SERGIO 

H I D E O  O K A B A Y A S H I  A P E L A N T E : 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx APELADA: CIELO S/A São Paulo, 

26 de março de 2018. CONTRATO. Cartão de crédito. Ação de obrigação 

de fazer cumulada com indenização por danos morais. Pretensão voltada 

à liberação do repasse de valores alegadamente retidos de forma indevida 

pela empresa administradora do cartão. Transações precedidas da 

cautela necessária, tanto é que o estabelecimento comercial credenciado 

obteve autorização da administradora para concretizá-las. Abusividade da 

cláusula que permite o estorno de valores, depois de autorizada a 

transação. Negligência, fraude ou irregularidade no procedimento do 

estabelecimento comercial não verificadas. Repasse dos valores 

indevidamente retidos pela ré e relativos às transações efetuadas pela 

comerciante por meio do sistema de cartão de crédito, determinado. 

Apuração do quantum debeatur em liquidação de sentença. Sentença de 

improcedência parcialmente reformada. Pedido inicial julgado procedente, 

em parte. Recurso provido. Dispositivo: deram provimento ao recurso”. 

Neste caso concreto, verifico que a situação vivenciada pela reclamante 

ultrapassa aquilo que se considera mero dissabor, adentrando na seara 

do abalo psíquico relevante, especialmente porque a requerente se vê 

impossibilitada, injustamente, de se utilizar de seu próprio patrimônio, por 

grave falha de serviço da empresa reclamada. Cabível, portanto, a 

pretendida indenização por danos morais. Ante o exposto, nos termos do 

art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil/2015, OPINO pela 

PROCEDÊNCIA da presente ação para: CONDENAR a Reclamada a liberar 

no prazo de 24 (vinte e quatro) horas os valores bloqueados da conta da 

Reclamante devidamente corrigido, sob pena de aplicação de multa, ou, na 

sua impossibilidade, que seja restituído à mesma o valor de R$ 2.266,46 

(dois mil, duzentos e sessenta e seis reais e quarenta e seis centavos), 

acrescendo de correção monetária pelo INPC/IBGE e juros de 1% a.m. da 

data de 28/12/2018. CONDENAR a Reclamada a indenizar a Reclamante 

pelos danos morais sofridos, no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), 

valor este que deverá ser acrescido de correção monetária pelo 

INPC/IBGE desta decisão e juros de 1% a.m. a contar da citação. Sem 

custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos 

artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. SUBMETO o presente PROJETO DE 

SENTENÇA ao MM. Juiz de Direito, para os fins estabelecidos no artigo 40 

da Lei nº. 9.099/1995. Amanda Noleto Rocha do Nascimento Juíza Leiga 

Vistos etc. Trata-se de procedimento cível que tramitou segundo a Lei 

9.099/1995, perante Juizado Especial desta Comarca, e julgado por Juiz 

Leigo. A decisão proferida foi submetida ao juízo para apreciação. 

Verificando o teor dos autos, com lastro no artigo 40 da Lei 9.099/1995, 

HOMOLOGO a decisão para produzir seus legais efeitos. Transitado em 

julgado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário e com as cautelas de estilo. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de 

Direito [1] Art. 2º O processo orientar-se-á pelos critérios da oralidade, 

simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, buscando, 

sempre que possível, a conciliação ou a transação. [2] ENUNCIADO 162 - 

Não se aplica ao Sistema dos Juizados Especiais a regra do art. 489 do 

CPC/2015 diante da expressa previsão contida no art. 38, caput, da Lei 

9.099/95 (XXXVIII Encontro – Belo Horizonte-MG). [3] Art. 40. O Juiz leigo 

que tiver dirigido a instrução proferirá sua decisão e imediatamente a 

submeterá ao Juiz togado, que poderá homologá-la, proferir outra em 

substituição ou, antes de se manifestar, determinar a realização de atos 

probatórios indispensáveis. [4] Art. 7º Os conciliadores e Juízes leigos 

são auxiliares da Justiça, recrutados, os primeiros, preferentemente, entre 

os bacharéis em Direito, e os segundos, entre advogados com mais de 

cinco anos de experiência.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001189-81.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

EVANDSON DE OLIVEIRA PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGINA MARILIA DE OLIVEIRA OAB - MT0003659S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MERCADOPAGO COM. REPRESENTACAO LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA OAB - RJ0110501A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA Processo nº 

1001189-81.2019.8.11.0055 Reclamante: EVANDSON DE OLIVEIRA 

PEREIRA Reclamada: MERCADOPAGO.COM REPRESENTAÇÃO LTDA 

SENTENÇA Inicialmente é importante explanar que a presente ação tramita 

pelo rito sumaríssimo previsto na Lei 9.099/95, portanto é orientada pelos 

princípios da simplicidade e celeridade processual, entre outros (cf. art. 2º 

da Lei 9.099/95[1]). E, diante da especialidade do microssistema citado, 

não se aplicam as disposições do art. 489 do Código de Processo Civil à 

decisão proferida em seu iter processual (cf. Enunciado 162 do 

FONAJE[2]). Ademais, consigna-se que o presente projeto de sentença foi 

elaborado por juiz leigo sob orientação prévia e posterior do juiz togado 

supervisor deste Juizado Especial, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95[3]. 

Deste modo, esclarece-se que não existe sentença proferida por juiz leigo 

(mero auxiliar da justiça, cf. art. 7º da Lei 9.099/95[4]), uma vez que todo e 

qualquer ato decisório é exarado pelo ilustre magistrado lotado no Juizado 

Especial Cível de Tangará da Serra/MT. Realizados os esclarecimentos 

supramencionados, passa-se a analisar a lide posta. Compulsando-se os 

autos depreende-se a desnecessidade de dilação probatória, pois o feito 

encontra-se devidamente instruído com provas documentais suficientes 

para a formação do convencimento do julgador. Assim, incide na espécie 

o permissivo contido no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, 

cuja aplicação, vale dizer, não acarreta cerceamento do direito das partes 

de produzir provas, mas, antes, impõe a observância do princípio da 

eficiência no Poder Judiciário, assegurando a celeridade processual que 

concretiza a garantia constitucional da razoável duração do processo (art. 

5º, inciso LXXVIII da CRFB). Rejeito a preliminar de ausência de 

ilegitimidade passiva, com base no disposto do artigo 18, CDC, em virtude 

da solidariedade dos integrantes da cadeia de fornecedores. O 

Reclamante alega na petição inicial que adquiriu uma máquina de 

personalizar balões e bexigas de látex, pedido 1994250907, com boleto 

emitido com vencimento para 24/04/2019, no valor de R$ 5.800,00 (cinco 

mil e oitocentos reais), devidamente pago. Argumenta que, no entanto, o 

produto não foi entregue, tendo buscado a Reclamada para resolução 

administrativa sem sucesso. Diante dos fatos pleiteia restituição em dobro 

do valor pago e indenização por danos morais. A Reclamada apresentou 

contestação argumentando que atua apenas como intermediadora do 

negócio, e, no mérito, alega a inexistência de dever de indenizar, pois a 

responsabilidade pelo ocorrido é da fornecedora do produto, bem como 

por não ter o Reclamante efetuado reclamação na plataforma correta do 

site até o prazo de 21 (vinte e um) dias. Analisando o processo e os 

documentos a ele acostados, verifico que é incontroverso que o 

Reclamante não recebeu o produto adquirido, bem como que buscou 

resolver o problema administrativamente, conforme confessado pela 

Reclamada, restando demonstrada a falha na prestação dos serviços, de 

acordo com o art. 14, par. 1º, I do CDC. Nesta esteira, é cediço que o site 

da Reclamada é responsável pela falha no serviço, em consonância com a 

teoria do risco, vez que todo aquele que se disponha a exercer alguma 

atividade lucrativa no campo de fornecimento de serviços e produtos tem 

o dever de responder pelos fatos resultantes do empreendimento, 

independentemente de culpa. O lucro da Reclamada, ainda que por via 

reflexa, advém da intermediação pelas vendas ocorridas e pelos espaços 

publicitários que integram aquele ambiente. A campanha inclui, portanto, a 

cadeia de fornecedores que responderão solidariamente frente ao 

destinatário porventura de acontecer lesão a direito, tal como preveem os 

arts. 3º e 7º, §único do CDC. Ressalto, por fim, que a situação vivenciada 

pelo Reclamante decorre do descaso, desconforto, aflição e transtornos a 

que fora submetido pela Reclamada, e, sem sombra de dúvida, é passível 
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de indenização, pelo que, além dos transtornos em relação ao produto, foi 

responsabilizado pelo evento e ainda chamado de “brasileiro aproveitador” 

em uma verdadeira escusa do vendedor em assumir a responsabilidade 

pelo evento. Corroborando: “RECURSO INOMINADO - CONSUMIDOR - 

COMPRA DE PRODUTO PELA INTERNET - NÃO RECEBIMENTO - FALHA NA 

PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DANO MORAL CONFIGURADO - 

RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO INTERMEDIADOR - SENTENÇA 

MANTIDA. Recurso conhecido e desprovido. Ante o exposto, esta Turma 

Recursal resolve, por unanimidade de votos, CONHECER e NEGAR 

PROVIMENTO AO RECURSO, nos exatos termos deste voto (TJPR - 1ª 

Turma Recursal - 0025494-28.2013.8.16.0182/0 - Curitiba - Rel.: Figueiredo 

Monteiro Neto - - J. 01.09.2015)”. (TJ-PR - RI: 002549428201381601820 PR 

0025494-28.2013.8.16.0182/0 (Acórdão), Relator: Figueiredo Monteiro 

Neto Data de Julgamento: 01/09/2015, 1ª Turma Recursal, Data de 

Publicação: 08/09/2015). Neste caso concreto, verifico que a situação 

vivenciada pelo reclamante ultrapassa aquilo que se considera mero 

dissabor, adentrando na seara do abalo psíquico relevante, especialmente 

porque a requerente se vê impossibilitada, injustamente, de se utilizar de 

seu próprio patrimônio, por grave falha de serviço da empresa reclamada. 

Cabível, portanto, a pretendida indenização por danos morais. Já o pedido 

de restituição de valores merece procedência parcial, devendo ser 

restituído de maneira simples, não se enquadrando no disposto do artigo 

42, parágrafo único do CDC. Ante o exposto, nos termos do art. 487, 

inciso I, do Novo Código de Processo Civil, OPINO PELA PARCIAL 

PROCEDÊNCIA DO PEDIDO inaugural, e o faço para: CONDENAR a 

Reclamada a restituir ao Reclamante à quantia de R$ 5.800,00 (cinco mil e 

oitocentos reais), referente ao valor pago pelo produto, valor este que 

deverá ser corrigido pelo INPC/IBGE e juros de 1% a.m. a partir do 

desembolso; CONDENAR a Reclamada a indenizar o Reclamante pelos 

danos morais sofridos, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), o qual 

deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE desta decisão e 

acrescido de juros de 1% a.m. a partir da citação. Sem custas ou 

honorários advocatícios nesta fase em consonância com o art. 55, 

“caput”, da LJE. SUBMETO o presente PROJETO DE SENTENÇA ao MM. 

Juiz de Direito, para os fins estabelecidos no artigo 40 da Lei nº. 

9.099/1995. Amanda Noleto Rocha do Nascimento Juíza Leiga Vistos etc. 

Trata-se de procedimento cível que tramitou segundo a Lei 9.099/1995, 

perante Juizado Especial desta Comarca, e julgado por Juiz Leigo. A 

decisão proferida foi submetida ao juízo para apreciação. Verificando o 

teor dos autos, com lastro no artigo 40 da Lei 9.099/1995, HOMOLOGO a 

decisão para produzir seus legais efeitos. Transitado em julgado, 

arquive-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário 

e com as cautelas de estilo. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito [1] Art. 

2º O processo orientar-se-á pelos critérios da oralidade, simplicidade, 

informalidade, economia processual e celeridade, buscando, sempre que 

possível, a conciliação ou a transação. [2] ENUNCIADO 162 - Não se aplica 

ao Sistema dos Juizados Especiais a regra do art. 489 do CPC/2015 diante 

da expressa previsão contida no art. 38, caput, da Lei 9.099/95 (XXXVIII 

Encontro – Belo Horizonte-MG). [3] Art. 40. O Juiz leigo que tiver dirigido a 

instrução proferirá sua decisão e imediatamente a submeterá ao Juiz 

togado, que poderá homologá-la, proferir outra em substituição ou, antes 

de se manifestar, determinar a realização de atos probatórios 

indispensáveis. [4] Art. 7º Os conciliadores e Juízes leigos são auxiliares 

da Justiça, recrutados, os primeiros, preferentemente, entre os bacharéis 

em Direito, e os segundos, entre advogados com mais de cinco anos de 

experiência.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001283-29.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

M.G AGRICOLA LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSEMAR CARMERINO DOS SANTOS OAB - MT0007072A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA Processo nº 

1001283-29.2019.8.11.0055 Reclamante: M.G. AGRÍCOLA Reclamada: OI 

S/A SENTENÇA Dispensado o relatório, conforme art. 38 da lei 9.099/95. 

DECIDO. Inicialmente é importante explanar que a presente ação tramita 

pelo rito sumaríssimo previsto na Lei 9.099/95, portanto é orientada pelos 

princípios da simplicidade e celeridade processual, entre outros (cf. art. 2º 

da Lei 9.099/95[1]). E, diante da especialidade do microssistema citado, 

não se aplicam as disposições do art. 489 do Código de Processo Civil à 

decisão proferida em seu iter processual (cf. Enunciado 162 do 

FONAJE[2]). Ademais, consigna-se que o presente projeto de sentença foi 

elaborado por juiz leigo sob orientação prévia e posterior do juiz togado 

supervisor deste Juizado Especial, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95[3]. 

Deste modo, esclarece-se que não existe sentença proferida por juiz leigo 

(mero auxiliar da justiça, cf. art. 7º da Lei 9.099/95[4]), uma vez que todo e 

qualquer ato decisório é exarado pelo ilustre magistrado lotado no Juizado 

Especial de Tangará da Serra/MT. Cabível o julgamento antecipado do 

mérito com as provas entranhadas no processo, não se vislumbrando 

necessidade da produção de prova oral. Rejeito ainda o pleito de 

suspensão do processo, pelo que a matéria dos autos não está afeta as 

discussões abrangidas as discussões do REsp 1.525.174/RS. Rejeito o 

pleito de retificação do polo passivo, pelo que trata-se do mesmo grupo 

econômico. Sem preliminares, passo à análise do mérito. Pleiteia a 

Reclamante declaração de inexistência de débitos, restituição de valores e 

cancelamento das linhas móveis (65) 98436 0737 e (65) 98472 8283 ao 

argumento que desde fevereiro de 2019 vem buscando cancelar os 

serviços contratados com a Reclamada, no entanto esta se nega a 

cancelar alegando problemas operacionais, efetuando cobranças dos 

serviços. A Reclamada, em defesa, alega que o cliente vem tentando 

cancelar as linhas desde 05/2018 por motivos de falhas no acesso à 

internet móvel, no entanto, o suporte técnico constatou que inexistem 

falhas na rede ou área de sombra no endereço, por esse motivo não 

cancelou. Argumenta que a própria Reclamante afirma que não 

concretizou o cancelamento, motivo pelo qual manteve as cobranças, bem 

como que na data do pedido de cancelamento o autor não possuía 

fidelização, por isso o cancelamento não geraria nenhum tipo de multa. Em 

razão de se tratar de relação de consumo, estando patente a 

hipossuficiência do consumidor, onde a Reclamada esta mais apta a 

provar o insucesso da demanda do que aquele a demonstrar a sua 

procedência, aplica-se a inversão do ônus da prova, conforme disposição 

elencada no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na 

relação processual. Analisado o processo e os documentos a ele 

acostados, verifica-se restar incontroverso que a Reclamante requereu o 

cancelamento dos serviços e que, absurdamente, a empresa Reclamada 

se negou a cancelar em uma tentativa esdrúxula de obrigar o cliente a 

permanecer com o serviço, o que é completamente absurdo! Logo, resta 

demonstrada a falha na prestação de serviço por parte da Reclamada ao 

obrigar a Reclamante a permanecer com os serviços os quais não 

desejava mais, não sendo comprovada a responsabilidade desta pelos 

débitos, conforme disposto no art. 14, §1º, I do CDC, merecendo ser 

cancelados. Convém ainda salientar que embora a Reclamada afirme que 

o pedido de cancelamento ocorreu somente a partir de 05/2018, não 

impugna os protocolos anteriores a partir de 02/2018, motivo pelo qual 

aceita-se como verdadeiros os fatos descritos na inicial. Desta feita, 

merece acolhimento o pleito de restituição dos valores pagos a partir do 

pedido de cancelamento dos serviços, bem como a declaração de 

inexistência dos débitos posteriores oriundos de falha na prestação do 

serviço. Ante o exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do Novo Código 

de Processo Civil, OPINO pela PROCEDÊNCIA dos pedidos para: 

DETERMINAR o cancelamento definitivo das linhas móveis (65) 98436 0737 

e (65) 98472 8283, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de aplicação de 

multa. DECLARAR a inexistência dos débitos discutidos nos autos. 

CONDENAR a Reclamada a restituir os valores desembolsados após o 

pedido de cancelamento, no montante de R$ 355,88 (trezentos e cinquenta 

e cinco reais e oitenta e oito centavos), o qual deverá ser corrigido 

monetariamente pelo INPC/IBGE e acrescido de juros de 1% a.m. a partir do 

desembolso. Sem custas e honorários advocatícios nesta fase, a teor dos 

artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. SUBMETO o presente PROJETO DE 

SENTENÇA ao MM. Juiz de Direito, para os fins estabelecidos no artigo 40 

da Lei nº. 9.099/1995. Amanda Noleto Rocha do Nascimento Juíza Leiga 

Vistos etc. Trata-se de procedimento cível que tramitou segundo a Lei 

9.099/1995, perante Juizado Especial desta Comarca, e julgado por Juiz 

Leigo. A decisão proferida foi submetida ao juízo para apreciação. 
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Verificando o teor dos autos, com lastro no artigo 40 da Lei 9.099/1995, 

HOMOLOGO a decisão para produzir seus legais efeitos. Transitado em 

julgado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário e com as cautelas de estilo. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de 

Direito [1] Art. 2º O processo orientar-se-á pelos critérios da oralidade, 

simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, buscando, 

sempre que possível, a conciliação ou a transação. [2] ENUNCIADO 162 - 

Não se aplica ao Sistema dos Juizados Especiais a regra do art. 489 do 

CPC/2015 diante da expressa previsão contida no art. 38, caput, da Lei 

9.099/95 (XXXVIII Encontro – Belo Horizonte-MG). [3] Art. 40. O Juiz leigo 

que tiver dirigido a instrução proferirá sua decisão e imediatamente a 

submeterá ao Juiz togado, que poderá homologá-la, proferir outra em 

substituição ou, antes de se manifestar, determinar a realização de atos 

probatórios indispensáveis. [4] Art. 7º Os conciliadores e Juízes leigos 

são auxiliares da Justiça, recrutados, os primeiros, preferentemente, entre 

os bacharéis em Direito, e os segundos, entre advogados com mais de 

cinco anos de experiência.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA SENTENÇA Processo: 

1001038-18.2019.8.11.0055. REQUERENTE: BALTAZAR ZILIO 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO VISTOS 1. RELATÓRIO: 

Dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO: Inicialmente é importante explanar que a presente 

ação tramita pelo rito sumaríssimo previsto na Lei 9.099/95, portanto é 

orientada pelos princípios da simplicidade e celeridade processual, entre 

outros (cf. art. 2º da Lei 9.099/95[1]). E, diante da especialidade do 

microssistema citado, não se aplicam as disposições do art. 489 do Código 

de Processo Civil à decisão proferida em seu iter processual (cf. 

Enunciado 162 do FONAJE[2]). Justifico a demora na prolação desta 

sentença, em virtude do grande acúmulo de processos conclusos para 

sentença, além da necessidade de priorizar o julgamento de processos 

que contam com prioridade legal e os inseridos na Meta 2 CNJ 2019. 

Ademais, consigna-se que o presente projeto de sentença foi elaborado 

por juiz leigo sob orientação prévia e posterior do juiz togado supervisor 

deste Juizado Especial, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95[3]. Deste 

modo, esclarece-se que não existe sentença proferida por juiz leigo (mero 

auxiliar da justiça, cf. art. 7º da Lei 9.099/95[4]), uma vez que todo e 

qualquer ato decisório é exarado pelo ilustre magistrado lotado no Juizado 

Especial Cível de Tangará da Serra/MT. Realizados os esclarecimentos 

supramencionados, passa-se a analisar a lide posta. Compulsando-se os 

autos depreende-se a desnecessidade de dilação probatória, pois o feito 

encontra-se devidamente instruído com provas documentais suficientes 

para a formação do convencimento do julgador. Assim, incide na espécie 

o permissivo contido no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, 

cuja aplicação, vale dizer, não acarreta cerceamento do direito das partes 

de produzir provas, mas, antes, impõe a observância do princípio da 

eficiência no Poder Judiciário, assegurando a celeridade processual que 

concretiza a garantia constitucional da razoável duração do processo (art. 

5º, inciso LXXVIII da CRFB). O requerente ajuizou AÇÃO de 

CANCELAMENTO de ATO ADMINISTRATTIVO para que seja declarada 

nulidade do processo administrativo 387935/2008, ante a ocorrência de 

prescrição intercorrente, e consequentemente determinar a anulação da 

multa imposta ao requerente no valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil 

reais). Narra o reclamante que foi condenado pela requerida ao 

pagamento da multa acima descrita por supostamente atuar sem o 

respectivo licenciamento ambiental exigido para o exercício de sua 

atividade rural. Ocorre que a multa foi imposta no processo administrativo 

ambiental nº 387935/2008, instaurado a partir do auto de infração nº 

107683, contudo antes das autoridades ambientais proferirem o decreto 

condenatório, o processo administrativo ficou paralisado por período 

superior a 03 (três) anos ocorrendo assim a prescrição intercorrente. 

Requer a procedência dos pedidos da inicial. Contestação nos autos 

alegando ausência de irregularidade no procedimento administrativo, bem 

como que não ocorreu prescrição intercorrente. Pois bem. Dá análise dos 

autos é possível verificar que razão assiste ao requerente, haja vista que 

restou comprovada a inércia da administração pública por meio do 

documento anexo no Id. 20969225, pelo qual constatou que a reclamada 

intimou o reclamante para apresentar alegações finais no dia 03/10/2012 e 

só se manifestou, posteriormente, no dia 18/05/2016, onde determinou a 

expedição de certidão para identificar possíveis autos de infração, 

conforme documento anexo no Id. 20969226. Sendo assim restou 

devidamente comprovado o lapso temporal de quase quatro anos, sem 

que o procedimento administrativo tivesse qualquer andamento, resultando 

assim na ocorrência da prescrição intercorrente. Neste sentido, dispõe o 

§2° do art.19do Decreto 1986/2013: §2º Incide a prescrição no 

procedimento de apuração do Auto de Infração paralisado por mais de 3 

(três) anos, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão 

arquivados de ofício ou mediante requerimento da parte interessada, sem 

prejuízo da apuração da responsabilidade funcional decorrente da 

paralisação. Não obstante, a jurisprudência do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso é uníssona pelo reconhecimento da prescrição 

nestes casos: AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL – RECURSOS DE 

APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – AUTO DE 

INFRAÇÃO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NO PROCESSO 

ADMINISTRATIVO – OCORRÊNCIA – APLICABILIDADE DO DECRETO N. 

20.910/1932 – PRECEDENTES DO STJ – INEXISTÊNCIA DE FATO 

INTERRUPTIVO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MAJORAÇÃO – 

RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO – DESPROVIDO – APELO DA 

ADVOGADA DA PARTE AUTORA – PROVIMENTO PARCIAL – SENTENÇA, 

EM PARTE, RETIFICADA. Evidenciado o decurso de mais de cinco anos 

entre a data da homologação da MULTA ADMINISTRATIVA e a decisão 

final no recurso ADMINISTRATIVO, sem que, nesse interregno, tenha 

havido a prática de qualquer manifestação hábil a interromper o prazo 

prescricional, operada está a PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE, com base 

no art. 1o do Decreto n. 20.910/1932. No caso, em que o proveito 

econômico não é irrisório, os honorários advocatícios não devem ser 

estipulados, mediante apreciação equitativa, conquanto comportam 

majoração, para ser arbitrados, com base no art. 85, §3o, II, do CPC, 

atendidos aos parâmetros do § 2o do mesmo dispositivo legal. (TJMT - N.U 

0000110-86.2008.8.11.0082, Relator MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA 

DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 20/08/2018, Publicado no 

DJE 30/08/2018) RECURSO DE APELAÇÃO - EXECUÇÃO FISCAL – 

EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - MULTA AMBIENTAL - PRESCRIÇÃO 

QUINQUENAL - DECRETO 20.910/32 – NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA DO 

CRÉDITO – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA PARA AFERIR 

CAUSA INTERRUPTIVA DO PRAZO PRESCRICIONAL - EXCEÇÃO DE 

PRÉ-EXECUTIVIDADE - REJEITADA - PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO DE 

EXECUÇÃO FISCAL – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. É pacífico, 

no Superior Tribunal de Justiça, o entendimento de que, em caso de 

MULTA AMBIENTAL, o lapso prescricional se exaure em cinco (5) anos, 

por força da incidência do art. 1º do Decreto nº 20.910, de 6 de janeiro de 

1932. 2. "[...] 2. Todas as manifestações ocorridas no curso do processo 

administrativo têm o condão de interromper o prazo prescricional, visto 

que necessárias à conclusão do iter procedimental instaurado para a 

apuração do fato, integrando, portanto, o conceito de ato inequívoco 

previsto no art. 2º, II, da Lei nº 9.783/99. 3. Na hipótese, não resta 

caracterizada a PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE reconhecida na sentença 

a quo, porquanto o processo administrativo não permaneceu inerte por 

mais de três anos (art. 1º, § 1º, da Lei nº 9.873/99). (TRF da 4ª região, 

Q u a r t a  T u r m a ,  A p e l a ç ã o /  R e e x a m e  N e c e s s á r i o  n º 

50655661720144047000/PR relator Desembargador Luís Alberto 

D’Azevedo Aurvalle, DJe 2/6/2015)." 3. Não há provas suficientes nos 

autos de que durante o curso do processo administrativo não ocorreram 

manifestações hábeis a interromper o prazo prescricional. 4. "[...] 2. A 

exceção de pré-executividade rejeitada não impõe ao excipiente 

condenação em ônus sucumbenciais (Precedentes do STJ: AgRg no REsp 

999.417/SP, Rel. Ministro José Delgado, Primeira Turma, julgado em 

01.04.2008, DJ 16.04.2008; REsp 818.885/SP, Rel. Ministra Eliana Calmon, 

Segunda Turma, julgado em 06.03.2008, DJ 25.03.2008; EDcl no REsp 

698.026/CE, Rel. Ministro Felix Fischer,Quinta Turma, julgado em 

15.12.2005, DJ 06.02.2006; e AgRg no Ag 489.915/SP, Rel. Ministro Barros 

Monteiro, Quarta Turma, julgado em 02.03.2004, DJ 10.05.2004). 3. Agravo 

regimental a que se nega provimento. (AgRg no Ag 1259216/SP, Rel. 
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Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 03/08/2010, DJe 

17/08/2010) 5. Apelo parcialmente provido. TJMT - (N.U 

0000915-58.2016.8.11.0082, Relatora MARIA EROTIDES KNEIP 

BARANJAK, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, 

Julgado em 09/07/2018, Publicado no DJE 16/10/2018) Ademais, é possível 

constatar que a reclamada não nega que ocorreu período de inércia 

superior a 3 (três) anos, apenas se limita em informar que a norma que 

prevê a prescrição trienal é posterior à infração apontada nos autos, não 

podendo ser aplicada neste caso. No entanto o referido decreto é 

perfeitamente aplicável no caso em análise, tendo em vista que o 

processo administrativo findou após a vigência do decreto, sendo que a 

previsão da prescrição pelo decreto ocorreu durante o processo 

administrativo, aplicando-se neste caso o princípio do “tempus regit actum” 

( o tempo rege o ato). Desta forma, tendo em vista que o requerente 

comprova fato constitutivo de seu direito, bem como que restou 

constatado a ocorrência da prescrição intercorrente, tenho que a ação é 

procedente. 3. Dispositivo: Ante o exposto, OPINO, pela PROCEDÊNCIA 

dos pedidos da inicial, para declarara a ocorrência da prescrição 

intercorrente no procedimento administrativo ambiental nº 387935/2008, 

bem como o cancelamento da multa aplicada no valor de R$ 25.000,00 

(vinte e cinco mil reais), e consequentemente determinar que a reclamada 

realize o cancelamento definitivo da inscrição do requerente junto a Dívida 

Ativa do Estado de Mato Grosso, extinguindo o processo com resolução 

de mérito nos termos do art. 487, I do Código de Processo Civil. Torno 

definitiva os efeitos da tutela de urgência concedida. Sem custas nem 

honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995 

c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. Transitada em julgado, arquivem-se 

os autos, com as baixas e anotações de estilo. Submeto, nos termos do 

art. 40 da Lei nº 9099/95, o presente projeto de sentença para fins de 

homologação por parte do juízo. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Jéssica da Silva Jesus Caetano 

J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

___ Vistos etc. Trata-se de procedimento cível que tramitou segundo a Lei 

9.099/1995, perante Juizado Especial desta Comarca, e julgado por Juiz 

Leigo. A decisão proferida foi submetida ao juízo para apreciação. 

Verificando o teor dos autos, com lastro no artigo 40 da Lei 9.099/1995, 

HOMOLOGO a decisão para produzir seus legais efeitos. Transitado em 

julgado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário e com as cautelas de estilo. Tangará da Serra/MT, data 

registrada no sistema PJe. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito [1] Art. 

2º O processo orientar-se-á pelos critérios da oralidade, simplicidade, 

informalidade, economia processual e celeridade, buscando, sempre que 

possível, a conciliação ou a transação. [2] ENUNCIADO 162 - Não se aplica 

ao Sistema dos Juizados Especiais a regra do art. 489 do CPC/2015 diante 

da expressa previsão contida no art. 38, caput, da Lei 9.099/95 (XXXVIII 

Encontro – Belo Horizonte-MG). [3] Art. 40. O Juiz leigo que tiver dirigido a 

instrução proferirá sua decisão e imediatamente a submeterá ao Juiz 

togado, que poderá homologá-la, proferir outra em substituição ou, antes 

de se manifestar, determinar a realização de atos probatórios 

indispensáveis. [4] Art. 7º Os conciliadores e Juízes leigos são auxiliares 

da Justiça, recrutados, os primeiros, preferentemente, entre os bacharéis 

em Direito, e os segundos, entre advogados com mais de cinco anos de 

experiência.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA Processo nº 

1001401-05.2019.8.11.0055 Reclamante: DITINHA DOMINGA PEREIRA 

SILVA Reclamada: CAIXA SEGURADORA S/A S E N T E N Ç A Dispensado 

o relatório, conforme art. 38 da Lei 9.099/95. DECIDO. Inicialmente é 

importante explanar que a presente ação tramita pelo rito sumaríssimo 

previsto na Lei 9.099/95, portanto é orientada pelos princípios da 

simplicidade e celeridade processual, entre outros (cf. art. 2º da Lei 

9.099/95[1]). E, diante da especialidade do microssistema citado, não se 

aplicam as disposições do art. 489 do Código de Processo Civil à decisão 

proferida em seu iter processual (cf. Enunciado 162 do FONAJE[2]). 

Ademais, consigna-se que o presente projeto de sentença foi elaborado 

por juiz leigo sob orientação prévia e posterior do juiz togado supervisor 

deste Juizado Especial, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95[3]. Deste 

modo, esclarece-se que não existe sentença proferida por juiz leigo (mero 

auxiliar da justiça, cf. art. 7º da Lei 9.099/95[4]), uma vez que todo e 

qualquer ato decisório é exarado pelo ilustre magistrado lotado no Juizado 

Especial Cível de Tangará da Serra/MT. Realizados os esclarecimentos 

supramencionados, passa-se a analisar a lide posta. Compulsando-se os 

autos depreende-se a desnecessidade de dilação probatória, pois o feito 

encontra-se devidamente instruído com provas documentais suficientes 

para a formação do convencimento do julgador. Assim, incide na espécie 

o permissivo contido no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, 

cuja aplicação, vale dizer, não acarreta cerceamento do direito das partes 

de produzir provas, mas, antes, impõe a observância do princípio da 

eficiência no Poder Judiciário, assegurando a celeridade processual que 

concretiza a garantia constitucional da razoável duração do processo (art. 

5º, inciso LXXVIII da CRFB). Cabível o julgamento antecipado da ação com 

as provas entranhadas no processo, não se vislumbrando necessidade 

da produção de prova oral. Sem preliminares, passo à análise do mérito. A 

Reclamante alega na petição inicial que a Reclamada vem lhe cobrando por 

serviços que não contratados referentes a seguro de vida através de 

desconta em folha, e mesmo informando administrativamente as 

cobranças foram mantidas. Diante dos fatos pleiteia o cancelamento do 

contrato, restituição em dobro dos valores cobrados e indenização por 

danos morais. A Reclamada, em defesa, afirma que houve contratação, 

sendo impertinente o pleito de restituição de valores e indenização por 

danos morais, apresentando áudio de suposta contratação, argumentando 

que inexiste dever de indenizar. A análise do processo e dos documentos 

a ele acostados, leva à conclusão de que a Reclamada não comprovou a 

licitude das cobranças efetuadas. De fato, verifica-se que no áudio 

apresentado todos os dados são informados pela atendente, não sendo 

requerido qualquer dado adicional apto a confirmar que realmente se 

tratava da Reclamante, a qual impugna o áudio e afirma que não contratou 

os serviços. Além disso, ainda que se tratasse de áudio realizado com a 

Reclamante, impende considerar que a Reclamante é pessoa idosa, bem 

como que a atendente passou informações numa velocidade que a 

impedia, em certos momentos, de entender o que estava sendo dito, bem 

como somente pedia que confirmasse o que estava sendo ofertado. 

Corroborando: “RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. 

SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. TELAS UNILATERAIS. AUSÊNCIA DE 

PROVA SUFICIENTE PELA RÉ, ÔNUS SEU DIANTE DAS REGRAS DO CDC E 

INÍCIO DE PROVA PELA AUTORA. DIREITO À INFORMAÇÃO CLARA E 

PRECISA DA CONTRATAÇÃO. INOCORRÊNCIA. CALL CENTER 

INEFICIENTE. A AUTORA COMPROVA TER PROCURADO O PROCON PARA 

TENTAR RESOLVER O IMPASSE. DANO MATERIAL. DEVOLUÇÃO EM 

DOBRO MEDIANTE CÁLCULO NA FASE DO ART. 475-B DO CPC . 

PRECEDENTES. O RECORRENTE ALEGA EM SEDE DE RECURSO A 

IMPOSSIBILIDADE DE MANUTENÇÃO DO PLANO NO VALOR 

ESTABELECIDO PELA R. SENTENÇA. INOVAÇÃO RECURSAL. DANO 

MORAL PRESUMIDO. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$ 3.000,00 

VALOR RAZOÁVEL, NÃO AVILTANTE, TAMPOUCO IRRISÓRIO. 

SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS (ART. 46 , LJE ). 

AUTORIZAÇÃO LEGAL E POR REITERADO ENTENDIMENTO DO STF. 

RECURSO CONHECIDO PARCIALMENTE E DESPROVIDO. (TJPR - 3ª Turma 

Recursal em Regime de Exceção - Decreto Judicial nº 103-DM - 

0011029-60.2014.8.16.0026/0 - Campo Largo - Rel.: Daniel Tempski 

Ferreira da Costa - - J. 21.08.2015)”. Assim, resta evidente que a 

Reclamada não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia, seja 

por força do art. 373, II do NCPC, seja pela inversão do ônus da prova por 

se tratar de relação de consumo, conforme disposto no art. 6º, VIII do 

CDC. Além disso a Reclamada não impugna os protocolos apresentados 

na inicial de questionamento das cobranças, o que corrobora com a 

narrativa inicial no que tange a imposição de contratação indevidamente. 

Resta, pois, demonstrada a falha na prestação de serviços pela 

Reclamada, uma vez que efetuou cobrança de serviços não contratados, 

conforme disposto no art. 14, §1º, I do CDC, sendo indevida tal cobrança. 
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E, restando comprovada a falha na prestação do serviço por parte da 

Reclamada ao descontar valores em sua folha de pagamento, deve a ré 

reparar os danos à autora, pois o motivo relatado, sem duvida ultrapassa 

a barreira do mero aborrecimento. Corroborando: “APELAÇÃO CÍVEL. 

RESPONSABILIDADE CIVIL. DESCONTOS INDEVIDOS NOS VENCIMENTOS 

DA AUTORA. SEGURO. AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. ATO ILÍCITO 

CARACTERIZADO. DANOS MORAIS PRESUMIDOS. 1. No caso, apenas a 

Associação demandada, como estipulante e responsável pela função de 

firmar o contrato de seguro e providenciar o abatimento das parcelas nos 

vencimentos, pode ser responsabilizada pelo indevido desconto por 

ausência da contratação. 2. O desconto indevido nos vencimentos por 

ausência de contratação implica prejuízos indenizáveis na forma de 

reparação por danos morais, sendo estes, segundo a... (70045896917 RS 

, Relator: Marilene Bonzanini Bernardi, Data de Julgamento: 21/03/2012, 

Nona Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 

23/03/2012)”. No mais, merece procedência o pleito de restituição em 

dobro, enquadrando-se no disposto do artigo 42, parágrafo único, do CDC. 

Ante o exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do Novo Código de 

Processo Civil, OPINO pela PROCEDÊNCIA dos pedidos para: DETERMINAR 

o cancelamento definitivo do contrato. CONDENAR a Reclamada a 

indenizar a restituir à Reclamante pelos descontos indevidos, o valor de 

R$ 164,35 (cento e sessenta e quatro reais e trinta e cinco centavos), a 

ser calculado em dobro, o qual deverá ser corrigido monetariamente pelo 

INPC/IBGE e acrescido de juros de 1% a.m. a partir do desembolso de 

cada parcela. CONDENAR a Reclamada a indenizar a Reclamante pelos 

danos morais suportados, no valor de R$ 5.000,00 (seis mil reais), o qual 

deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE desta decisão e 

acrescido de juros de 1% a.m. legais a partir do evento danoso. 

MANTENHO A LIMINAR CONCEDIDA NO ID. 21939063. Sem custas e 

honorários advocatícios nesta fase, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei 

9.099/95. SUBMETO o presente PROJETO DE SENTENÇA ao MM. Juiz de 

Direito, para os fins estabelecidos no artigo 40 da Lei nº. 9.099/1995. 

Amanda Noleto Rocha do Nascimento Juíza Leiga Vistos etc. Trata-se de 

procedimento cível que tramitou segundo a Lei 9.099/1995, perante 

Juizado Especial desta Comarca, e julgado por Juiz Leigo. A decisão 

proferida foi submetida ao juízo para apreciação. Verificando o teor dos 

autos, com lastro no artigo 40 da Lei 9.099/1995, HOMOLOGO a decisão 

para produzir seus legais efeitos. Transitado em julgado, arquive-se. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as 

cautelas de estilo. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito [1] Art. 2º O 

processo orientar-se-á pelos critérios da oralidade, simplicidade, 

informalidade, economia processual e celeridade, buscando, sempre que 

possível, a conciliação ou a transação. [2] ENUNCIADO 162 - Não se aplica 

ao Sistema dos Juizados Especiais a regra do art. 489 do CPC/2015 diante 

da expressa previsão contida no art. 38, caput, da Lei 9.099/95 (XXXVIII 

Encontro – Belo Horizonte-MG). [3] Art. 40. O Juiz leigo que tiver dirigido a 

instrução proferirá sua decisão e imediatamente a submeterá ao Juiz 

togado, que poderá homologá-la, proferir outra em substituição ou, antes 

de se manifestar, determinar a realização de atos probatórios 

indispensáveis. [4] Art. 7º Os conciliadores e Juízes leigos são auxiliares 

da Justiça, recrutados, os primeiros, preferentemente, entre os bacharéis 

em Direito, e os segundos, entre advogados com mais de cinco anos de 

experiência.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001323-11.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

LUANA SANTOS GONCALVES DE FARIAS 05682015150 (REQUERENTE)

DARIELA REGINA SOUZA CRUZ 03139815158 (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALINE FELIZ DA SILVA OAB - MT24782-O (ADVOGADO(A))

PATRICIA RIBEIRO DE SOUZA OAB - MT24783/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

REDEFLEX COMERCIO E SERVICO DE TELEFONIA LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO BARROS FERREIRA JUNIOR OAB - MT7002-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA Processo nº 

1001323-11.2019.8.11.0055 Reclamante: LUANA SANTOS GONÇALVES 

DE FARIAS Reclamante: DARIELA REGINA SOUZA CRUZ Reclamada: 

REDEFLEX COMÉRCIO E SERVIÇO DE TELEFONIA LTDA SENTENÇA 

Dispensado o relatório, conforme art. 38 da Lei 9.099/95. DECIDO. 

Inicialmente é importante explanar que a presente ação tramita pelo rito 

sumaríssimo previsto na Lei 9.099/95, portanto é orientada pelos princípios 

da simplicidade e celeridade processual, entre outros (cf. art. 2º da Lei 

9.099/95[1]). E, diante da especialidade do microssistema citado, não se 

aplicam as disposições do art. 489 do Código de Processo Civil à decisão 

proferida em seu iter processual (cf. Enunciado 162 do FONAJE[2]). 

Ademais, consigna-se que o presente projeto de sentença foi elaborado 

por juiz leigo sob orientação prévia e posterior do juiz togado supervisor 

deste Juizado Especial, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95[3]. Deste 

modo, esclarece-se que não existe sentença proferida por juiz leigo (mero 

auxiliar da justiça, cf. art. 7º da Lei 9.099/95[4]), uma vez que todo e 

qualquer ato decisório é exarado pelo ilustre magistrado lotado no Juizado 

Especial de Tangará da Serra/MT. Realizados os esclarecimentos 

supramencionados, passa-se a analisar a lide posta. Compulsando-se os 

autos depreende-se a desnecessidade de dilação probatória, pois o feito 

encontra-se devidamente instruído com provas documentais suficientes 

para a formação do convencimento do julgador. Assim, incide na espécie 

o permissivo contido no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, 

cuja aplicação, vale dizer, não acarreta cerceamento do direito das partes 

de produzir provas, mas, antes, impõe a observância do princípio da 

eficiência no Poder Judiciário, assegurando a celeridade processual que 

concretiza a garantia constitucional da razoável duração do processo (art. 

5º, inciso LXXVIII da CRFB). A nova sistemática processual trouxe como 

norma fundamental a primazia do julgamento do mérito, positivado no artigo 

4º da Lei Processual que dispõe: Art. 4o As partes têm o direito de obter 

em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade 

satisfativa. No mesmo sentido, dispõe o artigo 488 do Código Processual: 

Art. 488. Desde que possível, o juiz resolverá o mérito sempre que a 

decisão for favorável à parte a quem aproveitaria eventual 

pronunciamento nos termos do art. 485. Ainda, em atenção aos princípios 

basilares que orientam a Lei 9.099/95, dentre eles a simplicidade, 

celeridade e economia processual, dispensa-se a análise das questões 

preliminares arguidas pela Reclamada. Portanto, quanto ao exame da 

preliminar suscitada pelo demandado, como o mérito é favorável ao réu, 

dispensa-se o exame das questões prefaciais por ele invocada em 

atenção ao princípio da primazia do julgamento do mérito. No mesmo 

sentido, exemplifica a doutrina: “(...) se em vez de dizer que o autor é 

parte ilegítima, for possível dizer que não tem o direito que afirma ter, deve 

o juiz fazê-lo.” (WAMBIER, Teresa Arruda Alvim, Primeiros Comentários ao 

Novo Código de Processo Civil. Artigo por Artigo. São Paulo: Revista dos 

Tribunais, 2015. P.792). Passo à análise do mérito. Pleiteiam as 

Reclamantes a condenação da Reclamada a pagar-lhes indenização por 

danos morais e cancelar débitos em decorrência de cobrança indevida, 

argumentando que adquiriram a máquina de captura e transmissão de 

dados de venda através de cartões magnéticos e que foram cobradas 

indevidamente por chips que já haviam sido cobrados por vendedor. 

Argumentam que reclamaram administrativamente, sendo informadas que 

o vendedor havia sido afastado, no entanto os débitos permaneceram, 

requerendo liminarmente a rescisão do contrato e suspensão das 

cobranças. No despacho de ID. 21617225 foi facultada a emenda à inicial, 

pelo que não restou demonstrado na inicial se o pedido se referia a 

descontos específicos de serviços não contratados ou se pretendia a 

rescisão integral do contrato. No ID. 22312733 houve manifestação das 

Reclamantes informando que em contato telefônico com a Reclamada foi 

informado que havia ação judicial em trâmite e que esta alegou que estaria 

cancelando todas as cobranças assim como o contrato, não constando 

mais as faturas no aplicativo, afirmando que não havia provas de que 

realmente ocorreu o cancelamento do contrato e das faturas, pelo que 

requereram o cancelamento do contrato e das cobranças. A Reclamada, 

em contestação, afirma que as Reclamantes foram clientes por um longo 

período e que para acessar e lançar vendas à prazo seria necessário o 

uso da maquininha POS (Point Of Service) que está cadastrada em nome e 

posse do cliente, pelo que somente com o seu PI seria possível registrar 

qualquer venda à prazo em nome do cliente e, ainda assim, o lançamento 

necessita ser confirmado com senha pessoal, de modo que é impossível o 

vendedor registrar vendas fictícias. Argumenta ainda que as vendas de 

chips são a pronta entrega e a vista e não são lançadas e nem 

registradas a prazo em conta e POS dos clientes, afirmando que as 

Reclamantes não comprovam sequer ter efetivado qualquer pagamento 

diretamente ao vendedor. Afirma que mesmo as Autoras tendo narrado 
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que haviam valores devidos e outros indevidos, os quais não precisaram, 

que entendeu por bem baixar como prejuízos todos os débitos pendentes 

de chips e ter ficado pendentes apenas os débitos de aluguéis das 

maquininhas e das recargas eletrônicas, havendo acordo para pagamento 

não cumprido, apresentando áudios a corroborar com a narrativa. Em 

sede de impugnação, as Reclamantes reiteram a afirmação que foram 

lançados chips indevidos nas notas e que vem recebendo cobranças pelo 

aplicativo, mesmo já tendo encerrado o contrato. Argumentam que não 

possuem comprovantes de pagamento pelo que jamais foram 

disponibilizados. Denota-se que, em análise aos fatos e documentos 

constantes nos autos que não restaram demonstrados os fatos 

constitutivos do direito das autoras. É inconteste que houve contratação e 

utilização dos serviços, bem como que os débitos referentes aos chips 

foram cancelados administrativamente. A Reclamada afirma que os 

débitos que estão sendo cobrados referem-se a aluguel da máquina e 

recargas de celular, fato este não desconstituído, pelo que as 

Reclamantes imputam à Reclamada a responsabilidade pela ausência de 

comprovantes de pagamento, o que, por certo, não possui o menor 

cabimento. Convém salientar que não está se tratando na presente 

demanda de pessoas físicas e sim de pessoas jurídicas as quais 

demonstram completa desorganização quanto aos pagamentos, não 

comprovam que efetuaram o pagamento de todos os serviços utilizados, 

bem como apresentam uma demanda na qual sequer sabe precisar os 

débitos aos quais está discutindo. Desta feita, não há que se falar em 

desconstituição dos débitos. Quanto ao dano moral, não merece 

acolhimento, pelo que não há provas no processo de que a cobrança 

referente aos chips e cancelada administrativamente, ainda que indevida 

fosse, teria ocasionado qualquer prejuízo à imagem ou a honra das 

Reclamantes. Inicialmente, registra-se que a relação jurídica existente 

entre as partes é de consumo e, portanto, sujeita à disciplina do CDC. A 

jurisprudência do STJ tem mitigado a teoria finalista, no sentido de 

autorizar a incidência do CDC nas hipóteses em que a parte (pessoa física 

ou jurídica), embora não seja tecnicamente a destinatária final do produto 

ou serviço, se apresenta em situação de vulnerabilidade frente ao seu 

fornecedor. Ainda assim, no que se refere ao dano moral, em que pese a 

possibilidade da pessoa jurídica sofrer dano extrapatrimonial, no caso 

concreto, não se verifica lesão que justifique reparação. Nada há nos 

autos demonstrando mínimo indício de abalo ao nome e/ou à imagem da 

empresa demandante, pelo que vai afastada a pretendida indenização. 

Corroborando: Ementa: RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. TELEFONIA. 

AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PESSOA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE 

VEROSSIMILHANÇA RELATIVAMENTE AOS VALORES ALEGADOS PELA 

AUTORA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO DESCABIDA. ABALO À IMAGEM DA 

EMPRESA NÃO CONFIGURADO. DANOS IMATERIAIS INOCORRENTES. .

(Recurso Cível, Nº 71008163099, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas 

Recursais, Relator: Elaine Maria Canto da Fonseca, Julgado em: 

29-05-2019). Diante do resultado do julgamento, merece parcial 

acolhimento o pedido contraposto formulado, somente no que tange aos 

débitos em aberto. Denota-se que não merece acolhimento o pleito de 

indenização, não restando demonstrado qualquer ofensa à imagem da 

Reclamada capaz de embasar o pleito. Por fim, entendo improcedente o 

pedido contraposto com lastro em honorários advocatícios, uma vez que é 

vedada a fixação de honorários advocatícios nessa fase processual no 

âmbito dos Juizados Especiais (cf. art. 55 da Lei n. 9.099/95). Assim, se 

houvesse fixação de honorários na forma de condenação por pedido 

contraposto haveria transmudação indevida da natureza jurídica do 

instituto e consequentemente violação do citado dispositivo legal. Ademais, 

é importante mencionar que a contratação de advogados para propositura 

de ações no valor de alçada dos Juizados Especiais é uma faculdade, não 

podendo esse ônus ser direcionado ao réu sob o argumento de se tratar 

de um dano material correlato à tutela do bem pretendido. Ante o exposto, 

despiciendas considerações outras, nos termos do art. 487, I, do Novo 

Código de Processo Civil, OPINO pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos 

formulados na inicial. OPINO PELA PARCIAL PROCEDÊNCIA DO PEDIDO 

CONTRAPOSTO FORMULADO PELA RECLAMADA E O FAÇO PARA 

CONDENAR a Reclamante ao pagamento em favor da Reclamada no que 

tange ao débito discutido nos autos na importância de R$ 4.071,54 (quatro 

mil e setenta e um reais e cinquenta e quatro centavos), devidamente 

corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE e acrescido de juros legais desde 

a data do vencimento débito. Sem custas e honorários advocatícios nesta 

fase, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. SUBMETO o presente 

PROJETO DE SENTENÇA a MM. Juíza de Direito, para os fins estabelecidos 

no artigo 40 da Lei nº. 9.099/1995. Amanda Noleto Rocha do Nascimento 

Juíza Leiga VISTOS, Homologo, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 

40 da Lei nº 9.099/95. Transitado em julgado, nada sendo requerido, 

arquive-se. Publique-se eletronicamente. Intime-se. Cumpra-se. Angelo 

Judai Junior Juiz de Direito [1] Art. 2º O processo orientar-se-á pelos 

critérios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e 

celeridade, buscando, sempre que possível, a conciliação ou a transação. 

[2] ENUNCIADO 162 - Não se aplica ao Sistema dos Juizados Especiais a 

regra do art. 489 do CPC/2015 diante da expressa previsão contida no art. 

38, caput, da Lei 9.099/95 (XXXVIII Encontro – Belo Horizonte-MG). [3] Art. 

40. O Juiz leigo que tiver dirigido a instrução proferirá sua decisão e 

imediatamente a submeterá ao Juiz togado, que poderá homologá-la, 

proferir outra em substituição ou, antes de se manifestar, determinar a 

realização de atos probatórios indispensáveis. [4] Art. 7º Os conciliadores 

e Juízes leigos são auxiliares da Justiça, recrutados, os primeiros, 

preferentemente, entre os bacharéis em Direito, e os segundos, entre 

advogados com mais de cinco anos de experiência.

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001211-76.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

P. K. CAMPOS NASCIMENTO - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUUD GULLIT CARDOSO RIBEIRO OAB - MT25601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CRISLAINE VALERIANA DO ESPIRITO SANTO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA Autos n. 

1001211-76.2018.8.11.0055 Autor (a): P. K. CAMPOS NASCIMENTO ME Ré 

(u): CRISLAINE VALERIANA DO ESPÍRITO SANTO PROJETO DE SENTENÇA 

1. Inicialmente é importante explanar que a presente ação tramita pelo rito 

sumaríssimo previsto na Lei 9.099/95, portanto é orientada pelos princípios 

da simplicidade e celeridade processual, entre outros (cf. art. 2º da Lei 

9.099/95[1]). E, diante da especialidade do microssistema citado, não se 

aplicam as disposições do art. 489 do Código de Processo Civil à decisão 

proferida em seu iter processual (cf. Enunciado 162 do FONAJE[2]). 

Ademais, consigna-se que o presente projeto de sentença foi elaborado 

por juiz leigo sob orientação prévia e posterior do juiz togado supervisor 

deste Juizado Especial, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95[3]. Deste 

modo, esclarece-se que não existe sentença proferida por juiz leigo (mero 

auxiliar da justiça, cf. art. 7º da Lei 9.099/95[4]), uma vez que todo e 

qualquer ato decisório é exarado pelo ilustre magistrado lotado no Juizado 

Especial Cível de Tangará da Serra/MT. Outrossim, consigna-se que o 

relatório é dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. 

Realizados os esclarecimentos supramencionados, passa-se a analisar a 

lide posta. 2. Em miúdos, as partes realizaram acordo (cf. ID n. 1345356), 

confirmado conforme petição de ID. 31410319. Sendo o direito transigível, 

de natureza patrimonial, é devida a homologação por ato judicial. 3. Ante o 

exposto, opino por HOMOLOGAR o citado acordo, que passa a fazer 

parte da presente sentença, para que surtam seus efeitos jurídicos e, 

consequentemente, JULGAR EXTINTO o presente feito, COM RESOLUÇÃO 

DE MÉRITO, nos termos do art. 487, III, b, do Código de Processo Civil. Sem 

custas nessa fase, conforme dicção do artigo 55 da Lei 9.099/95. 

Submete-se a decisão à análise do magistrado. Amanda Noleto Rocha do 

Nascimento Juíza Leiga Vistos etc. Trata-se de procedimento cível que 

tramitou segundo a Lei 9.099/1995, perante Juizado Especial desta 

Comarca, e julgado por Juiz Leigo. A decisão proferida foi submetida ao 

juízo para apreciação. Verificando o teor dos autos, com lastro no artigo 

40 da Lei 9.099/1995, HOMOLOGO a decisão para produzir seus legais 

efeitos. Transitado em julgado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. 

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

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito [1] Art. 2º O processo orientar-se-á 

pelos critérios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia 

processual e celeridade, buscando, sempre que possível, a conciliação ou 

a transação. [2] ENUNCIADO 162 - Não se aplica ao Sistema dos Juizados 

Especiais a regra do art. 489 do CPC/2015 diante da expressa previsão 

contida no art. 38, caput, da Lei 9.099/95 (XXXVIII Encontro – Belo 

Horizonte-MG). [3] Art. 40. O Juiz leigo que tiver dirigido a instrução 
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proferirá sua decisão e imediatamente a submeterá ao Juiz togado, que 

poderá homologá-la, proferir outra em substituição ou, antes de se 

manifestar, determinar a realização de atos probatórios indispensáveis. [4] 

Art. 7º Os conciliadores e Juízes leigos são auxiliares da Justiça, 

recrutados, os primeiros, preferentemente, entre os bacharéis em Direito, 

e os segundos, entre advogados com mais de cinco anos de experiência.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000623-98.2020.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JOSELINA COELHO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS CARLOS DE PAULO BARBOSA OAB - MT0012107A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA. (REU)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA Autos n. 

1000623-98.2020.8.11.0055 Autor (a): JOSELINA COELHO Ré (u): INTELIG 

TELECOMUNICAÇÕES LTDA PROJETO DE SENTENÇA 1. Inicialmente é 

importante explanar que a presente ação tramita pelo rito sumaríssimo 

previsto na Lei 9.099/95, portanto é orientada pelos princípios da 

simplicidade e celeridade processual, entre outros (cf. art. 2º da Lei 

9.099/95[1]). E, diante da especialidade do microssistema citado, não se 

aplicam as disposições do art. 489 do Código de Processo Civil à decisão 

proferida em seu iter processual (cf. Enunciado 162 do FONAJE[2]). 

Ademais, consigna-se que o presente projeto de sentença foi elaborado 

por juiz leigo sob orientação prévia e posterior do juiz togado supervisor 

deste Juizado Especial, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95[3]. Deste 

modo, esclarece-se que não existe sentença proferida por juiz leigo (mero 

auxiliar da justiça, cf. art. 7º da Lei 9.099/95[4]), uma vez que todo e 

qualquer ato decisório é exarado pelo ilustre magistrado lotado no Juizado 

Especial Cível de Tangará da Serra/MT. Outrossim, consigna-se que o 

relatório é dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. 

Realizados os esclarecimentos supramencionados, passa-se a analisar a 

lide posta. 2. Em miúdos, as partes realizaram acordo (cf. ID n. 31329447). 

Sendo o direito transigível, de natureza patrimonial, é devida a 

homologação por ato judicial. 3. Ante o exposto, opino por HOMOLOGAR o 

citado acordo, que passa a fazer parte da presente sentença, para que 

surtam seus efeitos jurídicos e, consequentemente, JULGAR EXTINTO o 

presente feito, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 487, III, b, 

do Código de Processo Civil. Sem custas nessa fase, conforme dicção do 

artigo 55 da Lei 9.099/95. Submete-se a decisão à análise do magistrado. 

Amanda Noleto Rocha do Nascimento Juíza Leiga Vistos etc. Trata-se de 

procedimento cível que tramitou segundo a Lei 9.099/1995, perante 

Juizado Especial desta Comarca, e julgado por Juiz Leigo. A decisão 

proferida foi submetida ao juízo para apreciação. Verificando o teor dos 

autos, com lastro no artigo 40 da Lei 9.099/1995, HOMOLOGO a decisão 

para produzir seus legais efeitos. Transitado em julgado, arquive-se. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as 

cautelas de estilo. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito [1] Art. 2º O 

processo orientar-se-á pelos critérios da oralidade, simplicidade, 

informalidade, economia processual e celeridade, buscando, sempre que 

possível, a conciliação ou a transação. [2] ENUNCIADO 162 - Não se aplica 

ao Sistema dos Juizados Especiais a regra do art. 489 do CPC/2015 diante 

da expressa previsão contida no art. 38, caput, da Lei 9.099/95 (XXXVIII 

Encontro – Belo Horizonte-MG). [3] Art. 40. O Juiz leigo que tiver dirigido a 

instrução proferirá sua decisão e imediatamente a submeterá ao Juiz 

togado, que poderá homologá-la, proferir outra em substituição ou, antes 

de se manifestar, determinar a realização de atos probatórios 

indispensáveis. [4] Art. 7º Os conciliadores e Juízes leigos são auxiliares 

da Justiça, recrutados, os primeiros, preferentemente, entre os bacharéis 

em Direito, e os segundos, entre advogados com mais de cinco anos de 

experiência.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000698-74.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

AQUILES CUNHA (REQUERENTE)

CLEONICE NELES DA SILVA CUNHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANE SOARES MARTINAZZO OAB - MT0013561A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

R. A. F. CORTES & CIA LTDA - ME (REQUERIDO)

TUIUTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP (REQUERIDO)

CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA Processo nº 

1000698-74.2019.8.11.0055 Reclamante: CLEONICE NELES DA SILVA 

CUNHA Reclamante: AQUILES CUNHA Reclamada: CVC BRASIL 

OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS S/A Reclamada: R. A. F. CORTES & 

CIA LTDA ME Reclamada: TUIUTUR VIAGENS E TURISMO LTDA EPP S E N 

T E N Ç A Dispensado o relatório, conforme art. 38 da Lei 9.099/95. 

DECIDO. Inicialmente é importante explanar que a presente ação tramita 

pelo rito sumaríssimo previsto na Lei 9.099/95, portanto é orientada pelos 

princípios da simplicidade e celeridade processual, entre outros (cf. art. 2º 

da Lei 9.099/95[1]). E, diante da especialidade do microssistema citado, 

não se aplicam as disposições do art. 489 do Código de Processo Civil à 

decisão proferida em seu iter processual (cf. Enunciado 162 do 

FONAJE[2]). Ademais, consigna-se que o presente projeto de sentença foi 

elaborado por juiz leigo sob orientação prévia e posterior do juiz togado 

supervisor deste Juizado Especial, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95[3]. 

Deste modo, esclarece-se que não existe sentença proferida por juiz leigo 

(mero auxiliar da justiça, cf. art. 7º da Lei 9.099/95[4]), uma vez que todo e 

qualquer ato decisório é exarado pelo ilustre magistrado lotado no Juizado 

Especial Cível de Tangará da Serra/MT. Realizados os esclarecimentos 

supramencionados, passa-se a analisar a lide posta. Compulsando-se os 

autos depreende-se a desnecessidade de dilação probatória, pois o feito 

encontra-se devidamente instruído com provas documentais suficientes 

para a formação do convencimento do julgador. Assim, incide na espécie 

o permissivo contido no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, 

cuja aplicação, vale dizer, não acarreta cerceamento do direito das partes 

de produzir provas, mas, antes, impõe a observância do princípio da 

eficiência no Poder Judiciário, assegurando a celeridade processual que 

concretiza a garantia constitucional da razoável duração do processo (art. 

5º, inciso LXXVIII da CRFB). Afasto a preliminar de ilegitimidade passiva 

suscitada pelas Reclamadas, eis que as partes firmaram o contrato 

discutido, fazendo parte da cadeia de fornecedores, devendo responder 

solidariamente pelos danos causados. Passo ao exame do mérito da 

presente demanda. Alegam os Reclamantes que adquiriram pacote de 

viagem, incluindo passagens aéreas, hospedagem e passeios, para o 

trecho Cuiabá-MT – Natal-RN, para o período de 10/05/2019 a 13/05/2019, 

comprado em novembro/2018, pelo que se planejou para usufruírem de 

férias no período, tendo o pacote sido cancelado três dias antes da 

viagem. Pleitearam liminarmente a manutenção do pacote, pedido deferido 

conforme liminar ID. 19962189. Em sua defesa, a Reclamada sustenta a 

ausência de responsabilidade e ausência de danos morais, pelo que o fato 

se deu por culpa exclusiva de terceiro, inexistindo dever de indenizar. Em 

razão de se tratar de relação de consumo, estando patente a 

hipossuficiência do consumidor, aplica-se a inversão do ônus da prova 

elencada no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na 

relação processual. Assim, incumbe à Reclamada provar a veracidade de 

suas alegações na qualidade de fornecedoras de serviço, seja em razão 

da inversão do ônus da prova, seja porque a sua assertiva é fato extintivo 

de direito, nos termos do art. 373, II do NCPC. Analisando o processo e os 

documentos a ele acostados verifico que a Reclamada não juntou nenhum 

documento capaz de demonstrar a legalidade dos procedimentos 

adotados ou ausência de responsabilidade pelos eventos. A situação 

emanada do processo configura, à toda evidência, desconsideração para 

com a pessoa do consumidor, retirando-o do seu equilíbrio psíquico, fato 

suficiente a embasar a condenação por danos morais, pelo que a mesma 

adquiriu pacote de viagens, se planejou e não pôde usufruir. Trata-se, no 

caso, de relação de consumo, da qual restou caracterizado o defeito na 

prestação do serviço e o dano moral decorrente desse defeito, 

cuidando-se, portanto, de responsabilidade objetiva pelo fato do serviço, 

previsto no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, respondendo o 

fornecedor por esse serviço defeituoso. Pela teoria do risco do 

empreendimento, todo aquele que se disponha a exercer alguma atividade 

no campo de fornecimento de serviços, tem o dever de responder pelos 

fatos resultantes do empreendimento, independentemente de culpa. A 
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responsabilidade decorre do simples fato de dispor-se alguém a executar 

determinados serviços e o defeito do serviço é um dos pressupostos da 

responsabilidade por danos nas relações de consumo, inclusive o dano 

moral. Destarte, tenho que a situação vivenciada pelos Reclamantes 

decorrente do descaso, gerou desconforto, aflição e transtornos a que 

foram submetidos por culpa da empresa Reclamada, SENDO, SEM 

SOMBRA DE DÚVIDA, PASSÍVEL DE INDENIZAÇÃO. Desta feita, restou 

incontroverso o cancelamento do voo adquirido pelos Reclamantes, 

devendo ser reparada pelos danos experimentados ao ver sua viagem 

frustrada. Neste sentido: Ementa: RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. 

COMPROVADAS FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS OFERECIDOS 

PELAS RÉS QUE CANCELARAM PACOTE DE VIAGEM DEVIDAMENTE 

PAGO, SOB A JUSTIFICATIVA DE SUPOSTO INADIMPLEMENTO. EXAME 

DO CASO CONCRETO QUE EVIDENCIA CONFIGURADO O ABALO 

ADVINDO DA FRUSTRAÇÃO CAUSADA AOS AUTORES ÀS VÉSPERAS 

DA VIAGEM. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA 

PARA CONDENAR AS RÉS TAMBÉM AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS. (...) RECURSO PROVIDO.(Recurso Cível, Nº 

71007816127, Quarta Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: 

Silvia Maria Pires Tedesco, Julgado em: 26-04-2019). Ante o exposto, nos 

termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, OPINO pela 

PROCEDÊNCIA dos pedidos para: CONDENAR a Reclamada a indenizar os 

Reclamantes pelos danos morais sofridos, no valor de R$ 6.000,00 (seis 

mil reais) para cada autor, valor este que deverá ser acrescido de 

correção monetária pelo INPC a partir desta decisão e juros de 1% a.m. a 

contar da citação. Sem custas ou honorários advocatícios nesta fase em 

consonância com o art. 55, “caput”, da LJE. Preclusa a via recursal e nada 

sendo requerido, arquivem-se os autos com as anotações e cautelas 

legais. SUBMETO o presente PROJETO DE SENTENÇA a MM. Juíza de 

Direito, para os fins estabelecidos no artigo 40 da Lei nº. 9.099/1995. 

Amanda Noleto Rocha do Nascimento Juíza Leiga VISTOS, Homologo, para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença 

elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. 

Transitado em julgado, nada sendo requerido, arquive-se. Publique-se 

eletronicamente. Intime-se. Cumpra-se. Angelo Judai Junior Juiz de Direito 

[1] Art. 2º O processo orientar-se-á pelos critérios da oralidade, 

simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, buscando, 

sempre que possível, a conciliação ou a transação. [2] ENUNCIADO 162 - 

Não se aplica ao Sistema dos Juizados Especiais a regra do art. 489 do 

CPC/2015 diante da expressa previsão contida no art. 38, caput, da Lei 

9.099/95 (XXXVIII Encontro – Belo Horizonte-MG). [3] Art. 40. O Juiz leigo 

que tiver dirigido a instrução proferirá sua decisão e imediatamente a 

submeterá ao Juiz togado, que poderá homologá-la, proferir outra em 

substituição ou, antes de se manifestar, determinar a realização de atos 

probatórios indispensáveis. [4] Art. 7º Os conciliadores e Juízes leigos 

são auxiliares da Justiça, recrutados, os primeiros, preferentemente, entre 

os bacharéis em Direito, e os segundos, entre advogados com mais de 

cinco anos de experiência.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002211-77.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR OLIVEIRA TEIXEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISANGELA SANCHES FERREIRA DE ANDRADE OAB - MT0015154A-O 

(ADVOGADO(A))

CRISTIANE SATTLER GHISI OAB - MT0010902A (ADVOGADO(A))

JAQUELINE PERES LESSI OAB - MT0015343A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC EDUCACIONAL LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

KAMILA MICHIKO TEISCHMANN OAB - MT16962-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA Processo nº 

1002211-77.2019.8.11.0055 Reclamante: JULIO CESAR OLIVEIRA 

TEIXEIRA Reclamada: UNIC EDUCACIONAL LTDA SENTENÇA Dispensado o 

relatório, conforme art. 38 da Lei 9.099/95. DECIDO. Inicialmente é 

importante explanar que a presente ação tramita pelo rito sumaríssimo 

previsto na Lei 9.099/95, portanto é orientada pelos princípios da 

simplicidade e celeridade processual, entre outros (cf. art. 2º da Lei 

9.099/95[1]). E, diante da especialidade do microssistema citado, não se 

aplicam as disposições do art. 489 do Código de Processo Civil à decisão 

proferida em seu iter processual (cf. Enunciado 162 do FONAJE[2]). 

Ademais, consigna-se que o presente projeto de sentença foi elaborado 

por juiz leigo sob orientação prévia e posterior do juiz togado supervisor 

deste Juizado Especial, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95[3]. Deste 

modo, esclarece-se que não existe sentença proferida por juiz leigo (mero 

auxiliar da justiça, cf. art. 7º da Lei 9.099/95[4]), uma vez que todo e 

qualquer ato decisório é exarado pelo ilustre magistrado lotado no Juizado 

Especial de Tangará da Serra/MT. Cabível o julgamento antecipado da 

ação com as provas entranhadas no processo, não se vislumbrando 

necessidade da produção de prova oral. Sem preliminares, passo ao 

exame do mérito. Pleiteia o Reclamante indenização por danos morais e 

materiais ao argumento que se reorganizou, trocando de turno no trabalho 

e se inscreveu no curso de engenharia elétrica ofertado pela Reclamada, 

o qual iniciou, no entanto, o curso foi cancelado por insuficiência de 

alunos. Diante dos fatos requer restituição dos valores despendidos e 

indenização por danos morais. A Reclamada, em defesa, alega que não 

houve possibilidade de manter o curso, pelo que não houve o mínimo de 

alunos suficientes para manutenção do curso, bem como que não houve 

qualquer pedido administrativo para restituição dos valores, além de 

impugnar o documento referente ao pagamento de transporte. A presente 

relação é de consumo e, nessas circunstâncias, a responsabilidade do 

fornecedor em decorrência de vício na prestação do serviço é objetiva, 

nos exatos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor. Os 

fatos mencionados pelo Reclamante estão amparados pelos documentos 

anexados à inicial, que revelam que efetivamente houve matrícula, 

reorganização e início do curso. Embora não se desconheça que as 

universidade gozam de “autonomia didático-científica, administrativa e de 

gestão financeira e patrimonial”, nos termos do artigo 207 da CF, cabendo 

a elas, no exercício de sua autonomia, conferir graus, diplomas e outros 

títulos, conforme determina o artigo 53, VI, da Lei 9.394/96. Entretanto, é 

incontestável que a Reclamada ocasionou sofrimento ao autor ao 

encerrar, confessamente, o curso de engenharia elétrica após início das 

aulas. Apesar de constar no contrato de prestação de serviços 

educacionais a necessidade de quórum para a formação de turmas, o 

aluno não pode ser prejudicado pela ausência de viabilidade 

econômico-financeira para a instituição de ensino continuar a oferecer um 

curso acadêmico mesmo porque o contrato de prestação se serviços 

educacionais é tipicamente de adesão, protegido pelo CDC, daí resultando 

que as cláusulas que restringem direitos devem ser interpretadas 

estritamente e, em caso de dúvida, no interesse do contratante. Aliás, a 

inviabilidade do curso pela pequena procura de alunos é algo que faz 

parte do risco inerente à atividade educacional empresarial. E pelo risco da 

atividade quem responde é o empreendedor, de forma objetiva, nos termos 

do art. 927, parágrafo único, do Código e também do próprio CDC. A 

faculdade pode descontinuar o curso, mas deve arcar com os prejuízos 

que isso causou aos seus frustrados alunos. De fato, o principal objetivo 

de um aluno quando ingressa em uma universidade é o de terminar o 

curso para o qual foi matriculado para posteriormente exercer a profissão, 

sendo que as cláusulas que se revelam por demais restritivas dos direitos 

dos alunos devem ser interpretadas segundo a função social do contrato, 

levando em consideração a natureza e o conteúdo da contratação, bem 

como o interesse das partes. Desta feita, merece procedência o pedido de 

indenização por dano moral, uma vez que o desrespeito ao Reclamante, 

no caso vertente, restou cabalmente demonstrado, especialmente quanto 

à frustração das expectativas após o início das aulas e necessidade do 

Reclamante de se organizar para comparecer ao curso logo depois 

cancelado. No mais, merece acolhimento ainda o pleito de restituição de 

valores desembolsados, restando demonstrados nos autos. Ante o 

exposto, despiciendas considerações outras, nos termos do art. 487, I, do 

Novo Código de Processo Civil, OPINO pela PROCEDÊNCIA dos pedidos 

para: 1 – CONDENAR a Reclamada a restituir ao Reclamante pelos danos 

materiais sofridos, no valor de R$ 1.218,00 (um mil, duzentos e dezoito 

reais), o qual deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE e 

acrescido de juros de 1% a.m. a partir do desembolso. 2 – CONDENAR a 

Reclamada a indenizar a Reclamante pelos danos morais sofridos, no 

valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), o qual deverá ser corrigido 

monetariamente pelo INPC/IBGE desta decisão e acrescido de juros de 1% 

a.m. a partir do evento danoso. Sem custas e honorários advocatícios 

neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. 

SUBMETO o presente PROJETO DE SENTENÇA ao MM. Juiz de Direito, para 
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os fins estabelecidos no artigo 40 da Lei nº. 9.099/1995. Amanda Noleto 

Rocha do Nascimento Juíza Leiga Vistos etc. Trata-se de procedimento 

cível que tramitou segundo a Lei 9.099/1995, perante Juizado Especial 

desta Comarca, e julgado por Juiz Leigo. A decisão proferida foi submetida 

ao juízo para apreciação. Verificando o teor dos autos, com lastro no 

artigo 40 da Lei 9.099/1995, HOMOLOGO a decisão para produzir seus 

legais efeitos. Transitado em julgado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. 

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

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito [1] Art. 2º O processo orientar-se-á 

pelos critérios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia 

processual e celeridade, buscando, sempre que possível, a conciliação ou 

a transação. [2] ENUNCIADO 162 - Não se aplica ao Sistema dos Juizados 

Especiais a regra do art. 489 do CPC/2015 diante da expressa previsão 

contida no art. 38, caput, da Lei 9.099/95 (XXXVIII Encontro – Belo 

Horizonte-MG). [3] Art. 40. O Juiz leigo que tiver dirigido a instrução 

proferirá sua decisão e imediatamente a submeterá ao Juiz togado, que 

poderá homologá-la, proferir outra em substituição ou, antes de se 

manifestar, determinar a realização de atos probatórios indispensáveis. [4] 

Art. 7º Os conciliadores e Juízes leigos são auxiliares da Justiça, 

recrutados, os primeiros, preferentemente, entre os bacharéis em Direito, 

e os segundos, entre advogados com mais de cinco anos de experiência.

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002218-06.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

NEIDE DE OLIVEIRA GALLEGO (REQUERENTE)

VALDIR GALLEGO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GRACIELLI DE OLIVEIRA GALLEGO OAB - MT0010755A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALDIR FRAGERI (REQUERIDO)

DAYVSON ALMEIDA AGUIAR (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALAN OLIVINO MARAN OAB - MT25201/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

SENTENÇA 1. Inicialmente é importante explanar que a presente ação 

tramita pelo rito sumaríssimo previsto na Lei 9.099/95, portanto é orientada 

pelos princípios da simplicidade e celeridade processual, entre outros (cf. 

art. 2º da Lei 9.099/95[1]). E, diante da especialidade do microssistema 

citado, não se aplicam as disposições do art. 489 do Código de Processo 

Civil à decisão proferida em seu iter processual (cf. Enunciado 162 do 

FONAJE[2]). Ademais, consigna-se que o presente projeto de sentença foi 

elaborado por juiz leigo sob orientação prévia e posterior do juiz togado 

supervisor deste Juizado Especial, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95[3]. 

Deste modo, esclarece-se que não existe sentença proferida por juiz leigo 

(mero auxiliar da justiça, cf. art. 7º da Lei 9.099/95[4]), uma vez que todo e 

qualquer ato decisório é exarado pelo ilustre magistrado lotado no Juizado 

Especial Cível de Tangará da Serra/MT. Outrossim, consigna-se que o 

relatório é dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. 

Realizados os esclarecimentos supramencionados, passa-se a analisar a 

lide posta. 2. FUNDAMENTAÇÃO Cuida-se de reclamação aforada no 

âmbito deste Juizado Especial Cível, onde a parte reclamante persegue a 

rescisão do contrato destacado na petição inicial, bem como a 

condenação da reclamada ao pagamento de indenização por danos 

materiais. De início, necessário tecer algumas considerações acerca do 

valor atribuído à causa pela reclamante, que não obedeceu o disposto no 

art. 259, V, do CPC e Enunciado nº 39 do FONAJE. Com efeito, conforme 

disciplina o referido dispositivo, o valor da causa quando se pretende a 

rescisão do negócio jurídico, deve corresponder ao valor do contrato, que 

coincide com o proveito econômico pretendido. Assim, o proveito 

econômico pretendido corresponde ao valor integral do pacto, e não 

apenas ao pedido de cobrança, verifica-se que o valor da causa supera 

em muito o limite legal mencionado. O pedido de resolução contratual no 

valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), repita-se, já extrapola o limite 

legal para o processamento do pedido neste Juizado. A jurisprudência é 

pacífica no sentido de ser o Juizado Especial Cível incompetente em 

situações desse jaez: JECCRS-0015166) RECURSO INOMINADO. AÇÃO 

DE RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA NO VALOR DE R$ 

135.000,00. O VALOR DA CAUSA É O DO CONTRATO E QUE EXCEDE AO 

TETO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. LIDE QUE NÃO SE LIMITA AO VALOR 

DO PROVEITO ECONÔMICO. SENTENÇA QUE EXTINGUIU O FEITO PELA 

INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL QUE VAI CONFIRMADA. 

RECURSO NÃO PROVIDO. (Recurso Cível nº 71004988887, 4ª Turma 

Recursal Cível dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais/RS, Rel. Gisele 

Anne Vieira de Azambuja. j. 29.08.2014, DJ 03.09.2014). 

JECCSP-0001737) AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO CUMULADA COM 

RESTITUIÇÃO DE VALORES E REPARAÇÃO DE DANO MORAL. Recorrente 

que adquiriu consórcio imobiliário, acreditando ser financiamento. 

Alegação de propaganda enganosa e requerimento para a rescisão 

contratual, restituição da quantia já paga e indenização por danos morais. 

Em contestação, o recorrente aduziu que o recorrido tinha conhecimento 

do contrato que assinou, que não foi enganado, de forma que deve 

cumprir o acordo e está sujeito à restituição dos valores a partir da 

contemplação. A primeira sentença julgou extinto o processo, por falta de 

interesse de agir, com base no artigo 30 da Lei nº 11.795/08, que 

possibilita a exclusão, com restituição das parcelas já pagas. A sentença 

foi anulada, para que o recorrido tivesse oportunidade de comprovar o 

vício no contrato. Após a instrução processual, proferiu-se nova 

sentença, que julgou parcialmente procedente o pedido, reconhecendo o 

vício de vontade do recorrido e determinando a restituição dos valores 

pagos pelo recorrido. Em recurso, o recorrente alegou a incompetência 

absoluta do Juízo e carência da ação. No mérito, aduziu que o recorrido 

sabia que o contrato era de consórcio e não de financiamento, de forma 

que ele é válido e a restituição deve obedecer ao que ficou previamente 

acordado. A incompetência do Juízo deve ser reconhecida. Como se 

verifica dos autos, um dos pedidos do autor é a rescisão contratual. Esse 

contrato tem valor superior a 40 salários mínimos, de forma que este Juízo 

é absolutamente incompetente para o julgamento da causa. Recurso 

conhecido para reconhecer a incompetência do Juizado Especial Cível, 

determinando-se a redistribuição dos autos ao Juízo Comum. (Recurso 

Inominado nº 0000028-16.2014.8.26.9010, Turma Recursal Cível e Criminal 

dos Juizados Especiais/SP, Rel. Flavia de Cássia Gonzales de Oliveira. j. 

23.05.2014). JECCDF-0043211) PROCESSUAL CIVIL. JUIZADO ESPECIAL. 

INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. VALOR DA CAUSA. ARTIGO 259, V, DO 

CPC. PEDIDO DE RESCISÃO DO CONTRATO E RESTITUIÇÃO DE VALORES. 

DESFAZIMENTO DO NEGÓCIO JURÍDICO. PRETENSÃO SUPERIOR AO TETO 

DE ALÇADA DOS JUIZADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 

SENTENÇA MANTIDA. 1. À luz do que dispõe o art. 259, inciso V, do CPC, 

quando o litígio tiver por objeto a existência, validade, cumprimento, 

modificação ou rescisão de negócio jurídico, o valor da causa 

corresponderá ao valor do contrato. 2. No caso, não obstante a alegação 

de que o proveito econômico imediatamente colimado estaria limitado aos 

valores que deverão ser restituídos, cuja extensão consubstanciaria 

elemento controvertido entre as partes, contempla o conjunto petitório, 

expressamente, pedido voltado à rescisão do negócio jurídico, de 

expressivo vulto econômico, celebrado pelos litigantes e até então vigente. 

3. Quantificando-se em patamar superior àquele estabelecido no art. 3º, 

inciso I, da Lei nº 9.099/95, o valor do contrato que se pretende 

desconstituir, escorreita se mostra a sentença que, proclamando a 

absoluta incompetência do Juizado Especial Cível, põe fim ao processo, 

sem incursão meritória. Precedentes desta Turma Recursal. 4. Apelo 

conhecido e desprovido. Condenado o recorrente vencido ao pagamento 

das custas processuais e dos honorários advocatícios, que arbitro em 

10% (dez por cento) do valor atribuído à causa, ex vi do art. 55 da Lei nº 

9.099/95. (Processo nº 2014.01.1.012744-2 (818295), 3ª Turma Recursal 

dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais/DF, Rel. Luis Martius Holanda 

Bezerra Júnior. unânime, DJe 12.09.2014). JECCPR-0008918) DIREITO DO 

CONSUMIDOR. RECLAMANTE QUE PRETENDE A RESCISÃO DO 

CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA FIRMADO COM A 

RECLAMADA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. 

SENTENÇA QUE JULGOU EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO. RECONHECEU A INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS, 

VEZ QUE O VALOR DA CAUSA EXCEDE O VALOR DE 40 SALÁRIOS 

MÍNIMOS. RECLAMANTE, EM SEDE RECURSAL, PRETENDE A REFORMA 

DA SENTENÇA RECORRIDA A FIM DE RECONHECER A COMPETÊNCIA DOS 

JUIZADOS ESPECIAIS EM PROCESSAR E JULGAR O PRESENTE FEITO. 

VERIFICA-SE QUE A PRESENTE DEMANDA TEM COMO CAUSA DE PEDIR A 

RESCISÃO DO CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA E 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. O ART. 259, INC. II DO 

CPC PRECONIZA QUE QUANDO HOUVER CUMULAÇÃO DE PEDIDOS O 

VALOR DA CAUSA CORRESPONDE À SOMA DO VALOR DE TODOS 

DELES. NOTA-SE QUE O VALOR DA RESCISÃO CONTRATUAL 

CORRESPONDE AO VALOR DO IMÓVEL, OU SEJA, R$ 129.934,00. 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1072024/4/2020 Página 291 de 870



SOMADO A ESSE VALOR, TEM - SE O VALOR PLEITEADO A TÍTULO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. É EXPLÍCITO QUE O 

VALOR DA CAUSA DA PRESENTE DEMANDA ULTRAPASSA O VALOR DE 

40 SALÁRIOS MÍNIMOS, DE MODO QUE O JUIZADO ESPECIAL NÃO É 

COMPETENTE PARA PROCESSAR E JULGAR A PRESENTE DEMANDA, 

NOS TERMOS DO ART. 3º, INC. I DA LEI FEDERAL Nº 9.099/1995. 

SENTENÇA MANTIDA, POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, SERVINDO 

A EMENTA COMO VOTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 

(Processo nº 0022630-02.2014.8.16.0014/0, 1ª Turma Recursal dos 

Juizados Especiais/PR, Rel. Fernando Swain Ganem. unânime, Publ. 

10.12.2014). Não fosse o suficiente, o reclamante formula pedidos 

cumulativos para condenação do reclamado em obrigação de pagamento. 

Somando-se referidos pedidos ao pedido de resolução contratual, vê-se 

claramente que o valor da causa supera os R$ 100.000,00. Assim sendo, 

o valor da causa supera o limite previsto no art. 3º,[5] I, da Lei 9.99/95, 

falecendo o Juizado Especial Cível de competência para processamento e 

conhecimento dos pedidos. Assim sendo, este Juizado Especial Cível não 

tem competência para o julgamento do conflito, motivo pelo o qual o 

processo comporta extinção sem resolução de mérito, com fulcro no art. 

51 da Lei nº 9.099/95. 3. DISPOSITIVO: Ante o exposto, declara-se a 

INCOMPETÊNCIA deste Juizado Especial Cível para o processamento e 

julgamento da causa em questão, e, com fundamento no artigo 51, inciso II, 

julga-se extinto o presente feito, sem resolução de mérito, determinando 

seu consequente arquivamento. Sem custas nessa fase, conforme dicção 

do artigo 55 da Lei 9.099/95. Submete-se a decisão à análise do 

magistrado. Tangará da Serra/MT, 23 de Abril de 2020. LIVRADA GAETE 

Matricula nº 40.669 Juíza Leiga Vistos etc. Trata-se de procedimento cível 

que tramitou segundo a Lei 9.099/1995, perante Juizado Especial desta 

Comarca, e julgado por Juiz Leigo. A decisão proferida foi submetida ao 

juízo para apreciação. Verificando o teor dos autos, com lastro no artigo 

40 da Lei 9.099/1995, HOMOLOGO a decisão para produzir seus legais 

efeitos. Transitado em julgado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. 

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

Tangará da Serra/MT, 23 de Abril de 2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de 

Direito. [1] Art. 2º O processo orientar-se-á pelos critérios da oralidade, 

simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, buscando, 

sempre que possível, a conciliação ou a transação. [2] ENUNCIADO 162 - 

Não se aplica ao Sistema dos Juizados Especiais a regra do art. 489 do 

CPC/2015 diante da expressa previsão contida no art. 38, caput, da Lei 

9.099/95 (XXXVIII Encontro – Belo Horizonte-MG). [3] Art. 40. O Juiz leigo 

que tiver dirigido a instrução proferirá sua decisão e imediatamente a 

submeterá ao Juiz togado, que poderá homologá-la, proferir outra em 

substituição ou, antes de se manifestar, determinar a realização de atos 

probatórios indispensáveis. [4] Art. 7º Os conciliadores e Juízes leigos 

são auxiliares da Justiça, recrutados, os primeiros, preferentemente, entre 

os bacharéis em Direito, e os segundos, entre advogados com mais de 

cinco anos de experiência. [5] “Art. 3º O Juizado Especial Cível tem 

competência para conciliação, processo e julgamento das causas cíveis 

de menor complexidade, assim consideradas”: I –“as causas cujo valor 

não exceda a quarenta vezes o salário mínimo;”
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PROJETO DE SENTENÇA 1. RELATÓRIO: Dispensado, nos termos do artigo 

38 da Lei 9.099/1995. 2. FUNDAMENTAÇÃO: Inicialmente é importante 

explanar que a presente ação tramita pelo rito sumaríssimo previsto na Lei 

9.099/95, portanto é orientada pelos princípios da simplicidade e celeridade 

processual, entre outros (cf. art. 2º da Lei 9.099/95[1]). E, diante da 

especialidade do microssistema citado, não se aplicam as disposições do 

art. 489 do Código de Processo Civil à decisão proferida em seu iter 

processual (cf. Enunciado 162 do FONAJE[2]). Ademais, consigna-se que 

o presente projeto de sentença foi elaborado por juiz leigo sob orientação 

prévia e posterior do juiz togado supervisor deste Juizado Especial, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95[3]. Deste modo, esclarece-se que não 

existe sentença proferida por juiz leigo (mero auxiliar da justiça, cf. art. 7º 

da Lei 9.099/95[4]), uma vez que todo e qualquer ato decisório é exarado 

pelo ilustre magistrado lotado no Juizado Especial Cível de Tangará da 

Serra/MT. Realizados os esclarecimentos supramencionados, passa-se a 

analisar a lide posta. Compulsando-se os autos depreende-se a 

desnecessidade de dilação probatória, pois o feito encontra-se 

devidamente instruído com provas documentais suficientes para a 

formação do convencimento do julgador. Assim, incide na espécie o 

permissivo contido no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, cuja 

aplicação, vale dizer, não acarreta cerceamento do direito das partes de 

produzir provas, mas, antes, impõe a observância do princípio da 

eficiência no Poder Judiciário, assegurando a celeridade processual que 

concretiza a garantia constitucional da razoável duração do processo (art. 

5º, inciso LXXVIII da CRFB). Presentes os pressupostos de constituição e 

de validade do processo, bem como as condições da ação, e superada a 

preliminar supramencionada, inexistindo nulidades a declarar, 

irregularidades a sanar, ou questões incidentes a serem resolvidas, 

passa-se à análise do mérito. Pois bem. Em síntese, afirma a parte autora 

que é credora da ré do valor de R$ 1.240,00 (mil duzentos e quarenta 

reais), decorrentes de vendas de produtos inadimplido. Por tal razão, 

requer a parte autora que seja julgado procedente o pedido da presente 

ação para condenar a ré ao pagamento quantia acima citada. A ré em sua 

defesa alega em preliminar prescrição da dívida, no mérito ilustra que 

inexiste prova na relação jurídica, que imprescindível a comprovação de 

entrega de mercadoria ou da prestação dos serviços, pugna pela 

improcedência da demanda. Rejeito a alegação da prescrição. Cumpre 

salientar, que os prazos prescricionais na ação de cobrança de boletos 

bancários, o prazo se sujeita a disposição do art. 206,§ 5º inciso I do 

Código Civil: 206. Prescreve: Art. § 5º Em cinco anos: I - a pretensão de 

cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou 

particular Depreende dos autos que os vencimentos das obrigações 

ocorreram em 28/10/2013 e 26/11/2013 (cf.ID n 6380201) e a presente 

demanda foi distribuída em 10/03/2017. Portanto, não ocorreu a prescrição 

Nesse sentido, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça: RECURSO 

ESPECIAL. PRAZO PRESCRICIONAL. AÇÃO DE COBRANÇA. BOLETO 

BANCÁRIO. RELAÇÃO CONTRATUAL. DÍVIDA LÍQUIDA. INSTRUMENTO 

PÚBLICO OU PARTICULAR. PRAZO QUINQUENAL. CORREÇÃO 

MONETÁRIA. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. VENCIMENTO DA 

OBRIGAÇÃO. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na 

vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos 

nºs 2 e 3/STJ).2. Cinge-se a controvérsia a discutir a) o prazo 

prescricional aplicável à pretensão de cobrança, materializada em boleto 

bancário, ajuizada por operadora do plano de saúde contra empresa que 

contratou o serviço de assistência a médico-hospitalar para seus 

empregados e b) o termo inicial da correção monetária e dos juros de 

mora. 3. Não se aplica a prescrição ânua (art. 206, § 1º, II, do Código Civil 

às ações que discutem direitos oriundos de planos ou seguros de saúde. 

Precedentes. 4. Conforme disposição expressa do art. 205 do Código Civil, 

o prazo de 10 (dez) anos é residual, devendo ser aplicado apenas quando 

não houver regra específica prevendo prazo inferior.5. Na hipótese, 

apesar de existir relação contratual entre as partes, a cobrança está 

amparada em boleto bancário, hipótese que atrai a incidência do disposto 

no inciso I do § 5º do art. 206 do Código Civil, que prevê o prazo 

prescricional de 5 (cinco) anos para a pretensão de cobrança de dívidas 

líquidas constantes de instrumento público ou particular. 6. Nas dívidas 

líquidas com vencimento certo, a correção monetária e os juros de mora 

incidem a partir da data do vencimento da obrigação, mesmo quando se 

tratar de obrigação contratual.Precedentes.7. Recurso especial não 

provido.(REsp 1763160/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, 

TERCEIRA TURMA, julgado em 17/09/2019, DJe 20/09/2019). Quanto ao 

mérito, a prova produzida nos autos revela a existência da relação jurídica 

entre as partes. Com efeito, a ré não produziu qualquer prova, ainda que 

mínima, que corrobore a sua alegação, sendo certo que o ônus probatório 

repousa exclusivamente sobre alegações de fato modificativo ou 

extintivos dos direitos da parte autora, nos termos do artigo 373, inciso II, 

do Código de Processo Civil. Neste ínterim, de acordo com os documentos 

constantes dos autos, necessária é a procedência do pedido, a, 

impondo-se o pagamento por parte da ré, sob pena de enriquecimento sem 
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causa, o que é vedado pelo ordenamento jurídico. 3. DISPOSITIVO: ANTE 

O EXPOSTO, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO contido na inicial, 

condenando-se o réu ao pagamento de R$ 1.240,00 (mil duzentos e 

quarenta reais), que deverá ser acrescido de juros de mora de 1% (um 

por cento) ao mês, na forma simples a partir do vencimento de cada 

obrigação e correção monetária pelo INPC a incidir da data do vencimento 

de cada obrigação. Sem custas nesta fase (Lei n. 9.099/95, art. 55). 

Submete-se a decisão à análise do magistrado. Tangará da Serra/MT, 23 

de Abril de 2020. LIVRADA A. GAETE Juíza Leiga Matrícula nº 40.669 

Vistos etc. Trata-se de procedimento cível que tramitou segundo a Lei 

9.099/1995, perante Juizado Especial desta Comarca, e julgado por Juiz 

Leigo. A decisão proferida foi submetida ao juízo para apreciação. 

Verificando o teor dos autos, com lastro no artigo 40 da Lei 9.099/1995, 

HOMOLOGO a decisão para produzir seus legais efeitos. Transitado em 

julgado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário e com as cautelas de estilo. Tangará da Serra/MT, 23 de Abril 

2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito [1] Art. 2º O processo 

orientar-se-á pelos critérios da oralidade, simplicidade, informalidade, 

economia processual e celeridade, buscando, sempre que possível, a 

conciliação ou a transação. [2] ENUNCIADO 162 - Não se aplica ao 

Sistema dos Juizados Especiais a regra do art. 489 do CPC/2015 diante da 

expressa previsão contida no art. 38, caput, da Lei 9.099/95 (XXXVIII 

Encontro – Belo Horizonte-MG). [3] Art. 40. O Juiz leigo que tiver dirigido a 

instrução proferirá sua decisão e imediatamente a submeterá ao Juiz 

togado, que poderá homologá-la, proferir outra em substituição ou, antes 

de se manifestar, determinar a realização de atos probatórios 

indispensáveis. [4] Art. 7º Os conciliadores e Juízes leigos são auxiliares 

da Justiça, recrutados, os primeiros, preferentemente, entre os bacharéis 

em Direito, e os segundos, entre advogados com mais de cinco anos de 

experiência.
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1. RELATÓRIO: Dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO: Inicialmente é importante explanar que a presente 

ação tramita pelo rito sumaríssimo previsto na Lei 9.099/95, portanto é 

orientada pelos princípios da simplicidade e celeridade processual, entre 

outros (cf. art. 2º da Lei 9.099/95[1]). E, diante da especialidade do 

microssistema citado, não se aplicam as disposições do art. 489 do Código 

de Processo Civil à decisão proferida em seu iter processual (cf. 

Enunciado 162 do FONAJE[2]). Ademais, consigna-se que o presente 

projeto de sentença foi elaborado por juiz leigo sob orientação prévia e 

posterior do juiz togado supervisor deste Juizado Especial, na forma do 

art. 40 da Lei 9.099/95[3]. Deste modo, esclarece-se que não existe 

sentença proferida por juiz leigo (mero auxiliar da justiça, cf. art. 7º da Lei 

9.099/95[4]), uma vez que todo e qualquer ato decisório é exarado pelo 

ilustre magistrado lotado no Juizado Especial Cível de Tangará da 

Serra/MT. Realizados os esclarecimentos supramencionados, passa-se a 

analisar a lide posta. Compulsando-se os autos depreende-se a 

desnecessidade de dilação probatória, pois o feito encontra-se 

devidamente instruído com provas documentais suficientes para a 

formação do convencimento do julgador. Assim, incide na espécie o 

permissivo contido no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, cuja 

aplicação, vale dizer, não acarreta cerceamento do direito das partes de 

produzir provas, mas, antes, impõe a observância do princípio da 

eficiência no Poder Judiciário, assegurando a celeridade processual que 

concretiza a garantia constitucional da razoável duração do processo (art. 

5º, inciso LXXVIII da CRFB). Ademais, presentes os pressupostos de 

constituição e de validade do processo, bem como as condições da ação, 

e não havendo preliminares, nulidades a declarar, irregularidades a sanar, 

ou questões incidentes a serem resolvidas, passa-se à análise do mérito. 

Importante mencionar que a parte ré não se fez presente à audiência de 

conciliação realizada na data de 23 de Janeiro de 2020, às 09h25m (cf. ID 

n.28274585), devidamente intimada (cf. ID n.27938923). Neste contexto, 

conforme disposto no artigo 20 da Lei 9.099/95, “não comparecendo o 

demandado à sessão de conciliação ou à audiência de instrução e 

julgamento, reputar-se-ão verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial, 

salvo se o contrário resultar da convicção do Juiz”. Posto isso, impõe-se a 

decretação de revelia em desfavor da parte ré. A revelia é ato processual 

que produz vários efeitos, entre eles a presunção de veracidade dos 

fatos afirmados pela parte autora, presumem-se verdadeiros os fatos 

alegados no pedido inicial, salvo se o contrário resultar da convicção do 

julgador. É dizer, a revelia não implica em procedência automática do 

pedido inicial. Todavia, não tendo a parte ré contestado o feito, 

apresentado manifestação ou comparecido em audiência, e havendo 

verossimilhança das alegações da autora, reputo no presente caso 

verdadeiros os fatos narrados na inicial, na forma do art. 344 do CPC. Pois 

bem. Narra a parte autora que na data de 01/09/2017 realizou a venda 

para o requerido de uma motocicleta Honda Biz 125 ES, ano/mod. 

2014/2014, cor: preta, placa: OAU-6462, RENAVAM 00996856323, 

CHASSI: 9C2JC4820ER016252. Afirma que houve a tradição do bem. 

Afirma que após reconhecer firma da autorização de transferência, o 

requerido não realizou a referida transferência da motocicleta junto ao 

DETRAN-MT, situação que gerou protestos na dívida ativa nome da autora 

débitos referente ao fato gerador do IPVA, taxa de licenciamento e DPVAT 

do exercício de 2019. Por tal motivo, a parte autora propõe a presente 

ação de cobrança cumulada com a obrigação de fazer consistente 

transferência do veículo para o nome do réu, bem como busca 

indenização por danos morais. Compulsando os autos, a parte autora 

informou que o requerido ao tomar ciência da presente demanda realizou o 

pagamento dos débitos junto a Procuradoria do Estado e que o nome da 

autora foi excluído da dívida ativa, (cf. ID n.26690024). Diante dos efeitos 

da revelia no presente caso tenho que a tradição do veículo em questão 

aconteceu na forma narrada pela parte autora. Em decorrência disso, nos 

termos do art. 123, § 1º, do CTB, competia ao novo proprietário tomar as 

providências necessárias para a efetivação da transferência junto ao 

órgão de trânsito (DETRAN) no prazo de 30 dias. Entretanto, pelo que os 

documentos atrelados à inicial indicam o réu assim não procedeu, tanto 

houve protesto na dívida ativa referente ao IPVA do bem móvel em 

questão. Não se olvida o que estabelece o art. 134 do CTB, no sentido de 

que também é ônus do alienante a comunicação da transferência ao 

DETRAN, sob pena de responder solidariamente pelas penalidades 

impostas até a data da comunicação. No entanto, a jurisprudência vem 

mitigando o texto frio da lei, quando há evidências de que tenha 

efetivamente ocorrido a transferência física do bem a terceiro. Esse 

entendimento já está, inclusive, consolidado no C. Superior Tribunal de 

Justiça: [...] 2. Ademais, o entendimento da Corte de origem não diverge do 

posicionamento da jurisprudência do STJ, cujo posicionamento assevera 

que: "comprovada a transferência da propriedade do veículo, afasta-se a 

responsabilidade do antigo proprietário pelas infrações cometidas após a 

alienação, mitigando-se, assim, o comando do art. 134 do Código de 

Trânsito Brasileiro" (AgRg no REsp 1.024.8687/SP, Rel. Min. César Asfor 

Rocha, Segunda Turma, DJe de 06.09.11). 3. Agravo regimental a que se 

nega provimento. (AgRg no Agravo em Recurso Especial nº 448.058/RS 

(2013/0406223-5), 1ª Turma do STJ, Rel. Sérgio Kukina. j. 16.10.2014, 

unânime, DJe 22.10.2014). [...] 1. Comprovada a transferência da 

propriedade do veículo, afasta-se a responsabilidade do antigo 

proprietário pelas infrações cometidas após a alienação, mitigando-se, 

assim, o comando do art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro. 2. A 

mitigação do art. 134 do CTB não implica em declaração de 

inconstitucionalidade do referido dispositivo legal, tampouco o afastamento 

desse, mas tão somente a interpretação do direito infraconstitucional 

aplicável à espécie, razão pela qual não há se falar em violação à cláusula 

de reserva de plenário prevista no art. 97 da CF e muito menos à Súmula 

Vinculante 10 do STF (AgRg no AREsp 357.723/RS, Rel. Min. BENEDITO 

GONÇALVES, DJe 10.09.2014). 3. Agravo Regimental do DETRAN/RS 

desprovido. pág. 539. (AgRg no Agravo em Recurso Especial nº 

454.738/RS (2013/0417795-0), 1ª Turma do STJ, Rel. Napoleão Nunes 

Maia Filho. j. 04.11.2014, unânime, DJe 18.11.2014). Com efeito, 

considerando o teor dos documentos constantes dos autos, necessária é 

a procedência parcial do pedido – especificamente no tocante ao pleito 

mandamental. Assim, entendo ser mais eficaz para satisfazer os 

interesses dos autores (enquanto resultado prático equivalente) a 

determinação ao Órgão de Trânsito responsável (DETRAN/MT) para que 

providencie a transferência do veículo para o nome do réu, bem como 
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para que transfira eventuais multas e demais infrações de transito 

ocorridas a partir de 01/09/2017 (data da venda e tradição do bem, cf ID 

26425716). . Nesse sentido é o entendimento do E. Tribunal de Justiça do 

Estado do Mato Grosso, in verbis: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE 

OBRIGAÇÃO DE FAZER – TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO NO DETRAN – 

DEFENSORIA PÚBLICA – CURADORA ESPECIAL – RÉU REVEL CITADO 

POR EDITAL – COMINAÇÃO DE ASTREINTES – IMPOSSIBILIDADE – 

INEFICÁCIA DA MEDIDA – EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO DETRAN – ART. 464 

DO CÓDIGO CIVIL C/C ART. 461 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – 

SENTENÇA ADEQUADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. É cediço 

que a cominação de astreintes é um mecanismo posto à disposição do 

Poder Judiciário para forçar a parte, normalmente ré, a cumprir com uma 

obrigação imposta pelo magistrado que decidir a lide. O objetivo da multa 

cominatória não é obrigar o réu a pagar o seu valor, mas obrigá-lo a 

cumprir a obrigação específica. Assim, não se deve fixar multa diária em 

uma obrigação de fazer, quando o réu sequer foi citado pessoalmente 

para responder a demanda, uma vez que esta obrigação, obviamente, não 

será cumprida de maneira alguma, tornando-se ineficaz e resultando em 

um valor astronômico da pena pecuniária aplicada. O melhor a se fazer 

para alcançar um resultado prático, in casu, é que o Poder Judiciário 

determine que o Órgão de Trânsito responsável (DETRAN), providencie a 

transferência do veículo para o nome do recorrente, bem como transfira 

eventuais multas e demais infrações de trânsito ocorridas a partir da data 

em que o recorrido comunicou tal órgão acerca da venda do veículo. (Ap 

90890/2014, DES. DIRCEU DOS SANTOS, QUINTA CÂMARA CÍVEL, 

Julgado em 21/01/2015, Publicado no DJE 27/01/2015) Com efeito, a 

presunção de veracidade decorrente da não apresentação de defesa por 

parte da ré, somada aos documentos constantes dos autos, implicam na 

procedência parcial do pedido – especificamente no tocante ao pleito 

mandamental. Por fim, considerando-se as circunstâncias do caso, de 

lesão aos direitos da personalidade da autora (especialmente à sua 

imagem e nome), a condição econômica das partes, os princípios da 

proporcionalidade e da razoabilidade, o caráter pedagógico da 

condenação, entende-se que o valor R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título 

de danos morais a ser pago pela ré. 3. DISPOSITIVO: ANTE O EXPOSTO, 

com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, opino 

por JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO contido na inicial. A) 

Para tanto, opino por condenar o réu ADÃO CARDOSO em obrigação de 

fazer consistente em providenciar ao junto Detran/MT a transferência do 

veículo motocicleta Honda Biz 125 ES, ano/mod. 2014/2014, cor: preta, 

p laca :  OAU-6462 ,  RENAVAM 00996856323 ,  CHASSI : 

9C2JC4820ER016252. B) Condeno o réu no pagamento a título de danos 

morais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), sobre o qual incidirá 

juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso 

– data da inscrição na dívida ativa – (cf. súmula 54 do STJ), e correção 

monetária, pelo INPC, a partir do arbitramento cf. súmula 362 do STJ. Sem 

custas nesta fase (Lei n. 9.099/95, art. 55). Submete-se a decisão à 

análise do magistrado. Tangará da Serra/MT, 22 de Abril de 2020. 

LIVRADA A. GAETE Juíza Leiga Matrícula nº 40.669 Vistos etc. Trata-se 

de procedimento cível que tramitou segundo a Lei 9.099/1995, perante 

Juizado Especial desta Comarca, e julgado por Juiz Leigo. A decisão 

proferida foi submetida ao juízo para apreciação. Verificando o teor dos 

autos, com lastro no artigo 40 da Lei 9.099/1995, HOMOLOGO a decisão 

para produzir seus legais efeitos. Transitado em julgado, arquive-se. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as 

cautelas de estilo. Tangará da Serra/MT, 22 de Abril 2020. ANGELO JUDAI 

JUNIOR Juiz de Direito. [1] Art. 2º O processo orientar-se-á pelos critérios 

da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e 

celeridade, buscando, sempre que possível, a conciliação ou a transação. 

[2] ENUNCIADO 162 - Não se aplica ao Sistema dos Juizados Especiais a 

regra do art. 489 do CPC/2015 diante da expressa previsão contida no art. 

38, caput, da Lei 9.099/95 (XXXVIII Encontro – Belo Horizonte-MG). [3] Art. 

40. O Juiz leigo que tiver dirigido a instrução proferirá sua decisão e 

imediatamente a submeterá ao Juiz togado, que poderá homologá-la, 

proferir outra em substituição ou, antes de se manifestar, determinar a 

realização de atos probatórios indispensáveis. [4] Art. 7º Os conciliadores 

e Juízes leigos são auxiliares da Justiça, recrutados, os primeiros, 

preferentemente, entre os bacharéis em Direito, e os segundos, entre 

advogados com mais de cinco anos de experiência.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001722-40.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

NUTRI CARE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANESSA CRISLEY GOMES PEREIRA OAB - MT0008865S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

H.M.C. - HOSPITAL E MATERNIDADE CLINICA DA CRIANCA LTDA. 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

1. RELATÓRIO: Dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO: Inicialmente é importante explanar que a presente 

ação tramita pelo rito sumaríssimo previsto na Lei 9.099/95, portanto é 

orientada pelos princípios da simplicidade e celeridade processual, entre 

outros (cf. art. 2º da Lei 9.099/95[1]). E, diante da especialidade do 

microssistema citado, não se aplicam as disposições do art. 489 do Código 

de Processo Civil à decisão proferida em seu iter processual (cf. 

Enunciado 162 do FONAJE[2]). Ademais, consigna-se que o presente 

projeto de sentença foi elaborado por juiz leigo sob orientação prévia e 

posterior do juiz togado supervisor deste Juizado Especial, na forma do 

art. 40 da Lei 9.099/95[3]. Deste modo, esclarece-se que não existe 

sentença proferida por juiz leigo (mero auxiliar da justiça, cf. art. 7º da Lei 

9.099/95[4]), uma vez que todo e qualquer ato decisório é exarado pelo 

ilustre magistrado lotado no Juizado Especial Cível de Tangará da 

Serra/MT. Realizados os esclarecimentos supramencionados, passa-se a 

analisar a lide posta. Compulsando-se os autos depreende-se a 

desnecessidade de dilação probatória, pois o feito encontra-se 

devidamente instruído com provas documentais suficientes para a 

formação do convencimento do julgador. Assim, incide na espécie o 

permissivo contido no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, cuja 

aplicação, vale dizer, não acarreta cerceamento do direito das partes de 

produzir provas, mas, antes, impõe a observância do princípio da 

eficiência no Poder Judiciário, assegurando a celeridade processual que 

concretiza a garantia constitucional da razoável duração do processo (art. 

5º, inciso LXXVIII da CRFB). Ademais, presentes os pressupostos de 

constituição e de validade do processo, bem como as condições da ação, 

e não havendo preliminares, nulidades a declarar, irregularidades a sanar, 

ou questões incidentes a serem resolvidas, passa-se à análise do mérito 

Importante mencionar que, embora a ré tenha se feito presente na 

audiência de conciliação, não houve apresentação de contestação à 

petição inicial (cf. ID n.27878484). Posto isso, impõe-se a decretação de 

revelia em desfavor da ré H.M.C. HOSPITAL E MATERNIDADE CLINICA DA 

CRIANÇA. A revelia é ato processual que produz vários efeitos, entre eles 

a presunção de veracidade dos fatos afirmados pela parte autora, 

presumem-se verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial, salvo se o 

contrário resultar da convicção do julgador. Ou seja, a revelia não implica 

em procedência automática do pedido inicial. Todavia, não tendo a ré 

contestado o feito, apresentado manifestação ou comparecido em 

audiência, e havendo verossimilhança das alegações do autor, reputo no 

presente caso verdadeiros os fatos narrados na inicial, na forma do art. 

344 do CPC. Pois bem. Afirma a parte autora que é credora no valor de R$ 

7.148,00 ( sete mil cento e quarenta e oito reais)[5], uma vez que a parte 

ré adquiriu produtos, porém, inadimpliu parcialmente a sua obrigação de 

pagamento. Narra que em 25/05/2017 os produtos foram adquiridos pela 

requerida no valor de R$ 10.240,00 (dez mil duzentos e quarenta reais), 

com vencimento em parcela única no prazo de 30 dias, porém, a requerida 

realizou o pagamento parcial R$ 3.092,00 (três mil e noventa e dois reais). 

Por tal razão, requer a parte autora que seja julgado procedente o pedido 

da presente ação para condenar a parte ré ao pagamento da quantia 

acima citada devidamente corrigida monetariamente e com incidência de 

juros. Com efeito, a presunção de veracidade decorrente da não 

apresentação de defesa por parte da ré, somada aos documentos 

constantes dos autos, implicam na procedência do pedido, impondo-se a 

parte ré o pagamento dos danos materiais suportados pelo autor no 

montante supramencionado, na forma do art. 186 c/c 944, do Código Civil 

3. DISPOSITIVO: ANTE O EXPOSTO, com fundamento no artigo 487, inciso 

I, do Código de Processo Civil, opino por JULGAR PARCIALEMTE 

PROCEDENTE O PEDIDO contido na inicial para condenar a requerida no 

pagamento no valor de R$ 7.148,00 (sete mil cento e quarenta e oito 

reais), que deverá ser acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) 

ao mês, na forma simples a partir do vencimento de cada obrigação e 

correção monetária pelo INPC a incidir da data do vencimento de cada 
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obrigação. Sem custas nesta fase (Lei n. 9.099/95, art. 55). Submete-se a 

decisão à análise do magistrado. Tangará da Serra/MT, 23 de Abril de 

2020. LIVRADA A. GAETE Juíza Leiga Matrícula nº 40.669 Vistos etc. 

Trata-se de procedimento cível que tramitou segundo a Lei 9.099/1995, 

perante Juizado Especial desta Comarca, e julgado por Juiz Leigo. A 

decisão proferida foi submetida ao juízo para apreciação. Verificando o 

teor dos autos, com lastro no artigo 40 da Lei 9.099/1995, HOMOLOGO a 

decisão para produzir seus legais efeitos. Transitado em julgado, 

arquive-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário 

e com as cautelas de estilo. Tangará da Serra/MT, 23 de Abril 2020. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito. [1] Art. 2º O processo 

orientar-se-á pelos critérios da oralidade, simplicidade, informalidade, 

economia processual e celeridade, buscando, sempre que possível, a 

conciliação ou a transação. [2] ENUNCIADO 162 - Não se aplica ao 

Sistema dos Juizados Especiais a regra do art. 489 do CPC/2015 diante da 

expressa previsão contida no art. 38, caput, da Lei 9.099/95 (XXXVIII 

Encontro – Belo Horizonte-MG). [3] Art. 40. O Juiz leigo que tiver dirigido a 

instrução proferirá sua decisão e imediatamente a submeterá ao Juiz 

togado, que poderá homologá-la, proferir outra em substituição ou, antes 

de se manifestar, determinar a realização de atos probatórios 

indispensáveis. [4] Art. 7º Os conciliadores e Juízes leigos são auxiliares 

da Justiça, recrutados, os primeiros, preferentemente, entre os bacharéis 

em Direito, e os segundos, entre advogados com mais de cinco anos de 

experiência. [5] Montante não atualizado e sem incidência de juros legais, 

de acordo com os documentos juntados com a petição inicial.

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8012393-08.2016.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

LOJA ELDER - COMERCIO DE CONFECCOES LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA FLAVIA VIEIRA BARBOSA OAB - MT0022347S (ADVOGADO(A))

RUUD GULLIT CARDOSO RIBEIRO OAB - MT25601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOEL RADLINSKI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

PROJETO DE SENTENÇA 1. Inicialmente é importante explanar que a 

presente ação tramita pelo rito sumaríssimo previsto na Lei 9.099/95, 

portanto é orientada pelos princípios da simplicidade e celeridade 

processual, entre outros (cf. art. 2º da Lei 9.099/95[1]). E, diante da 

especialidade do microssistema citado, não se aplicam as disposições do 

art. 489 do Código de Processo Civil à decisão proferida em seu iter 

processual (cf. Enunciado 162 do FONAJE[2]). Ademais, consigna-se que 

o presente projeto de sentença foi elaborado por juiz leigo sob orientação 

prévia e posterior do juiz togado supervisor deste Juizado Especial, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95[3]. Deste modo, esclarece-se que não 

existe sentença proferida por juiz leigo (mero auxiliar da justiça, cf. art. 7º 

da Lei 9.099/95[4]), uma vez que todo e qualquer ato decisório é exarado 

pelo ilustre magistrado lotado no Juizado Especial Cível de Tangará da 

Serra/MT. Outrossim, consigna-se que o relatório é dispensado, nos 

termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. Realizados os esclarecimentos 

supramencionados, passa-se a analisar a lide posta. 2. Em miúdos, as 

partes realizaram acordo extrajudicial (cf. ID nº 31310416). Sendo o direito 

transigível, de natureza patrimonial, é devida a homologação por ato 

judicial. 3. Ante o exposto, opino por HOMOLOGAR o citado acordo, que 

passa a fazer parte da presente sentença, para que surtam seus efeitos 

jurídicos e, consequentemente, JULGAR EXTINTO o presente feito, COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 487, III, b, do Código de 

Processo Civil. Sem custas nessa fase, conforme dicção do artigo 55 da 

Lei 9.099/95. Submete-se a decisão à análise do magistrado. Tangará da 

Serra/MT, 23 de Abril de 2020. LIVRADA A. GAETE Matricula nº 40.669 

Juíza Leiga Vistos etc. Trata-se de procedimento cível que tramitou 

segundo a Lei 9.099/1995, perante Juizado Especial desta Comarca, e 

julgado por Juiz Leigo. A decisão proferida foi submetida ao juízo para 

apreciação. Verificando o teor dos autos, com lastro no artigo 40 da Lei 

9.099/1995, HOMOLOGO a decisão para produzir seus legais efeitos. 

Transitado em julgado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo. Tangará da 

Serra/MT, 23 de Abril de 2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito. [1] 

Art. 2º O processo orientar-se-á pelos critérios da oralidade, simplicidade, 

informalidade, economia processual e celeridade, buscando, sempre que 

possível, a conciliação ou a transação. [2] ENUNCIADO 162 - Não se aplica 

ao Sistema dos Juizados Especiais a regra do art. 489 do CPC/2015 diante 

da expressa previsão contida no art. 38, caput, da Lei 9.099/95 (XXXVIII 

Encontro – Belo Horizonte-MG). [3] Art. 40. O Juiz leigo que tiver dirigido a 

instrução proferirá sua decisão e imediatamente a submeterá ao Juiz 

togado, que poderá homologá-la, proferir outra em substituição ou, antes 

de se manifestar, determinar a realização de atos probatórios 

indispensáveis. [4] Art. 7º Os conciliadores e Juízes leigos são auxiliares 

da Justiça, recrutados, os primeiros, preferentemente, entre os bacharéis 

em Direito, e os segundos, entre advogados com mais de cinco anos de 

experiência.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001129-11.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

CLOZER COMERCIO VAREJISTA DE CONFECCOES LTDA - ME 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESTELA REDIVO DA COSTA OAB - MT0016663A (ADVOGADO(A))

CLOTILDES APARECIDA DA ROSA OAB - 468.493.941-34 

(REPRESENTANTE)

ANA KAROLINA REDIVO DA COSTA OAB - MT24951/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLEONICE ALVES RIBEIRO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Relatório dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. 

Em síntese, a parte autora requereu a desistência do feito (ID 31421166). 

O pleito é perfeitamente possível, registrando-se que à parte autora 

compete analisar a conveniência ou não de prosseguir com a ação, 

dispondo do direito que lhe é garantido constitucionalmente, observados 

os requisitos da legislação instrumental. Ressalva-se que, na dicção do 

art. 485 §5º do CPC[1], a desistência pode ser realizada até a prolação da 

sentença, e, em conformidade com o Enunciado de nº. 90 do FONAJE[2], 

este ato independe de aquiescência da parte adversa, desde que não se 

trate de lide temerária ou haja indicio de litigância de má-fé. Ante o 

exposto, HOMOLOGO a desistência da ação formulada pela parte autora, 

para que surtam seus jurídicos efeitos, fazendo-o por sentença, nos 

termos do art. 200, §2º, do CPC e, por consequência, JULGO EXTINTO o 

presente feito, sem resolução de mérito, com fulcro no art. 485, inc. VIII, do 

mesmo diploma legal, c/c. art. 51, § 1º, da Lei nº 9.099/95. Sem custas 

nessa fase, conforme dicção do artigo 55 da Lei 9.099/95. Transitado em 

julgado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário e com as cautelas de estilo. Tangará da Serra/MT, 23 de abril 

de 2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito [1] Art. 485. O juiz não 

resolverá o mérito quando: [...] § 5o A desistência da ação pode ser 

apresentada até a sentença. [2] ENUNCIADO 90 – A desistência da ação, 

mesmo sem a anuência do réu já citado, implicará a extinção do processo 

sem resolução do mérito, ainda que tal ato se dê em audiência de 

instrução e julgamento, salvo quando houver indícios de litigância de má-fé 

ou lide temerária.

Comarca de Lucas do Rio Verde

Diretoria do Fórum

Intimação

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8011523-27.2015.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

PRISCILA PEREIRA FRAZAO BRAGA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES OAB - MT11445-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA OAB - MT19081-A 

(ADVOGADO(A))

CAROLINA PEREIRA TOME WICHOSKI OAB - MT18603-A 

(ADVOGADO(A))
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Nos termos do artigo 7º do Provimento n.º 12/2017-CGJ, fica devidamente 

INTIMADA a parte requerida, para que efetue, no prazo de 05 (cinco) dias, 

o recolhimento das custas processuais no importe de R$799,33 

(Setecentos e noventa e nove reais e trinta e três centavos), a que foi 

condenado nos termos da r. sentença. Este valor deverá ser pago de 

forma separada, sendo R$413,40 (Quatrocentos e treze reais e quarenta 

centavos) para recolhimento da guia de custas judiciais e R$385,93 

(Trezentos e oitenta e cinco reais e noventa e três centavos) para fins de 

recolhimento da guia de taxa judiciária. Fica cientificado de que poderá 

acessar o site www.tjmt.jus.br, link: Emissão de Guias On Line – Primeira 

Instância, item 11 (custas e taxas finais remanescentes), preencher os 

campos com o número único do processo e o CPF/CNPJ do pagante, após 

clicar no item custas e taxa e preencher o valor de cada, será gerada uma 

única guia com o valor todas das custas, que após o pagamento deverá 

ser protocolada na Central de Arrecadação e Arquivamento, sob pena de 

ser lavrada certidão e encaminhada à Procuradoria Estadual para a devida 

Execução Fiscal, e/ou ser lavrada certidão para fins de protesto, sem 

prejuízos das devidas anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, 

conforme determinação da CNGC/MT.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004774-45.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIA MARA DE BARROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITORIOS 

MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA III - NAO PADRONIZADO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CAUE TAUAN DE SOUZA YAEGASHI OAB - SP357590-O 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos do artigo 7º do Provimento n.º 12/2017-CGJ, fica devidamente 

INTIMADA a parte requerente, para que efetue, no prazo de 05 (cinco) 

dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$553,99 

(Quinhentos e cinquenta e três reais e noventa e nove centavos), a que 

foi condenado nos termos da r. sentença. Este valor deverá ser pago de 

forma separada, sendo R$413,40 (Quatrocentos e treze reais e quarenta 

centavos) para recolhimento da guia de custas judiciais e R$140,59 (Cento 

e quarenta reais e cinquenta e nove centavos) para fins de recolhimento 

da guia de taxa judiciária. Fica cientificado de que poderá acessar o site 

www.tjmt.jus.br, link: Emissão de Guias On Line – Primeira Instância, item 

11 (custas e taxas finais remanescentes), preencher os campos com o 

número único do processo e o CPF/CNPJ do pagante, após clicar no item 

custas e taxa e preencher o valor de cada, será gerada uma única guia 

com o valor todas das custas, que após o pagamento deverá ser 

protocolada na Central de Arrecadação e Arquivamento, sob pena de ser 

lavrada certidão e encaminhada à Procuradoria Estadual para a devida 

Execução Fiscal, e/ou ser lavrada certidão para fins de protesto, sem 

prejuízos das devidas anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, 

conforme determinação da CNGC/MT.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004115-65.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

WANDERSON ARAUJO SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA RAFAELA SIQUEIRA GOULART OAB - MT26935/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Intimação DA PARTE RECLAMANTE, via de seu(s) advogado(s), acerca da 

audiência de Conciliação designada para a Data: 19/11/2019 Hora: 14H30 

(MT), a ser realizada na Sala de Audiências do Juizado Especial. O não 

comparecimento da parte reclamante à audiência importará em extinção e 

arquivamento do processo, mediante o pagamento de custas processuais, 

nos termos do artigo 51, inc. I da Lei n. 9.099/95. 19/11/19 14:30

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000260-78.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA OAB - MT20495-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IVANIR CESAR MARAFIGA (REU)

MARILENE BECKMANN MARAFIGA (REU)

 

AUDIENCIA REDESIGNADA PARA O DIA 31/08/2020 ÀS 17H NO CEJUSC 

DESTE JUIZO.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001842-79.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ORLANDO KRENTKOWSKI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES OAB - MT11445-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

Vistos etc., Trata-se de Ação Previdenciária de Revisão de Aposentadoria 

proposta em desfavor do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS. 

Postergo a análise da tutela de urgência pleiteada para após a fase 

postulatória, haja vista a necessidade de ouvir o polo passivo da 

demanda, aliado ao fato de que a concessão do pleito liminar está 

condicionada à demonstração de elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do 

processo (CPC, art. 300), exigindo, pois, cautela e segurança por parte do 

Juízo para sua concessão. É cediço que a presente ação demanda 

celeridade processual, eis que se pretende adquirir a aposentadoria, para 

que, em tese, tenha a parte autora condições de subsistência. Com base 

neste e outros princípios, a lei impõe obrigatoriamente a designação de 

audiência conciliatória, para que a ré possa oferecer a contestação e 

requerer as provas necessárias. No entanto, considerando que o instituto 

requerido já informou, por ofício, que não comparecerá ao ato, deixo de 

designar audiência de conciliação/mediação. Cite-se o Instituto requerido 

para que responda a presente ação, se quiser, no prazo de 30 (trinta) 

dias, conforme inteligência do art. 183 do Código de Processo Civil. Defiro 

os benefícios da assistência judiciária gratuita à parte autora, ressalvada 

a possibilidade de impugnação/revogação, nos termos da Lei 1.060/50. 

Cumpra-se. Às providências Cássio Luís Furim Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001823-73.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

AMILTON MARINHO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ROBERTO DALMAGRO OAB - RS28591-A (ADVOGADO(A))

MAURICIO VIEIRA SERPA OAB - MT12758-O (ADVOGADO(A))

RAFAEL WASNIESKI OAB - MT0015469S-A (ADVOGADO(A))

RAYSA FREITAS DA SILVA OAB - MA17542 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(REU)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

Vistos etc., Defiro os benefícios da assistência judiciária gratuita. 

DETERMINO a realização antecipada de perícia médica. Nesse sentido: 

“AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA. 

RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA. PERÍCIA ANTECIPADA. Não 

sendo contundente a prova dos autos no sentido de comprovar, de plano, 

a incapacidade laboral da parte autora, deve-se prestigiar a decisão do 

juiz a quo que indeferiu a antecipação de tutela, devendo ser determinada 

a realização antecipada da perícia médica judicial com nova análise do 
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pedido de tutela antecipada após a perícia. (TRF-4 - AG: 

78847720134040000 RS 0007884-77.2013.404.0000, Relator: CELSO 

KIPPER, Data de Julgamento: 12/03/2014, SEXTA TURMA, Data de 

Publicação: D.E. 21/03/2014).” Nomeio para atuar como expert deste Juízo 

o Dr. Rodrigo Mustafá de Albuquerque, CRM/MT 7689, e-mail 

rodrigomust@hotmail.com, o qual cumprirá escrupulosamente o encargo 

que lhe é conferido, independentemente de termo de compromisso (art. 

422, CPC), devendo apresentar o laudo no prazo de 30 (trinta) dias, a 

contar do início dos trabalhos. Quanto ao valor dos honorários periciais, 

em processos que tramitam na justiça estadual em virtude de competência 

federal delegada, quando o autor é beneficiário de assistência judiciária 

gratuita, foi regulamentado pelo Conselho da Justiça Federal por intermédio 

da Resolução n° 305/2014. É facultado ao juiz ultrapassar o limite máximo 

estabelecido (R$ 200,00), em até 3 (três) vezes, atendendo ao grau de 

especialização do perito, à complexidade do exame e ao local de sua 

realização [art. 28 p. único c/c 25 da Resolução n° 305/2014]. Portanto, 

considerando-se a enorme dificuldade para encontrar profissionais que 

aceitem o encargo nas comarcas do interior, aliada ao grau de 

complexidade do exame e à diligência e zelo profissional, ARBITRO os 

honorários periciais no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), a serem 

arcados pela Justiça Federal. A parte autora fica desde já intimada para, 

querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, e caso já não tenha feito, 

apresentar quesitos e indique assistente técnico. Por sua vez, em relação 

aos quesitos do INSS, junte-se cópia de quesitação apresentada 

ordinariamente pelo Instituto Requerido nas demandas previdenciárias. 

Além dos quesitos apresentados de praxe, o juízo formula os seguintes 

quesitos ao perito: 1. A patologia do autor o incapacita para o exercício de 

TODA E QUALQUER ATIVIDADE que lhe garanta subsistência? Ou seja, 

pode-se afirmar que a incapacidade é TOTAL para todo labor? Ou se faz 

possível o trabalho em outro tipo de ocupação, sobretudo considerando a 

idade do periciando? 2. O periciando é INSUSCEPTÍVEL de recuperação ou 

reabilitação para o exercício de outra atividade que lhe garanta 

subsistência? Ou seja, pode-se afirmar que a incapacidade é DEFINITIVA 

para todas as ocupações? 3. Estas sequelas implicam redução da 

capacidade para o trabalho que habitualmente exercia? 4. Estas sequelas 

implicam em maior esforço para o desempenho da mesma atividade 

exercida à época do acidente? 5. Qual a redução o grau (ainda que 

aproximado) da redução da capacidade de trabalho do autor? (especificar 

em percentual) Vale ressaltar que, a Medida Provisória nº 767, de 2017 foi 

convertida em Lei n.º 13.457/ 2017, que altera a Lei nº 8.213/91, a qual 

dispõe sobre os Planos de Benefícios da Previdência Social, assim com 

base no art. 60 § 8º da Lei 13.457/17 é imprescindível que, nos laudos 

periciais produzidos nos processos, os peritos judiciais informem a data 

estimada em que o periciando estará suscetível de reabilitação, ou seja, a 

data possível de alta do segurado para que assim o magistrado possa 

fixar o prazo estimado para a duração do benefício. Com o laudo nos 

autos, cite-se o Instituto requerido para que responda a presente ação, se 

quiser, no prazo de 30 (TRINTA) dias, conforme inteligência do art. 183 do 

Código de Processo Civil. Após, intime-se a parte autora para no prazo 

legal apresentar impugnação, caso queira. Em seguida, imediatamente 

conclusos para deliberação. Por fim, embora a Lei processual de regência 

preveja realização de audiência de conciliação inicial, temos que o instituto 

requerido já informou, por ofício, que não comparecerá ao ato, de forma 

que deixo de designar audiência de conciliação/mediação. Cássio Luís 

Furim Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1004293-48.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

SELI ROEHRS CONSTANTINO PROCESKI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIORDANO DIEGO PROCESKI OAB - MT0015106A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JUREMA ROEHRS CONSTANTINO (REQUERIDO)

GENTIL CONSTANTINO (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

Vistos etc. I. Defiro o pedido retro (expedição de novo termo de curatela 

provisória da curatelada/interditanda JUREMA ROERHS CONSTANTINO), 

servindo cópia da presente decisão como termo atualizado. II. No mais, 

aguarde-se o laudo pericial, e, após, intimem-se as partes para 

manifestação em 15 (quinze) dias. III. Depois, colha-se o parecer do 

Ministério Público. IV. Por fim, retornem conclusos para sentença. V. 

Intime-se. Cumpra-se. Cássio Luís Furim Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1000560-11.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JACKSON BORN FRANCISCATTO (REQUERENTE)

ANA PAULA FRANCISCATTO (REQUERENTE)

LUCIANA MARIA VIEIRA DE CARVALHO FRANCISCATTO (REQUERENTE)

R. F. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANO GREGORY TRESCASTRO OAB - MT0018579-O 

(ADVOGADO(A))

ADRIANE MARCON OAB - MT0004660A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WILLIANS MORAES (REQUERIDO)

IRACEMA CHAVES CAVALCANTE (REQUERIDO)

IDEAL IMOBILIARIA E TURISMO LTDA - ME (REQUERIDO)

AMIR DE MORAES SOUZA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE LUCAS 

DO RIO VERDE PRIMEIRA VARA PROCESSO N. 

1000560-11.2017.8.11.0045 REQUERENTE: JACKSON BORN 

FRANCISCATTO, LUCIANA MARIA VIEIRA DE CARVALHO 

FRANCISCATTO, ANA PAULA FRANCISCATTO, R. F. REQUERIDO: IDEAL 

IMOBILIARIA E TURISMO LTDA - ME, AMIR DE MORAES SOUZA, IRACEMA 

CHAVES CAVALCANTE, WILLIANS MORAES Vistos, etc. I. Intime-se a 

Advogada peticionante no id. n. 18831339, para que acoste aos autos o 

devido instrumento de procuração, porquanto ausente nos autos, no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de revelia, a teor do art. 76, §1º, II, do 

Código de Processo Civil. II. Transcorrido o prazo, com ou sem 

procuração, conclusos para deliberação. III. Às providências. Lucas do 

Rio Verde/MT. Cássio Luís Furim Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000033-93.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ANA BETHANIA SANTOS RODRIGUES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MS7785-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE LUCAS 

DO RIO VERDE PRIMEIRA VARA PROCESSO N. 

1000033-93.2016.8.11.0045 REQUERENTE: ANA BETHANIA SANTOS 

RODRIGUES REQUERIDO: EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, 

Vistos, etc. I. Intime-se, pessoalmente, a parte Requerente para que, no 

prazo de 5 (cinco) dias, dê andamento ao feito sob pena de, no silêncio, 

este Juízo reputar que houve desistência e/ou abandono da causa, com a 

consequente extinção do processo na forma do artigo 485, III, § 1°, do 

Código de Processo Civil. II. Transcorrido o prazo, com ou sem 

manifestação, conclusos para deliberação. III. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. IV. Às providências. Lucas do Rio Verde/MT. Cássio Luís 

Furim Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1005049-91.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO RENATO ARDENGHI RIZZARDI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAICON MAIA ARCE RUSCHEL OAB - RS98041 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GILMAR RIZZARDI (INVENTARIADO)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

Vistos etc. I. Apesar da ausência de citação da suposta convivente do de 
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cujus, havendo evidências da união estável (conforme cópia de sentença 

juntada aos autos) e da aquisição de bem imóvel na constância da união, 

visando dar conhecimento a terceiros, para se evitar possíveis prejuízos 

(notadamente diante da informação de que o imóvel está anunciado para 

venda), defiro o pedido de averbação da existência da presente ação à 

margem da matrícula nº 6.669 do CRI de Lucas do Rio Verde/MT. 

Expeça-se o necessário. II. No que se refere ao imóvel objeto da matrícula 

nº 2.276 do CRI de Lucas do Rio Verde, indefiro o pedido de averbação, 

pois segundo consta na última certidão juntada nos autos, tal imóvel 

estava alienado fiduciariamente e teve sua propriedade consolidada em 

favor do Bradesco S/A. Ou seja, não se trata de bem pertencente ao 

espólio. III. No mais, considerando que já houve a apresentação das 

primeiras declarações, promovam-se as citações e intimações 

necessárias, conforme determinado no despacho inicial. IV. Intime-se. 

Cumpra-se. Cássio Luís Furim Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002437-15.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO TOPAZIO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HARRISSON FERNANDES DOS SANTOS OAB - MG107778 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS ALEXANDRE BENETTI (EXECUTADO)

KARIN CRISTINA SCHIESSL (EXECUTADO)

BS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE LUCAS 

DO RIO VERDE PRIMEIRA VARA PROCESSO N. 

1002437-15.2019.8.11.0045 EXEQUENTE: BANCO TOPAZIO S.A. 

EXECUTADO: BS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME, KARIN CRISTINA 

SCHIESSL, CARLOS ALEXANDRE BENETTI Vistos, etc. I. Intime-se a parte 

Exequente para, querendo, se manifestar no prazo de 15 (quinze) dias, 

acerca da ausência da citação da parte Executada, sob pena de 

arquivamento. II. Transcorrido o prazo, com ou sem manifestação, 

conclusos para deliberação. III. Às providências. Lucas do Rio Verde/MT. 

Cássio Luís Furim Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002169-63.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

RANNIER FELIPE CAMILO (EXEQUENTE)

Noeli Ivani Alberti (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FIAGRIL (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CAMILA BIRAL VIEIRA DA CUNHA MARTINS OAB - SP246397 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

Vistos etc. I. Diante da atribuição de efeito suspensivo aos embargos de 

declaração interpostos no agravo interno nos autos do agravo de 

instrumento nº 1019432-44.2019.8.11.0000, onde deliberou-se pelo não 

levantamento dos valores penhorados até a solução da demanda em sede 

recursal, suspenda-se o cumprimento da decisão Id 31273420, que havia 

determinado o levantamento/devolução dos valores à executada. II. 

Aguarde-se o julgamento do agravo. III. Intimem-se. Cumpra-se. Cássio 

Luís Furim Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002174-85.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MARINA BERTOLIN MATTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA SCHIRMER DE MATTOS OAB - 383.665.331-15 

(PROCURADOR)

DIRCEU PERES FARIAS JUNIOR OAB - MT0017765S-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

NEILDES ARAUJO AGUIAR DI GESU OAB - SP0217897A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE LUCAS 

DO RIO VERDE PRIMEIRA VARA PROCESSO N. 

1002174-85.2016.8.11.0045 AUTOR(A): MARINA BERTOLIN MATTOS REU: 

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A Vistos, etc. I. Considerando o 

delineado no id. n. 20162368, intime-se, pessoalmente, a parte Requerente 

para que, no prazo de 5 (cinco) dias, dê andamento ao feito sob pena de, 

no silêncio, este Juízo reputar que houve desistência e/ou abandono da 

causa, com a consequente extinção do processo na forma do artigo 485, 

III, § 1°, do Código de Processo Civil. II. Transcorrido o prazo, com ou sem 

manifestação, conclusos para deliberação. III. Às providências. Lucas do 

Rio Verde/MT. Cássio Luís Furim Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005030-51.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

GINAURA MARTINS BRITO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GUIDO ICARO FRITSCH OAB - MT19381/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

Vistos etc. I. Considerando-se a Portaria-Conjunta n.º 249 de 18 de março 

de 2020, que decreta o fechamento das portas dos Fóruns das Comarcas 

do Estado do Mato Grosso, alterando a Portaria-Conjunta n.º 247 de 16 de 

março de 2020 que dispõe sobre medidas temporárias de prevenção ao 

contágio pelo Corona vírus (COVID-19), redesigno a audiência aprazada 

nos autos para o dia 16/06/2020 às 16h00min. II. Intimem-se. Cássio Luís 

Furim Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005209-48.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

CLEITON SANTOS DE BRITO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GUIDO ICARO FRITSCH OAB - MT19381/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(REU)

 

Solicito ressonancia atualizada e avaliaçao atualizada da ortopedia para 

podermos concluir a pericia medica. Dr. Guido Vaca Cespedes CRM MT 

5084.

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1005465-25.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIANE SOUTHIER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDERSON DIEGO CIUPAK OAB - MT21810/O (ADVOGADO(A))

ADRIELLY TAMARA CIUPAK OAB - MT21829/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEONIDES DE LOURDES PORTELA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

Vistos etc. Diante da comprovação do falecimento da interditanda 

LEONIDES DE LOURDES PORTELA, e considerando que a presente ação é 

intransmissível, com base no art. 485, IX, do Código de Processo Civil, 

JULGO EXTINTO o feito, sem resolução de mérito. Sem custas em face da 

gratuidade. Após o trânsito em julgado, arquive-se os autos, com as 

anotações e baixas de praxe. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Cássio Luís Furim Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001588-48.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL BRUNO RODRIGUES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:
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GUIDO ICARO FRITSCH OAB - MT19381/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE In t imação NÚMERO DO PROCESSO: 

1001588-48.2016.8.11.0045 VALOR DA CAUSA:R$ 10.000,00 AUTOR: 

RAFAEL BRUNO RODRIGUES RÉU: OI S.A Intimação da parte autora para 

que, querendo, no prazo legal, apresente impugnação. Lucas do Rio 

Verde - MT, 18 de setembro de 2017. Leila Cristina de Lima Gomes 

Gestora Judiciária Sede do juízo e Informações: Av. Mato Grosso, 1912-S, 

Bairro: Jardim das Palmeiras, Cidade: Lucas do Rio Verde-MT 

Cep:78455000 - Fone: (65) 3549-2787.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001588-48.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL BRUNO RODRIGUES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GUIDO ICARO FRITSCH OAB - MT19381/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

Vistos etc. 1. A questão relativa à inversão do ônus da prova já foi 

deliberada no despacho posterior à emenda. 2. A impugnação da 

gratuidade será considerada durante a instrução ou no sentenciamento. 3. 

O pedido de suspensão por afetação também será verificado após a 

finalização da instrução, já que os limites da afetação não são amplos e 

não se aplicam em caso de eventual contratação fraudulenta. 4. 

Especifiquem as partes as provas que ainda pretende produzir, com o 

devida justificativa, sob pena de indeferimento. 5. Se as partes não 

quiserem produzir provas, conclusos para sentença. Magistrado C. L. 

Furim

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006049-58.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA PEGORARO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANO ANTONIO LORENSETTI OAB - MT18999/O (ADVOGADO(A))

WEYLLA DE SOUZA OAB - MT24666/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS - AGÊNCIA LUCAS DO RIO VERDE (REU)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

Vistos etc. I. Considerando-se a Portaria-Conjunta n.º 249 de 18 de março 

de 2020, que decreta o fechamento das portas dos Fóruns das Comarcas 

do Estado do Mato Grosso, alterando a Portaria-Conjunta n.º 247 de 16 de 

março de 2020 que dispõe sobre medidas temporárias de prevenção ao 

contágio pelo Corona vírus (COVID-19), redesigno a audiência aprazada 

nos autos para o dia 10/06/2020 às 14h30min. II. Intimem-se. Cássio Luís 

Furim Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003785-68.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GUIDO ICARO FRITSCH OAB - MT19381/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(REU)

 

PERICIADO FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS QUESITOS UNIFICADOS 

PROCESSO 10037856820198110045 QUESITOS I - DADOS GERAIS DO 

PROCESSO a) Número do processo 10037856820198110045. b) 

Juizado/Vara Primeira Vara. II - DADOS GERAIS DO(A) PERICIANDO(A) a) 

Nome do(a) autor(a) FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS. b) Estado civil 

Casado. c) Sexo Feminino. d) CPF 02437809317. e) Data de nascimento 

10.06.1980. f) Escolaridade Sexta serie. g) Formação técnico-profissional 

Sem. III - DADOS GERAIS DA PERÍCIA a) Data do Exame 06.03.2020. b) 

Perito Médico Judicial/Nome e CRM Guido Vaca Céspedes, CRM MT 5084. 

c) Assistente Técnico do INSS/Nome, Matrícula e CRM (caso tenha 

acompanhado o exame) Sem. d) Assistente Técnico do Autor/Nome e CRM 

(caso tenha acompanhado o exame) Sem. IV - HISTÓRICO LABORAL 

DO(A) PERICIADO(A) a) Profissão declarada Operador de produção. b) 

Tempo de profissão Um ano. c) Atividade declarada como exercida 

Serviços gerais. d) Tempo de atividade Vinte e um anos. e) Descrição da 

atividade Trabalho braçal como Operador de produção. f) Experiência 

laboral anterior Sem. g) Data declarada de afastamento do trabalho, se 

tiver ocorrido: Julho de 2019. V- EXAME CLÍNICO E CONSIDERAÇÕES 

MÉDICO-PERICIAIS SOBRE A PATOLOGIA a) Queixa que o(a) periciado(a) 

apresenta no ato da perícia. R Apresenta dor em ombros e na coluna 

sobre tudo em coluna lombar, ao exame fisico há dor à palpação dos 

processos espinhosos cervicais, dorsais e lombares, dor à palpação da 

musculatura paravertebral cervical, dorsal e lomar, Lasegue positivo a 

trinta graus à esquerda, dor à movimentação ativa e passiva do ombro 

esquerdo. b) Doença, lesão ou deficiência diagnosticada por ocasião da 

perícia (com CID). R Apresenta tendinopatia supraespinhal do ombro 

esquerdo, osteofitose, discopatia, dois abaulamentos de disco com 

compressão dural da coluna lombar, artrose acrômio/clavicular, artrose 

glenoidal, ruptura de ligamentos glenoumerais, tendinopatia supraespinhal, 

bursite acrômio/deltóidea, tendinopatia da cabeça longa do bíceps, 

derrame glenoumeral do ombro direito. CID 10 M751, M65, M544, M51, M19, 

M43, M711. c) Causa provável da(s) doença/moléstia(s)/incapacidade. R É 

degenerativa. d) Doença/moléstia ou lesão decorrem do trabalho 

exercido? Justifique indicando o agente de risco ou agente nocivo 

causador. R Não decorrem. e) A doença/moléstia ou lesão decorrem de 

acidente de trabalho? Em caso positivo, circunstanciar o fato, com data e 

local, bem como se reclamou assistência médica e/ou hospitalar. R Não 

decorrem. f) Doença/moléstia ou lesão torna o(a) periciado(a) 

incapacitado(a) para o exercício do último trabalho ou atividade habitual? 

Justifique a resposta, descrevendo os elementos nos quais se baseou a 

conclusão. R Sim, devido a que Apresenta tendinopatia supraespinhal do 

ombro esquerdo, osteofitose, discopatia, dois abaulamentos de disco com 

compressão dural da coluna lombar, artrose acrômio/clavicular, artrose 

glenoidal, ruptura de ligamentos glenoumerais, tendinopatia supraespinhal, 

bursite acrômio/deltóidea, tendinopatia da cabeça longa do bíceps, 

derrame glenoumeral do ombro direito. g) Sendo positiva a resposta ao 

quesito anterior, a incapacidade do(a) periciado(a) é de natureza 

permanente ou temporária? Parcial ou total? R É permanente e parcial para 

t rabalhos braçais.  h)  Data provável  do in íc io da(s ) 

doença/lesão/moléstias(s) que acomete(m) o(a) periciado(a). R 2019. i) 

Data provável de início da incapacidade identificada. Justifique. R Desde 

Julho de 2019, por atestado de incapacidade. j) Incapacidade remonta à 

data de início da(s) doença/moléstia(s) ou decorre de progressão ou 

agravamento dessa patologia? Justifique. R Da progressão. k) É possível 

afirmar se havia incapacidade entre a data do indeferimento ou da 

cessação do benefício administrativo e a data da realização da perícia 

judicial? Se positivo, justificar apontando os elementos para esta 

conclusão. R Sim, incapacidade em Julho de 2019 e indeferimento em 

Julho de 2019. l) Caso se conclua pela incapacidade parcial e permanente, 

é possível afirmar se o(a) periciado(a) está apto para o exercício de outra 

atividade profissional ou para a reabilitação? Qual atividade? R É parcial e 

permanente para trabalhos braçais. m) Sendo positiva a existência de 

incapacidade total e permanente, o(a) periciado(a) necessita de 

assistência permanente de outra pessoa para as atividades diárias? A 

partir de quando? R Não atualmente. n) Qual ou quais são os exames 

clínicos, laudos ou elementos considerados para o presente ato médico 

pericial? R Clinica, laudos, atestados, ultrasonografia, e ressonâncias. o) 

O(a) periciado(a) está realizando tratamento? Qual a previsão de duração 

do tratamento? Há previsão ou foi realizado tratamento cirúrgico? O 

tratamento é oferecido pelo SUS? R Sim, por tempo indeterminado, não 

cirúrgico e pelo SUS. p) É possível estimar qual o tempo e o eventual 

tratamento necessários para que o(a) periciado(a) se recupere e tenha 

condições de voltar a exercer seu trabalho ou atividade habitual (data de 

cessação da incapacidade)? R Não haverá recuperação, há porem 

reserva física par trabalhos não braçais. q) Preste o perito demais 

esclarecimentos que entenda serem pertinentes para melhor elucidação 
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da causa. R Sem elementos. r) Pode o perito afirmar se existe qualquer 

indício ou sinais de dissimulação ou de exacerbação de sintomas? 

Responda apenas em caso afirmativo. R Não há.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1005576-72.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ELAINE FRANZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO ALBERTO BOTEZINI OAB - MT8189-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO ROBERTO VIGNA OAB - SP0173477A (ADVOGADO(A))

 

Intimação do Douto Advogado da parte autora para, querendo, apresentar 

impugnação à contestação.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005649-44.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DA CONCEICAO PRUDENCIA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA DE JESUS RIBEIRO OAB - MT7973-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GERENCIA EXECUTIVA DO INSS - CUIABÁ-MT (REU)

 

Intimação da Douta Advogada da parte autora para, querendo, no prazo 

legal apresentar impugnação à contestação.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1003024-37.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAELA NEUMEISTER JACONE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO MATEUS DOS SANTOS OAB - MT0009671S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS (EXECUTADO)

 

Vistos etc. I.O acórdão juntado nos autos pela exequente refere-se a 

decisão do e. TJMT que declinou a competência ao e. TRF1. Intime-se a 

exequente para juntar aos autos cópia do acórdão proferido pelo e. TRF1 

quando do julgamento da apelação (vide referencia da apelação na 

certidão de trânsito em julgado juntada com a inicial). II.APÓS, havendo 

demonstrativo discriminado do crédito na forma delineada pelo art. 534 do 

CPC, intime-se a Fazenda Pública, na pessoa de seu representante 

judicial, por meio eletrônico, para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias 

úteis (art. 219 do CPC) e nos próprios autos, impugnar a execução, 

atentando-se ao disposto no art. 535 do CPC. III.Decorrido o prazo acima 

assinalado, certifique-se caso não haja o oferecimento de impugnação, e 

retornem os autos conclusos para deliberação. IV.Cumpra-se, expedindo 

o necessário. Cássio Luís Furim Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005609-62.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

LAUDELINA DIAS DE MORAES (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA DE JESUS RIBEIRO OAB - MT7973-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GERENCIA EXECUTIVA DO INSS - CUIABÁ-MT (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

Vistos etc. I. Considerando-se a Portaria-Conjunta n.º 249 de 18 de março 

de 2020, que decreta o fechamento das portas dos Fóruns das Comarcas 

do Estado do Mato Grosso, alterando a Portaria-Conjunta n.º 247 de 16 de 

março de 2020 que dispõe sobre medidas temporárias de prevenção ao 

contágio pelo Corona vírus (COVID-19), redesigno a audiência aprazada 

nos autos para o dia 10/06/2020 às 15h30min. II. Intimem-se. Cássio Luís 

Furim Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000329-76.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ MACHADO DAMASIO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRA NISHIMOTO BRAGA SAVOLDI OAB - MT0009216A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (REU)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

Vistos etc. I. Considerando-se a Portaria-Conjunta n.º 249 de 18 de março 

de 2020, que decreta o fechamento das portas dos Fóruns das Comarcas 

do Estado do Mato Grosso, alterando a Portaria-Conjunta n.º 247 de 16 de 

março de 2020 que dispõe sobre medidas temporárias de prevenção ao 

contágio pelo Corona vírus (COVID-19), redesigno a audiência aprazada 

nos autos para o dia 09/06/2020 às 16h00min. II. Intimem-se. Cássio Luís 

Furim Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003284-17.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE LUIZ LOURENCO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THAYANE NAYARA BALBINO ALMEIDA OAB - MT19929/O 

(ADVOGADO(A))

HELTON HELLMANN OAB - MT25365/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS (REU)

 

PERICIADO JOSE LUIZ LOURENÇO QUESITOS UNIFICADOS PROCESSO 

1003284720198110045 QUESITOS I - DADOS GERAIS DO PROCESSO a) 

Número do processo 1003284720198110045. b) Juizado/Vara Primeira 

Vara. II - DADOS GERAIS DO(A) PERICIANDO(A) a) Nome do(a) autor(a) 

JOSE LUIZ LOURENÇO. b) Estado civil Viuvo. c) Sexo Masculino. d) CPF 

83327150168. e) Data de nascimento 21.04.1958. f) Escolaridade Sexta 

serie. g) Formação técnico-profissional Sem. III - DADOS GERAIS DA 

PERÍCIA a) Data do Exame 05.02.2020. b) Perito Médico Judicial/Nome e 

CRM Guido Vaca Céspedes, CRM MT 5084. c) Assistente Técnico do 

INSS/Nome, Matrícula e CRM (caso tenha acompanhado o exame) Sem. d) 

Assistente Técnico do Autor/Nome e CRM (caso tenha acompanhado o 

exame) Sem. IV - HISTÓRICO LABORAL DO(A) PERICIADO(A) a) Profissão 

declarada Motorista. b) Tempo de profissão Trinta e oito anos. c) Atividade 

declarada como exercida Serviços gerais rural. d) Tempo de atividade 

Seis anos. e) Descrição da atividade Trabalho como Motorista. f) 

Experiência laboral anterior Sem. g) Data declarada de afastamento do 

trabalho, se tiver ocorrido: Novembro de 2018. V- EXAME CLÍNICO E 

CONSIDERAÇÕES MÉDICO-PERICIAIS SOBRE A PATOLOGIA a) Queixa 

que o(a) periciado(a) apresenta no ato da perícia. R Apresenta dor em 

membro inferior esquerdo, perda do movimento da perna esquerda e 

encurtamento do membro inferior esquerdo após acidente de transito em 

2015, caminha com dificuldade. b) Doença, lesão ou deficiência 

diagnosticada por ocasião da perícia (com CID). R Apresenta seqüela em 

membro inferior esquerdo devido a fratura de fêmur esquerdo, operado 

duas vezes após o acidente de transito. CID 10 S723, M009.. c) Causa 

provável da(s) doença/moléstia(s)/incapacidade. R É traumática. d) 

Doença/moléstia ou lesão decorrem do trabalho exercido? Justifique 

indicando o agente de risco ou agente nocivo causador. R Sim decorrem, 

porem sem CAT no momento. e) A doença/moléstia ou lesão decorrem de 

acidente de trabalho? Em caso positivo, circunstanciar o fato, com data e 

local, bem como se reclamou assistência médica e/ou hospitalar. R Sim 

decorrem, porem sem CAT no momento. f) Doença/moléstia ou lesão torna 

o(a) periciado(a) incapacitado(a) para o exercício do último trabalho ou 

atividade habitual? Justifique a resposta, descrevendo os elementos nos 

quais se baseou a conclusão. R Sim, devido a que apresenta seqüela em 

membro inferior esquerdo devido a fratura de fêmur esquerdo, operado 

duas vezes após o acidente de transito. g) Sendo positiva a resposta ao 

quesito anterior, a incapacidade do(a) periciado(a) é de natureza 

permanente ou temporária? Parcial ou total? R É permanente e total. h) 

Data provável do início da(s) doença/lesão/moléstias(s) que acomete(m) 

o(a) periciado(a). R 2015. i) Data provável de início da incapacidade 

identificada. Justifique. R Desde Novembro de 2018, por atestado de 

incapacidade. j) Incapacidade remonta à data de início da(s) 

doença/moléstia(s) ou decorre de progressão ou agravamento dessa 
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patologia? Justifique. R Da progressão. k) É possível afirmar se havia 

incapacidade entre a data do indeferimento ou da cessação do benefício 

administrativo e a data da realização da perícia judicial? Se positivo, 

justificar apontando os elementos para esta conclusão. R Sim, 

incapacidade em Novembro de 2018 e indeferimento em 2019. l) Caso se 

conclua pela incapacidade parcial e permanente, é possível afirmar se 

o(a) periciado(a) está apto para o exercício de outra atividade profissional 

ou para a reabilitação? Qual atividade? R É total e permanente. m) Sendo 

positiva a existência de incapacidade total e permanente, o(a) periciado(a) 

necessita de assistência permanente de outra pessoa para as atividades 

diárias? A partir de quando? R Não atualmente. n) Qual ou quais são os 

exames clínicos, laudos ou elementos considerados para o presente ato 

médico pericial? R Clinica, laudos, atestados, Rx e cirurgias. o) O(a) 

periciado(a) está realizando tratamento? Qual a previsão de duração do 

tratamento? Há previsão ou foi realizado tratamento cirúrgico? O 

tratamento é oferecido pelo SUS? R Sim, por tempo indeterminado, não 

cirúrgico e pelo SUS. p) É possível estimar qual o tempo e o eventual 

tratamento necessários para que o(a) periciado(a) se recupere e tenha 

condições de voltar a exercer seu trabalho ou atividade habitual (data de 

cessação da incapacidade)? R Não haverá recuperação. q) Preste o 

perito demais esclarecimentos que entenda serem pertinentes para melhor 

elucidação da causa. R Sem elementos. r) Pode o perito afirmar se existe 

qualquer indício ou sinais de dissimulação ou de exacerbação de 

sintomas? Responda apenas em caso afirmativo. R Não há.

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1001077-45.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

VITORIA GABRIELE DA SILVA MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES OAB - MT11445-O 

(ADVOGADO(A))

JESSICA TALITA SILVA DE SOUZA OAB - 052.662.694-13 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DANIEL MARTINS (INVENTARIADO)

ELOIDES DE FATIMA MELLER DA SILVA MENEGAT (REQUERIDO)

 

Vistos etc. 1. A manifestação retro da parte autora reveste-se em 

verdadeira desistência quanto ao prosseguimento do feito. 2. Isto posto, e 

por tudo mais que nos autos constam, EXTINGO O PRESENTE FEITO SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fulcro no art. 485, inciso VIII, do Código de 

Processo Civil. 3. Sem custas, dada a gratuidade judiciária. 4. Transitada 

em julgado, arquive-se, com as baixas e anotações necessárias. 5. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cássio Luís Furim Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1005939-59.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANI VIEIRA VAZ DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES OAB - MT11445-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

Vistos etc. I. Considerando-se a Portaria-Conjunta n.º 249 de 18 de março 

de 2020, que decreta o fechamento das portas dos Fóruns das Comarcas 

do Estado do Mato Grosso, alterando a Portaria-Conjunta n.º 247 de 16 de 

março de 2020 que dispõe sobre medidas temporárias de prevenção ao 

contágio pelo Corona vírus (COVID-19), redesigno a audiência aprazada 

nos autos para o dia 16/06/2020 às 14h30min. II. Intimem-se. Cássio Luís 

Furim Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001877-39.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

BINOTTI ARMAZENS GERAIS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TIAGO MATHEUS SILVA BILHAR OAB - RS71649 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SICREDI CENTRO NORTE (REQUERIDO)

CORRETORA DE SEGUROS SICREDI LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE LUCAS 

DO RIO VERDE PRIMEIRA VARA PROCESSO N. 

1001877-39.2020.8.11.0045 REQUERENTE: BINOTTI ARMAZENS GERAIS 

LTDA REQUERIDO: CORRETORA DE SEGUROS SICREDI LTDA, SICREDI 

CENTRO NORTE Vistos, etc. I. Recebo a inicial e os documentos que a 

instrui. II. Designo audiência de conciliação/mediação para a data de 

27/07/2020, às 10h00min, a qual será realizada perante o CEJUSC, nos 

termos do enunciado 27 do FONAMEC. III. Intime-se a parte Requerida com 

relação à audiência e a presente decisão, bem como cite-a quanto aos 

termos da petição inicial. O prazo para resposta será de 15 dias úteis (art. 

219) e se iniciará: a. Na data da audiência inicial de conciliação/mediação, 

ou da última sessão de conciliação, quando qualquer parte não 

comparecer ou, comparecendo, não houver autocomposição; b. Do 

protocolo do pedido de cancelamento da audiência de conciliação ou de 

mediação apresentado pelo réu, quando ocorrer a hipótese de ambas as 

partes manifestarem, expressamente, desinteresse na composição 

consensual (art. 334, § 4o, inciso I); c. No caso de litisconsórcio passivo, 

e havendo desinteresse na realização da audiência — que deverá ser 

manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, § 6º), o termo inicial, 

para cada um dos réus, será a data de apresentação de seu respectivo 

pedido de cancelamento da audiência. IV. Consigne-se no mandado que, 

não sendo contestada a ação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros 

os fatos articulados pela parte Autora (CPC art. 341 c.c 344). V. As partes 

devem comparecer acompanhadas por seus advogados ou defensores 

públicos (art. 334, § 9º, do CPC). VI. A parte poderá constituir 

representante, por meio de procuração específica, com poderes para 

negociar e transigir (art. 334, § 10º, do CPC). VII. O não comparecimento 

injustificado da parte Requerente ou da parte Requerida à audiência de 

conciliação será considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será 

sancionado com multa de até dois por cento da vantagem econômica 

pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União ou do 

Estado (art. 334, § 8º, do CPC). Havendo desinteresse na 

autocomposição, a parte Requerida deverá fazê-lo, por petição, 

apresentada com 10 (dez) dias de antecedência, contados da data da 

audiência (art. 334, § 8º do CPC). VIII. A audiência somente não se 

realizará se ambas as partes manifestarem, expressamente, desinteresse 

na composição consensual (art. 334, § 4º, I, do CPC). IX. Intime-se. X. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Lucas do Rio Verde/MT. Cássio Luís 

Furim Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1005768-05.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO PEDRO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES OAB - MT11445-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

Vistos etc. I. Considerando-se a Portaria-Conjunta n.º 249 de 18 de março 

de 2020, que decreta o fechamento das portas dos Fóruns das Comarcas 

do Estado do Mato Grosso, alterando a Portaria-Conjunta n.º 247 de 16 de 

março de 2020 que dispõe sobre medidas temporárias de prevenção ao 

contágio pelo Corona vírus (COVID-19), redesigno a audiência aprazada 

nos autos para o dia 04/06/2020 às 15h00min. II. Intimem-se. Cássio Luís 

Furim Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002492-63.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

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

Advogado(s) Polo Ativo:

DARLEY APARECIDO CARRIJO OAB - MT24306/O (ADVOGADO(A))

LUSSIVALDO FERNANDES DE SOUZA OAB - MT10186-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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I. L. D. S. (REU)

V. E. D. S. R. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

WILLIAN AUGUSTO MENDES CAVALCANTE OAB - MT23345/O 

(ADVOGADO(A))

ANA PAULA ZINI CAVALCANTE OAB - MT22905/O-O (ADVOGADO(A))

 

Intimação dos Doutos Advogados da parte autora para, querendo, no 

prazo legal apresentarem impugnação à contestação.

Intimação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1000506-45.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MARIO CESAR BATISTA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ CARLOS VENTURINI OAB - MT0013839A (ADVOGADO(A))

ANTONIO MARCOS LOPES DE OLIVEIRA OAB - MT0013970S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TERESINHA TROMBETA (REU)

STEFANO TROMBETA (REU)

 

INTIMAÇÃO PARA IMPULSIONAR O FEITO.

Intimação Classe: CNJ-112 RENOVATÓRIA DE LOCAÇÃO

Processo Número: 1005639-34.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS SARAIVA IMPORTACAO E COMERCIO S/A (AUTOR(A))

CARLOS SARAIVA IMPORTACAO E COMERCIO LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO DE TOLEDO PIZA FERRAZ OAB - SP258568 (ADVOGADO(A))

LEONARDO WARD CRUZ OAB - SP278362 (ADVOGADO(A))

LEONARDO DE LIMA NAVES OAB - MG0091166A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MOACIR CLOVIS SMANIOTTO JUNIOR (REU)

FERNANDO AUGUSTO SMANIOTTO (REU)

ANA PAULA SMANIOTTO (REU)

CIRLEI ANA FAVARETTO SMANIOTTO (REU)

MOACIR CLOVIS SMANIOTTO (REU)

 

INTIMAÇÃO SOBRE A AUDIÊNCIA REDESIGNADA PARA O DIA 14/09/2020 

ÀS 14H NP CEJUSC DESTE JUIZO.

Citação

Citação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1001241-73.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO KIRNEV (EMBARGANTE)

ZILA PEREIRA DE SOUZA (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA DE ARRUDA LIMA OAB - MT23001/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BOULHOSA & CIA LTDA (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LIDIO FREITAS DA ROSA OAB - MT17587/O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE LUCAS 

DO RIO VERDE PRIMEIRA VARA PROCESSO N. 

1001241-73.2020.8.11.0045 EMBARGANTE: PAULO KIRNEV, ZILA 

PEREIRA DE SOUZA EMBARGADO: BOULHOSA & CIA LTDA Vistos, etc. I. 

De proêmio, anoto que os presentes embargos já se encontram 

associados à Ação de Execução n. 1001397-95.2019.8.11.0045. Indefiro 

de plano o pedido para oficiar para o armazem da Ovetril, vez que as 

informações pretendidas são acessíveis pela própria parte Embargante 

(relatório de entrega de produtos). Deve então o Embargante juntar tal 

documento no prazo de 10 dias. II. Nos termos do art. 920, I, do Código de 

Processo Civil, ouça-se a parte Embargada para que, querendo, no prazo 

legal de 15 (quinze) dias, apresente impugnação. III. Por medida de 

economia processual, a norma não exige a citação da parte Embargada 

(Exequente), mas apenas sua oitiva em 15 (quinze) dias, a qual pode 

realizar-se na pessoa do Advogado constituído nos autos da Ação de 

Execução n. 1001397-95.2019.8.11.0045, via DJE. IV. Indefiro o pedido de 

gratuidade judiciária, pois a condição de agricultor e o volume do negócio 

realizado não pressupõe pobreza. O recolhimento das custas deverá 

ocorrer em 15 dias. E se não ocorrer, o processo será extinto (caso a 

citação já tenha ocorrido neste momento, haverá ainda condenação em 

honorários na forma do NCPC, de 10% do valor da causa). V. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. VI. Às providências. Lucas do Rio Verde/MT. 

Cássio Luís Furim Juiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001855-78.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

GRACIEMA FERREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES OAB - MT11445-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

Vistos etc. I.Inicialmente, defiro o processamento gratuito. II.Analisando os 

elementos e circunstâncias que envolvem o caso, tenho que o pedido de 

concessão de tutela específica requerida liminarmente não encontra 

guarida. III.Isso porque, embora seja evidente o interesse de agir da parte 

autora em relação ao pleito da concessão de aposentadoria por invalidez, 

tal interesse não subsiste quanto ao pedido liminar que visa impedir o INSS 

de cessar o auxílio doença que fora prorrogado administrativamente. De 

acordo com o comunicado de decisão juntado nos autos, o INSS concedeu 

o benefício até o dia 18/08/2020, consignando a necessidade de pedido 

administrativo de prorrogação, na hipótese da segurada entender que o 

prazo de recuperação fixado seja insuficiente. Inexiste pretensão resistida 

da autarquia a justificar a intervenção judicial neste momento. IV.Sendo 

assim, indefiro a tutela de urgência vindicada. V.Antes de determinar a 

citação do Instituto requerido, DETERMINO a realização antecipada de 

perícia médica. VI.Nomeio para atuar como expert deste Juízo o Dr. Dr. 

Rodrigo Mustafá de Albuquerque, CRM/MT 7689, e-mail 

rodrigomust@hotmail.com, o qual cumprirá escrupulosamente o encargo 

que lhe é conferido, independentemente de termo de compromisso (art. 

422, CPC), devendo apresentar o laudo no prazo de 30 (trinta) dias, a 

contar do início dos trabalhos. Quanto ao valor dos honorários periciais, 

em processos que tramitam na justiça estadual em virtude de competência 

federal delegada, quando o autor é beneficiário de assistência judiciária 

gratuita, foi regulamentado pelo Conselho da Justiça Federal por intermédio 

da Resolução n° 305/2014. É facultado ao juiz ultrapassar o limite máximo 

estabelecido (R$ 200,00), em até 3 (três) vezes, atendendo ao grau de 

especialização do perito, à complexidade do exame e ao local de sua 

realização [art. 28 p. único c/c 25 da Resolução n° 305/2014]. Portanto, 

considerando-se a enorme dificuldade para encontrar profissionais que 

aceitem o encargo nas comarcas do interior, aliada ao grau de 

complexidade do exame e à diligência e zelo profissional, ARBITRO os 

honorários periciais no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), a serem 

arcados pela Justiça Federal. VII.A parte autora fica desde já intimada 

para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, e caso já não tenha feito, 

apresentar quesitos e indicar assistente técnico. VIII.Por sua vez, em 

relação aos quesitos do INSS, junte-se cópia de quesitação apresentada 

ordinariamente pelo Instituto Requerido nas demandas previdenciárias. 

IX.Vale ressaltar que, a Medida Provisória nº 767, de 2017 foi convertida 

em Lei n.º 13.457/ 2017, que altera a Lei nº 8.213/91, a qual dispõe sobre 

os Planos de Benefícios da Previdência Social, assim com base no art. 60 

§ 8º da Lei 13.457/17 é imprescindível que, nos laudos periciais 

produzidos nos processos, os peritos judiciais informem a data estimada 

em que o periciando estará suscetível de reabilitação, ou seja, a data 

possível de alta do segurado para que assim o magistrado possa fixar o 

prazo estimado para a duração do benefício. X.Com o laudo nos autos, 

cite-se o Instituto requerido para que responda a presente ação, se 

quiser, no prazo de 30 (TRINTA) dias, conforme inteligência do art. 183 do 

Código de Processo Civil. XI.Após, intime-se a requerente para no prazo 

legal apresentar impugnação, caso queira. XII.Em seguida, imediatamente 

conclusos para deliberação. XIII.Por fim, embora a Lei processual de 

regência preveja realização de audiência de conciliação inicial, temos que 

o instituto requerido já informou, por ofício, que não comparecerá ao ato, 

de forma que deixo de designar audiência de conciliação/mediação. 
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Cássio Luís Furim Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001874-84.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

RENATA BEZERRA PINHEIRO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLENE ALMEIDA MARTINS OAB - CE20415 (ADVOGADO(A))

DOUGLAS SOUTO CABRAL OAB - CE36447 (ADVOGADO(A))

GUSTAVO BRIGIDO BEZERRA CARDOSO OAB - CE18031 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO LUCAS DO RIO VERDE (REU)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE LUCAS 

DO RIO VERDE PRIMEIRA VARA PROCESSO N. 

1001874-84.2020.8.11.0045 AUTOR(A): RENATA BEZERRA PINHEIRO 

REU: MUNICIPIO LUCAS DO RIO VERDE Vistos, etc. I. Trata-se de Ação 

Comum proposta por Renata Bezerra Pinheiro em desfavor do Município de 

Lucas do Rio Verde/MT. II. Como é sabido, com a elevação desta Comarca 

para a Terceira Entrância (Resolução nº 08/2014/TP), houve a instalação 

de mais duas Varas – Quinta e Sexta – dentre estas à Quinta Vara foi 

atribuída a jurisdição dos Juizados Especiais Cível, Criminal e da Fazenda 

Pública, que passou, desde então, a existir nesta Comarca. III. Consta no 

art. 2º da Lei nº 12.153/09 que ao Juizado Especial da Fazenda Pública 

compete “processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos 

Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor 

de 60 (sessenta) salários mínimos”. IV. Tal competência, segundo prevê o 

§4º da mesma Lei, é absoluta onde estiver instalado o Juizado. V. A 

Resolução nº 04/2014/TP reforça a competência dos referidos Juizados 

no âmbito do Poder Judiciário deste Estado, exemplificando as ações de 

sua esfera de atuação. VI. Assim, considerando o valor da presente 

causa e que a demanda foi proposta em desfavor do Município, tem-se 

que a competência para o seu processamento é do Juizado Especial da 

Fazenda Pública. VII. Diante do exposto, DECLARO a incompetência deste 

Juízo para apreciar a presente demanda, determinando a remessa destes 

autos à Quinta Vara desta Comarca. VIII. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. IX. Às providências. Com urgência. Lucas do Rio Verde/MT. 

Cássio Luís Furim Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001868-77.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

SELNA BEATRIZ DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRYELI APARECIDA DA COSTA MIRANDA OAB - MT18771/O 

(ADVOGADO(A))

LENISE FERREIRA BOFF OAB - MT26231/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PEDRO LEMES DE ALMEIDA (REQUERIDO)

DORA ALICE DE ALMEIDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE LUCAS 

DO RIO VERDE PRIMEIRA VARA PROCESSO N. 

1001868-77.2020.8.11.0045 REQUERENTE: SELNA BEATRIZ DA COSTA 

REQUERIDO: DORA ALICE DE ALMEIDA, PEDRO LEMES DE ALMEIDA 

Vistos, etc. I. De proêmio, importa salientar que a demanda apresenta 

como destino do endereçamento a Terceira Vara da Comarca de Lucas do 

Rio Verde/MT. II. Desta forma, com fundamento no art. 319, I, do Código de 

Processo Civil, remetam-se os autos à Terceira Vara da Comarca de 

Lucas do Rio Verde/MT. III. Cumpra-se, expedindo o necessário. IV. Às 

providências. Com urgência. Lucas do Rio Verde/MT. Cássio Luís Furim 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1002711-47.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JAIR KAUFFMAN (EXECUTADO)

INEZ CAETANO LOPES (EXECUTADO)

JOSE PAULO KUMMER (EXECUTADO)

CLAUDINEI MELO FREITAS (EXECUTADO)

AIRTON ANTONIO ZANETTI (EXECUTADO)

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

OURO VERDE DE MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT 

(EXECUTADO)

VITOR PAULO PASSAGLIA (EXECUTADO)

JEOVA PEREIRA (EXECUTADO)

GILMAR OLIVEIRA PINTO (EXECUTADO)

OSVALDO MACHADO DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

ANTONIO DONIZETE CAVALARO (EXECUTADO)

ELEDIR PEDRO TECHIO (EXECUTADO)

SANDRA REGINA PRIMAO BARZOTTO (EXECUTADO)

EVERTOM MELCHIOR (EXECUTADO)

VILSON GONZALES KIRST (EXECUTADO)

JOSE MAURO DAMBROS (EXECUTADO)

JORGE ANTONIO ANDRETTA (EXECUTADO)

RODRIGO BINI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE LUCAS 

DO RIO VERDE PRIMEIRA VARA PROCESSO N. 

1002711-47.2017.8.11.0045 EXEQUENTE: ESTADO DE MATO GROSSO 

EXECUTADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS OURO VERDE DE MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE 

MT, VILSON GONZALES KIRST, JAIR KAUFFMAN, OSVALDO MACHADO 

DE OLIVEIRA, JOSE MAURO DAMBROS, JOSE PAULO KUMMER, VITOR 

PAULO PASSAGLIA, ELEDIR PEDRO TECHIO, JEOVA PEREIRA, SANDRA 

REGINA PRIMAO BARZOTTO, INEZ CAETANO LOPES, EVERTOM 

MELCHIOR, RODRIGO BINI, CLAUDINEI MELO FREITAS, GILMAR OLIVEIRA 

PINTO, AIRTON ANTONIO ZANETTI, ANTONIO DONIZETE CAVALARO, 

JORGE ANTONIO ANDRETTA Vistos, etc. I. Trata-se de Ação de Execução 

Fiscal proposta pelo Estado de Mato Grosso em desfavor da Cooperativa 

de Crédito Rural de Lucas do Rio Verde/MT, tendo arrolado como 

corresponsáveis: Vitor Paulo Passaglia, Osvaldo Machado de Oliveira, 

Jose Mauro Dambros, Eledir Pedro Techio, Claudinei Mello Freitas, Airton 

Antonio Zanetti, Jorge Antônio Andretta, Everton Melchior, Jair Kauffman, 

Rodrigo Bini, Inez Caetano Lopes, Jeova Pereira, Sandra Regina Primão 

Barzotto, Jose Paulo Kummer, Vilson Gonzales Kirst, Antonio Donizere 

Cavalaro e Gilmar Oliveira Pinto. O Estado Exequente lastreia a execução 

na CDA n. 2017491 com valor de R$ 143.139,42, conforme id. n. 9055401. 

Manifestação da parte Executada no id. n. 9417633, narrando que propôs 

a Ação Anulatória n. 4208-84.2015.8.11.0045 – Código n. 110495, 

postulando pela declaração de inexistência de relação jurídica-tributária, a 

qual fora julgada improcedente e se encontra em grau de recurso. 

Informou o depósito judicial do valor executado, de modo que requereu a 

suspensão da lide e exclusão dos coobrigados do polo passivo. Guia de 

depósito judicial no id. n. 9417680, no valor de R$ 142.403.04. Despacho 

inicial no id. n. 9175216, determinando a citação da parte Executada. No id. 

n. 9563099, a parte Executada reiterou o postulado na primeira 

manifestação. Vieram-me os autos conclusos. É o breve relatório. Decido. 

Pois bem. II. De proêmio, necessário salientar que nos autos da Ação 

Anulatória n. 4208-84.2015.811.0045 – Código n. 110495, na data de 

17.05.2018, fora prolatada sentença de improcedência, sendo que se 

encontra em grau recursal. III. Antes de ser citada, a parte Executada 

compareceu aos autos, espontaneamente, e informou o depósito da 

quantia judicial executada, conforme guia de depósito judicial no id. n. 

9417680, no valor de R$ 142.403.04. IV. Desta forma, nos ditames do art. 

151, II, do Código Tributário Nacional, DETERMINO a SUSPENSÃO DA 

EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO, de modo que deve ser 

suspensa/retirada toda e qualquer restrição eventualmente existente nos 

órgãos de proteção ao crédito, em relação ao crédito discutido e em 

desfavor dos Executados envolvidos. V. Acerca do oferecimento dos 

embargos, o art. 16 da Lei de Execução Fiscal, indica a necessidade de 

garantia do valor, o qual tenho por satisfeito, sendo que já consta a 

opos ição  da  Ação de  Embargos  à  Execução  n . 

1003518-67.2017.8.11.0045 pela parte Executada. VI. Por sua vez, 

atinente ao pleito de exclusão dos corresponsáveis, nos ditames do art. 

10 do Código de Processo Civil, intime-se a parte Exequente para, 

querendo, se manifestar no prazo de 15 (quinze) dias. VII. Transcorrido o 
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prazo, com ou sem manifestação, imediatamente conclusos para 

deliberação. VIII. Cumpra-se, expedindo o necessário. IX. Às providências. 

Lucas do Rio Verde/MT. Cássio Luís Furim Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1004325-87.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI OAB - PE21678-D 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

G A BAZANA POSTO DE MOLAS E MECANICA - EPP (REU)

GILSOMAR ANTONIO BAZANA (REU)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE LUCAS 

DO RIO VERDE PRIMEIRA VARA PROCESSO N. 

1004325-87.2017.8.11.0045 AUTOR(A): SICREDI CENTRO NORTE REU: G 

A BAZANA POSTO DE MOLAS E MECANICA - EPP, GILSOMAR ANTONIO 

BAZANA Vistos, etc. I. Trata-se de Ação Monitória proposta pela 

Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Ouro Verde do Mato 

Grosso – Sicredi Ouro Verde MT em desfavor de G. A. Bazana Posto de 

Molas e Mecânica EPP e Gilsomar Antônio Bazana. Com o regular trâmite 

da lide as partes no id. n. 10658390, formularam acordo sobre os termos 

da demanda. Por sua vez, a parte Autora no petitório n. 16542162, 

apresentou pedido de cumprimento de sentença, considerando o 

descumprimento da obrigação pela parte Requerida. Vieram-me os autos 

conclusos. É o breve relatório. Decido. Pois bem. De proêmio, necessário 

ponderar que o feito dispõe de acordo entabulado entre os litigantes, o 

qual pende de homologação, sendo que consta pedido de cumprimento de 

sentença, ante o descumprimento da obrigação assumida, de modo que 

procedo com a análise das questões dispostas nos autos, conforme 

ordem de apresentação. II. Do Acordo - Id. n. 10658390. Do compulso dos 

autos, infere-se que as partes entabularam acordo estabelecendo 

parâmetros para a resolução completa do objeto jurídico perseguido e, em 

consequência, eliminar a presente demanda. Desta forma, como as partes 

apresentam ao juízo solução pacificadora para o litígio, e sendo direito 

transigível, é devida a homologação por ato judicial. Isto posto, homologo o 

acordo entabulado pelas partes, que passam a fazer parte da presente 

sentença, para que surta seus jurídicos efeitos, inclusive a constituição de 

título judicial para fins executivos, se for o caso. A homologação segue a 

fundamentação do art. 487, III, “b”, do Código de Processo Civil, para tanto, 

extinguindo o presente processo com resolução de mérito. III. Do Pedido de 

Cumprimento de Sentença – Id. n. 16542162. III.1 Alterem-se os registros 

cartorários para “cumprimento de sentença”. III.2 Intime-se a parte 

Exequente para no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar memorial de 

débito atualizado. III.3 Havendo demonstrativo discriminado do crédito e 

atendidas as determinações constantes no art. 524 do CPC, intime-se a 

parte Executada para pagar o débito, no prazo de 15 (quinze) dias úteis 

(art. 219 do CPC), acrescido das custas da execução (art. 523 do CPC). 

III.4 Nos termos do disposto nos §§ 2º a 4º do art. 513 do CPC, a intimação 

da parte Executada deverá ocorrer: a) pelo Diário da Justiça, na pessoa 

de seu Advogado constituído nos autos, salvo se já tiver decorrido 01 ano 

entre o trânsito em julgado e o requerimento de cumprimento de sentença 

(neste caso, a intimação será por carta com aviso de recebimento 

encaminhada à pessoa do devedor, no endereço constante nos autos); b) 

por carta com aviso de recebimento, quando representado pela 

Defensoria Pública ou quando não tiver procurador constituído nos autos, 

ressalvada a hipótese do inciso IV; c) por meio eletrônico, quando, no 

caso do § 1o do art. 246 (empresas públicas e privadas – salvo 

microempresas e empresas de pequeno porte - são obrigadas a manter 

cadastro nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de 

recebimento de citações e intimações), não tiver procurador constituído 

nos autos; d) por edital, quando, citado na forma do art. 256 (por edital), 

tiver sido revel na fase de conhecimento. III.5 Caso não haja pagamento 

voluntário, o débito será acrescido de multa de 10% (dez por cento) e 

honorários advocatícios de 10% (dez por cento), devendo ser expedido, 

desde logo, mandado de penhora e avaliação, seguindo-se os atos de 

expropriação (art. 523, §§ 1º e 3º, do CPC). III.6 Efetuado o pagamento 

parcial do débito, a multa e os honorários incidirão sobre o restante (art. 

523, § 2º, do CPC). III.7 Transcorrido o prazo para pagamento voluntário 

sem que este ocorra, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que a 

parte Executada, independentemente de penhora ou nova intimação, 

apresente, nos próprios autos, sua impugnação (art. 525, caput, do CPC). 

IV. Por fim, certificado o trânsito em julgado da decisão e transcorrido o 

prazo do art. 523 (pagamento voluntário), a parte Exequente poderá 

requerer à serventia a expedição de certidão para fins de protesto (art. 

517 do CPC), que servirá também aos fins previstos no art. 782, § 3º, do 

CPC (a requerimento da parte, o juiz pode determinar a inclusão do nome 

do executado em cadastros de inadimplentes). V. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. VI. Às providências. Lucas do Rio Verde/MT. Cássio Luís 

Furim Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001892-08.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MATEUS MENEGON (EXEQUENTE)

VANDERLEI ROBERTO GNOATO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MATEUS MENEGON OAB - MT0011229A (ADVOGADO(A))

FABIANO GAVIOLI FACHINI OAB - MT5425/B-B (ADVOGADO(A))

DAIANE DOS SANTOS SILVA OAB - MT0017824A (ADVOGADO(A))

FERNANDA GAVIOLI FACHINI OAB - MT0011032A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RONALDO CESARIO DA SILVA (EXECUTADO)

MANOEL CESARIO NETO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE LUCAS 

DO RIO VERDE PRIMEIRA VARA PROCESSO N. 

1001892-08.2020.8.11.0045 EXEQUENTE: MATEUS MENEGON, 

VANDERLEI ROBERTO GNOATO EXECUTADO: RONALDO CESARIO DA 

SILVA, MANOEL CESARIO NETO Vistos, etc. I. De proêmio, importa 

salientar que a demanda apresenta como destino do endereçamento a 

Segunda Vara da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT. II. Desta forma, 

com fundamento no art. 319, I, do Código de Processo Civil, remetam-se os 

autos à Segunda Vara da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT. III. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. IV. Às providências. Lucas do Rio 

Verde/MT. Cássio Luís Furim Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001897-30.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DO CARMO RODRIGUES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES OAB - MT11445-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

Vistos etc. Trata-se de Ação Previdenciária de Aposentadoria Por Idade 

Híbrida proposta em desfavor do Instituto Nacional do Seguro Social – 

INSS, com pedido de concessão de tutela de urgência. É o breve relatório. 

FUNDAMENTO. DECIDO. Conforme se extrai da dicção do artigo 300 do 

Código de Processo Civil, para o deferimento da denominada tutela de 

urgência, imprescindível se mostra a demonstração de probabilidade do 

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

Analisando os elementos e circunstâncias que envolvem o caso, tenho 

que a tutela de urgência vindicada não encontra guarida neste momento. 

Isso porque, segundo a legislação de regência (§ 3º do art. 55 da Lei n. 

8.213/91) e o disposto nas Súmulas 149 do STJ e 27 do TRF da 1ª Região, 

a comprovação da atividade rural está adstrita à existência de início de 

prova material, corroborada por prova testemunhal. Assim, ainda que haja 

nos autos início de prova material do exercício do trabalho rural, há que se 

provar também pela prova testemunhal o período relativo a atividade rural. 

Diante do exposto, INDEFIRO a tutela de urgência postulada, sem prejuízo 

da reapreciação do pedido após a realização da audiência instrutória. Por 

outro lado, quanto ao rito de tramitação, é cediço que a presente ação 

demanda celeridade processual, eis que se pretende adquirir a 

aposentadoria, para que, em tese, tenha a parte autora condições de 

subsistência. A lei impõe obrigatoriamente a designação de audiência 

conciliatória, para que a ré possa oferecer a contestação e requerer as 
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provas necessárias. No entanto, considerando que o instituto requerido já 

informou, por ofício, que não comparecerá ao ato, deixo de designar 

audiência de conciliação/mediação. Outrossim, com fundamento no 

princípio da durabilidade razoável do processo (CF, art. 5º, LXXVIII), desde 

já deixo designada audiência de instrução e julgamento para o dia 

18/08/2020, às 14h00min. Cite-se e intime-se o Instituto requerido, a fim de 

que responda a presente ação, no prazo legal, apresentando, desde já, rol 

de testemunhas, quesitos e assistente técnico. A parte autora fica 

advertida, desde já, que compete ao seu respectivo advogado informar ou 

intimar as testemunhas acerca da data da audiência (art. 455, do CPC), 

devendo a intimação ser realizada por carta com aviso de recebimento e 

juntada aos autos com 03 (três) dias de antecedência da data da 

audiência (art. 455, §1º, do CPC). A inércia na intimação das testemunhas 

importará na desistência da inquirição (art. 455, §3º, do CPC). Defiro os 

benefícios da assistência judiciária gratuita à parte autora, ressalvada a 

possibilidade de impugnação/revogação, nos termos da Lei 1.060/50. A 

autora fica intimada, desde já, por intermédio de seu advogado. 

Cumpra-se. Às providências. Cássio Luís Furim Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006084-18.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

GLOBO MAGAZINE E CONFECCOES LTDA - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEIA CANDIDA RODRIGUES BELMONT OAB - MT24465/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE LUCAS RIO VERDE 

(REU)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE LUCAS 

DO RIO VERDE PRIMEIRA VARA PROCESSO N. 

1006084-18.2019.8.11.0045 AUTOR(A): GLOBO MAGAZINE E 

CONFECCOES LTDA - ME REU: ASSOCIACAO DOS SERVIDORES 

MUNICIPAIS DE LUCAS RIO VERDE Vistos, etc. I. Trata-se Ação de 

Cobrança proposta por Globo Magazine e Confecções Ltda em desfavor 

de Associação dos Servidores Municipais de Lucas do Rio Verde - ASPM. 

Consta na exordial, que as partes firmaram convênio para pagamento de 

compras dos associados da Requerida através do cartão FLEXICARD. 

Alega que foram realizados os descontos dos associados, todavia, os 

valores não foram repassados pela parte Requerida, dando origem dívida 

na quantia de R$ 34.725,06. Requer a parte Requerente em sede de 

antecipação dos efeitos da tutela de urgência a penhora de ativos 

financeiros da parte Requerida, e subsidiariamente a determinação de 

inalienabilidade de bem imóvel. Com a inicial, juntou documentos. 

Vieram-me os autos conclusos. É o breve relatório. Decido e fundamento. 

Pois bem. II. Da Antecipação dos Efeitos da Tutela de Urgência. Estabelece 

o art. 300 do Código de Processo Civil, que a requerimento da parte o Juiz 

poderá antecipar os efeitos da tutela pretendida à inicial, em caráter de 

urgência, quando observar manifesta a existência de probabilidade do 

direito, bem como haver receio de perigo de dano ou o risco ao resultado 

útil do processo. Necessário dizer que a antecipação dos efeitos da tutela 

em caráter de urgência é uma grande inovação trazida ao nosso sistema 

processual para dar maior agilidade aos feitos, bem como para que o 

Autor possa, no início da lide, gozar do direito que somente lhe seria 

concedido com a coisa julgada material. Justamente pela antecipação dos 

efeitos da tutela conceder em caráter “initio litis” o próprio direito em litígio, 

sua concessão é precedida da apreciação rigorosa dos pressupostos do 

art. 300 do Código de Processo Civil. Assim, a parte deverá apresentar 

probabilidade de direito, sendo este um dos elementos mais marcantes do 

instituto, sendo sua presença necessária para antecipação dos efeitos da 

tutela em caráter de urgência. Dadas estas considerações iniciais, passo 

ao exame do caso concreto. “In casu”, a análise dos fatos narrados e dos 

documentos acostados à inicial não permitem constatar a presença de 

requisitos imprescindíveis para a concessão da antecipação dos efeitos 

da tutela, no caso a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco 

ao resultado útil do processo. A antecipação dos efeitos da tutela de 

urgência tem como escopo a efetividade do resultado do processo, para 

salvaguardar o direito instantâneo, entendendo-se este como aquele que 

não pode esperar. No caso em análise, denota-se pelo quadro do id. n. 

27091437-Pág. 2, que as dívidas cobradas referem-se ao período de 

21.05.2017 a 21.07.2018, não sendo contemporâneas a propositura da 

lide, afastando, assim, o caráter imprescindível da medida, de modo que 

não verificado o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 

De igual modo, atinente a probabilidade do direito, o mero inadimplemento 

não constitui fundamento suficiente para o deferimento da medida de 

antecipação dos efeitos da tutela de urgência, quando ausente outros 

indicativos de insolvência da parte Requerida. O “mandamus” jurisdicional 

não pode basear-se tão somente nas alegações da parte Autora, as quais 

carecem de prova a ensejar o deferimento da medida postulada, ou seja, 

perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e probabilidade do 

direito. Neste sentido, eis o delineado pela jurisprudência do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO 

ANULATÓRIA – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DE MULTA APLICADA 

PELO PROCON - TUTELA DE URGÊNCIA - REQUISITOS DO ART. 300 DO 

CPC NÃO DEMONSTRADOS -DECISÃO MANTIDA. Nos termos do art. 300 

do Novo CPC, para a concessão da tutela provisória de urgência devem 

estar presentes dois requisitos não cumulativos: a probabilidade do direito 

e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A ausência de 

comprovação da probabilidade do direito e do perigo de dano irreparável 

ou de difícil reparação impede o deferimento de antecipação dos efeitos 

da tutela. [...].” (N.U 1013654-30.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS 

CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira 

Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/12/2019, Publicado no 

DJE 10/12/2019). (Sem grifos no original). Por assim sendo, a apreciação 

do pedido de antecipação dos efeitos da tutela de urgência proposto não 

comporta maiores delongas, sendo o indeferimento desta medida que se 

impõe. III. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos 

efeitos da tutela de urgência, uma vez que, ausente elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou o 

risco ao resultado útil do processo, forte no art. 300, "caput", do Código de 

Processo Civil. IV. Da Citação e Audiência de Conciliação. IV.1 Designo 

audiência de conciliação/mediação para a data de 20/07/2020, às 

16h30min, a qual será realizada perante o CEJUSC, nos termos do 

enunciado 27 do FONAMEC. IV.2 Intime-se a parte Requerida com relação 

à audiência e a presente decisão, bem como cite-a quanto aos termos da 

petição inicial. O prazo para resposta será de 15 dias úteis (art. 219) e se 

iniciará: a. Na data da audiência inicial de conciliação/mediação, ou da 

última sessão de conciliação, quando qualquer parte não comparecer ou, 

comparecendo, não houver autocomposição; b. Do protocolo do pedido de 

cancelamento da audiência de conciliação ou de mediação apresentado 

pelo réu, quando ocorrer a hipótese de ambas as partes manifestarem, 

expressamente, desinteresse na composição consensual (art. 334, § 4o, 

inciso I); c. No caso de litisconsórcio passivo, e havendo desinteresse na 

realização da audiência — que deverá ser manifestado por todos os 

litisconsortes (art. 334, § 6º), o termo inicial, para cada um dos réus, será 

a data de apresentação de seu respectivo pedido de cancelamento da 

audiência. IV.3 Consigne-se no mandado que, não sendo contestada a 

ação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pela 

parte Autora (CPC art. 341 c.c 344). IV.4 As partes devem comparecer 

acompanhadas por seus advogados ou defensores públicos (art. 334, § 

9º, do CPC). IV.5 A parte poderá constituir representante, por meio de 

procuração específica, com poderes para negociar e transigir (art. 334, § 

10º, do CPC). IV.6 O não comparecimento injustificado da parte 

Requerente ou da parte Requerida à audiência de conciliação será 

considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com 

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

da causa, revertida em favor da União ou do Estado (art. 334, § 8º, do 

CPC).Havendo desinteresse na autocomposição, a parte Requerida 

deverá fazê-lo, por petição, apresentada com 10 (dez) dias de 

antecedência, contados da data da audiência (art. 334, § 8º do CPC). IV.7 

A audiência somente não se realizará se ambas as partes manifestarem, 

expressamente, desinteresse na composição consensual (art. 334, § 4º, I, 

do CPC). V. Intime-se. VI. Cumpra-se, expedindo o necessário. VII. Às 

providências. Lucas do Rio Verde/MT. Cássio Luís Furim Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1006209-83.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO HENRIQUE ALVES VALENTIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGISSON JOSE DE CASTRO OAB - MT0006214A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)
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Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE LUCAS 

DO RIO VERDE PRIMEIRA VARA PROCESSO N. 

1006209-83.2019.8.11.0045 REQUERENTE: DIEGO HENRIQUE ALVES 

VALENTIM REQUERIDO: BANCO BMG S.A Vistos, etc. I. De proêmio, 

recebo a emenda disposta no id. n. 28795175, de modo que alterem-se os 

registros cartorários para “Justiça gratuita? NÃO”. II. Postergo a análise da 

tutela de urgência pleiteada para após a fase postulatória, haja vista a 

necessidade de ouvir o polo passivo da demanda, aliado ao fato de que a 

concessão do pleito liminar está condicionada à demonstração de 

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

risco ao resultado útil do processo (CPC, art. 300), exigindo, pois, cautela 

e segurança por parte do Juízo para sua concessão. III. Nesse ponto, 

cabe salientar que os documentos acostados na exordial informam o uso 

do cartão de crédito pelo Autor, das quais destaco as faturas com 

vencimento para 10/11/2018, 10/12/2018 e 10/01/2019, com os maiores 

valores, sendo que a resposta da Ouvidoria do Banco BMG disposta nos 

autos, indica tratar-se de dívida cobrada pelo uso do cartão de crédito. IV. 

Ante a clara hipossuficiência do consumidor na relação de consumo, a 

inversão do ônus da prova é medida necessária para se determinar à 

parte Requerida a juntada de cópia de contrato ou outro documento que 

evidencie a existência de relação jurídica com a parte Autora, nos termos 

do art. 6, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, discriminando, ainda, 

qual a dívida relativa a consignação contratada, e qual a dívida referente 

ao uso do cartão de crédito. V. Designo audiência de 

conciliação/mediação para a data de 20/07/2020, às 17h, a qual será 

realizada perante o CEJUSC, nos termos do enunciado 27 do FONAMEC. 

VI. Intime-se a parte Requerida com relação à audiência e a presente 

decisão, bem como cite-a quanto aos termos da petição inicial. O prazo 

para resposta será de 15 dias úteis (art. 219) e se iniciará: a. Na data da 

audiência inicial de conciliação/mediação, ou da última sessão de 

conciliação, quando qualquer parte não comparecer ou, comparecendo, 

não houver autocomposição; b. Do protocolo do pedido de cancelamento 

da audiência de conciliação ou de mediação apresentado pelo réu, quando 

ocorrer a hipótese de ambas as partes manifestarem, expressamente, 

desinteresse na composição consensual (art. 334, § 4o, inciso I); c. No 

caso de litisconsórcio passivo, e havendo desinteresse na realização da 

audiência — que deverá ser manifestado por todos os litisconsortes (art. 

334, § 6º), o termo inicial, para cada um dos réus, será a data de 

apresentação de seu respectivo pedido de cancelamento da audiência. 

VII. Consigne-se no mandado que, não sendo contestada a ação, 

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

Autora (CPC art. 341 c.c 344). VIII. As partes devem comparecer 

acompanhadas por seus advogados ou defensores públicos (art. 334, § 

9º, do CPC). IX. A parte poderá constituir representante, por meio de 

procuração específica, com poderes para negociar e transigir (art. 334, § 

10º, do CPC). X. O não comparecimento injustificado da parte Requerente 

ou da parte Requerida à audiência de conciliação será considerado ato 

atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com multa de até dois 

por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, 

revertida em favor da União ou do Estado (art. 334, § 8º, do CPC).Havendo 

desinteresse na autocomposição, a parte Requerida deverá fazê-lo, por 

petição, apresentada com 10 (dez) dias de antecedência, contados da 

data da audiência (art. 334, § 8º do CPC). XI. A audiência somente não se 

realizará se ambas as partes manifestarem, expressamente, desinteresse 

na composição consensual (art. 334, § 4º, I, do CPC). XII. Intime-se. XIII. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. XIV. Às providências. Lucas do Rio 

Verde/MT. Cássio Luís Furim Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001924-13.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

IVANETE FORNARI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES OAB - MT11445-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

Vistos etc. Trata-se de ação que visa a obtenção de aposentadoria por 

idade na condição de segurado(a) especial (rural), com pedido de 

concessão de tutela de urgência. É o breve relatório. FUNDAMENTO. 

DECIDO. Conforme se extrai da dicção do artigo 300 do novel Código de 

Processo Civil, para o deferimento da denominada tutela de urgência, 

imprescindível se mostra a demonstração de probabilidade do direito e o 

perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Analisando os 

elementos e circunstâncias que envolvem o caso, tenho que a tutela de 

urgência vindicada não encontra guarida neste momento. Isso porque, 

dois são os requisitos exigidos pela Lei 8.213/91, com o advento das 

novas redações dadas pelas Leis pelas n. 9.032, 9.063, de 1995 e 9.876, 

de 1999, para a obtenção da aposentadoria do trabalhador rural por idade, 

quais sejam, a idade mínima de 60 (sessenta) anos, se homem, ou 55 

(cinquenta e cinco) anos, se mulher, e o exercício da atividade rural, ainda 

que de forma descontínua, por certo período, variando-se o número de 

contribuições dependendo do ano em que o benefício foi requerido, de 

acordo com a tabela progressiva prevista no artigo 142 da Lei 8.213/91. 

Segundo a legislação de regência (§ 3º do art. 55 da Lei n. 8.213/91) e o 

disposto nas Súmulas 149 do STJ e 27 do TRF da 1ª Região, a 

comprovação da atividade rural está adstrita à existência de início de 

prova material, corroborada por prova testemunhal. Assim, até mesmo nos 

casos em há nos autos início de prova material do exercício do trabalho 

rural, há que se provar também pela prova testemunhal a condição de 

segurado especial. Diante do exposto, INDEFIRO a tutela de urgência 

postulada, sem prejuízo da reapreciação do pedido após a realização da 

audiência instrutória. Por outro lado, quanto ao rito de tramitação, é cediço 

que a presente ação demanda celeridade processual, eis que se pretende 

adquirir a aposentadoria, para que, em tese, tenha a parte autora 

condições de subsistência. No entanto, a lei impõe obrigatoriamente a 

designação de audiência conciliatória, para que a ré possa oferecer a 

contestação e requerer as provas necessárias. No entanto, considerando 

que o instituto requerido já informou, por ofício, que não comparecerá ao 

ato, deixo de designar audiência de conciliação/mediação. Outrossim, com 

fundamento no princípio da durabilidade razoável do processo (CF, art. 5º, 

LXXVIII), desde já deixo designada audiência de instrução e julgamento 

para o dia 23/07/2020, às 15h30min. Cite-se o Instituto requerido para que 

responda a presente ação, se quiser, no prazo de 30 (trinta) dias, 

conforme inteligência do art. 183 do Código de Processo Civil. Intime-se, 

ainda, para comparecer à audiência de instrução, apresentando, desde já, 

rol de testemunhas, quesitos e assistente técnico. A parte autora fica 

advertida, desde já, que compete ao seu respectivo advogado informar ou 

intimar as testemunhas acerca da data da audiência (art. 455, do CPC), 

devendo a intimação ser realizada por carta com aviso de recebimento e 

juntada aos autos com 03 (três) dias de antecedência da data da 

audiência (art. 455, §1º, do CPC). A inércia na intimação das testemunhas 

importará na desistência da inquirição (art. 455, §3º, do CPC). Defiro os 

benefícios da assistência judiciária gratuita à parte autora, ressalvada a 

possibilidade de impugnação/revogação, nos termos da Lei 1.060/50. A 

parte autora fica intimada, desde já, por intermédio de seu advogado. 

Cássio Luís Furim Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001871-32.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL CONSTANCIO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES OAB - MT11445-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

Vistos etc. Trata-se de ação que visa a obtenção de aposentadoria por 

idade na condição de segurado(a) especial (rural), com pedido de 

concessão de tutela de urgência. É o breve relatório. FUNDAMENTO. 

DECIDO. Conforme se extrai da dicção do artigo 300 do novel Código de 

Processo Civil, para o deferimento da denominada tutela de urgência, 

imprescindível se mostra a demonstração de probabilidade do direito e o 

perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Analisando os 

elementos e circunstâncias que envolvem o caso, tenho que a tutela de 

urgência vindicada não encontra guarida neste momento. Isso porque, 

dois são os requisitos exigidos pela Lei 8.213/91, com o advento das 
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novas redações dadas pelas Leis pelas n. 9.032, 9.063, de 1995 e 9.876, 

de 1999, para a obtenção da aposentadoria do trabalhador rural por idade, 

quais sejam, a idade mínima de 60 (sessenta) anos, se homem, ou 55 

(cinquenta e cinco) anos, se mulher, e o exercício da atividade rural, ainda 

que de forma descontínua, por certo período, variando-se o número de 

contribuições dependendo do ano em que o benefício foi requerido, de 

acordo com a tabela progressiva prevista no artigo 142 da Lei 8.213/91. 

Segundo a legislação de regência (§ 3º do art. 55 da Lei n. 8.213/91) e o 

disposto nas Súmulas 149 do STJ e 27 do TRF da 1ª Região, a 

comprovação da atividade rural está adstrita à existência de início de 

prova material, corroborada por prova testemunhal. Assim, até mesmo nos 

casos em há nos autos início de prova material do exercício do trabalho 

rural, há que se provar também pela prova testemunhal a condição de 

segurado especial. Diante do exposto, INDEFIRO a tutela de urgência 

postulada, sem prejuízo da reapreciação do pedido após a realização da 

audiência instrutória. Por outro lado, quanto ao rito de tramitação, é cediço 

que a presente ação demanda celeridade processual, eis que se pretende 

adquirir a aposentadoria, para que, em tese, tenha a parte autora 

condições de subsistência. No entanto, a lei impõe obrigatoriamente a 

designação de audiência conciliatória, para que a ré possa oferecer a 

contestação e requerer as provas necessárias. No entanto, considerando 

que o instituto requerido já informou, por ofício, que não comparecerá ao 

ato, deixo de designar audiência de conciliação/mediação. Outrossim, com 

fundamento no princípio da durabilidade razoável do processo (CF, art. 5º, 

LXXVIII), desde já deixo designada audiência de instrução e julgamento 

para o dia 23/07/2020, às 15h00min. Cite-se o Instituto requerido para que 

responda a presente ação, se quiser, no prazo de 30 (trinta) dias, 

conforme inteligência do art. 183 do Código de Processo Civil. Intime-se, 

ainda, para comparecer à audiência de instrução, apresentando, desde já, 

rol de testemunhas, quesitos e assistente técnico. A parte autora fica 

advertida, desde já, que compete ao seu respectivo advogado informar ou 

intimar as testemunhas acerca da data da audiência (art. 455, do CPC), 

devendo a intimação ser realizada por carta com aviso de recebimento e 

juntada aos autos com 03 (três) dias de antecedência da data da 

audiência (art. 455, §1º, do CPC). A inércia na intimação das testemunhas 

importará na desistência da inquirição (art. 455, §3º, do CPC). Defiro os 

benefícios da assistência judiciária gratuita à parte autora, ressalvada a 

possibilidade de impugnação/revogação, nos termos da Lei 1.060/50. A 

parte autora fica intimada, desde já, por intermédio de seu advogado. 

Cássio Luís Furim Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001873-02.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO PEREIRA DE MACEDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES OAB - MT11445-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

Vistos etc. Trata-se de ação que visa a obtenção de pensão por morte, 

com pedido de concessão de tutela de urgência. É o breve relatório. 

FUNDAMENTO. DECIDO. Conforme se extrai da dicção do artigo 300 do 

novel Código de Processo Civil, para o deferimento da denominada tutela 

de urgência, imprescindível se mostra a demonstração de probabilidade do 

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

Segundo a Lei nº 8.213/1991, a pensão por morte tem como requisitos a 

comprovação do óbito, a qualidade de segurado do instituidor da pensão, 

bem como a condição de dependente do beneficiário que, no caso 

daqueles previstos no inciso I do art. 16, é presumida. No caso em apreço, 

o óbito da instituidora da pensão ocorreu em 09/01/2019, conforme consta 

na certidão de óbito. Com relação a qualidade de segurada, segundo 

consta no CNIS da de cujus, a mesma era aposentada (aposentadoria por 

idade com DIB em 19/06/2006, tendo cessado com o óbito). Quanto à 

condição de dependente, os documentos anexados à inicial sugerem, 

nesta quadra de cognição sumária, a vida em comum do autor com a 

falecida, na condição de convivente, cuja dependência é presumida, a teor 

do disposto no § 4º do artigo 16 da Lei de Benefícios. Sendo assim, 

demonstrada a probabilidade do direito, associada ao receio de dano 

irreparável ou de difícil reparação evidenciado pelo caráter alimentar do 

benefício previdenciário, entendo pelo deferimento da tutela de urgência 

postulada. 3. Ante o exposto, CONCEDO A TUTELA DE URGÊNCIA para o 

fim de determinar ao INSS que conceda o benefício de pensão por morte 

ao autor, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de multa diária de R$ 

100,00 (cem reais). Expeça-se o necessário. Embora a Lei processual de 

regência preveja realização de audiência de conciliação inicial, temos que 

o instituto requerido já informou, por ofício, que não comparecerá ao ato, 

de forma que deixo de designar audiência de conciliação/mediação. 

Outrossim, com fundamento no princípio da durabilidade razoável do 

processo (CF, art. 5º, LXXVIII), desde já deixo designada audiência de 

instrução e julgamento para o dia 14/07/2020, às 15h00min. Cite-se o 

Instituto requerido para que responda a presente ação, se quiser, no 

prazo de 30 (trinta) dias, conforme inteligência do art. 183 do Código de 

Processo Civil, bem como para intimá-lo para comparecer à audiência de 

instrução, apresentando, desde já, rol de testemunhas, quesitos e 

assistente técnico. A parte autora fica advertida, desde já, que compete 

ao seu respectivo advogado informar ou intimar as testemunhas acerca 

da data da audiência (art. 455, do CPC), devendo a intimação ser realizada 

por carta com aviso de recebimento e juntada aos autos com 03 (três) 

dias de antecedência da data da audiência (art. 455, §1º, do CPC). A 

inércia na intimação das testemunhas importará na desistência da 

inquirição (art. 455, §3º, do CPC). Defiro os benefícios da assistência 

judiciária gratuita à parte autora, ressalvada a possibilidade de 

impugnação/revogação, nos termos da Lei 1.060/50. O autor fica intimado, 

desde já, por intermédio de seu advogado. Cumpra-se. Às providências. 

Cássio Luís Furim Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-117 CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA

Processo Número: 1003468-70.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

SIMONE APARECIDA DE GOES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLUCY PEREIRA DA SILVA OAB - MT16016-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

Vistos etc. Dispõe o artigo 904, inciso I, do Código de Processo Civil, que a 

satisfação do crédito exequendo far-se-á pela entrega do dinheiro. É o 

caso dos autos, já que o executado noticiou ter efetuado o depósito 

judicial visando a quitação do débito, e a parte exequente concordou com 

os valores depositados. ANTE O EXPOSTO, com base no artigo 924, inciso 

II, do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTA a presente fase 

executiva. Expeça-se alvará para levantamento dos valores depositados 

pelo executado (vide comprovante anexado no Id 31149968 – depósito 

realizado em 04/12/2019), observando-se os dados bancários informados 

pela exequente. Com relação aos valores que foram penhorados via 

BancenJud (Id 26656316), intime-se o Banco executado para informar, em 

05 (cinco) dias, os dados necessários para devolução. Em seguida, 

expeça-se o necessário. Custas e despesas processuais, se houver, 

pelo executado. Após o trânsito em julgado e tudo cumprido, arquive-se os 

autos, com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Cássio Luís Furim Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1000878-28.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

POPCORN INDUSTRIA E COMERCIO DE CEREAIS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVANDRO SILVA FERREIRA OAB - MT0011538A (ADVOGADO(A))

LUIZ GUSTAVO GIARETTA OAB - MT10172-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LIBRELATO S.A. IMPLEMENTOS RODOVIARIOS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JULIANO CESAR MINOTTO OAB - SC20989 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE LUCAS 

DO RIO VERDE PRIMEIRA VARA PROCESSO N. 

1000878-28.2016.8.11.0045 REQUERENTE: POPCORN INDUSTRIA E 

COMERCIO DE CEREAIS LTDA REQUERIDO: LIBRELATO S.A. 

IMPLEMENTOS RODOVIARIOS Vistos, etc. Trata-se de Ação Cautelar de 

Produção Antecipada de Provas proposta por Popcorn Industria e 

Comércio de Cereais Ltda em desfavor de Librelato S.A. Implementos 

Rodoviários. Com o regular trâmite da demanda, no id. n. 31166577, as 

partes apresentaram acordo com escopo de dirimir a discussão 

perpetrada nestes autos. Vieram-me os autos conclusos. É o sucinto 

relatório. Fundamento e decido. Pois bem. Do compulso dos autos, 

infere-se que as partes entabularam acordo estabelecendo parâmetros 

para a resolução completa do objeto jurídico perseguido e, em 

consequência, eliminar a presente demanda. Desta forma, como as partes 

apresentam ao juízo solução pacificadora para o litígio, e sendo direito 

transigível, é devida a homologação por ato judicial. Isto posto, homologo o 

acordo entabulado pelas partes, que passam a fazer parte da presente 

sentença, para que surta seus jurídicos efeitos, inclusive a constituição de 

título judicial para fins executivos, se for o caso. A homologação segue a 

fundamentação do art. 487, III, “b”, do Código de Processo Civil, para tanto, 

extinguindo o presente processo com resolução de mérito. Honorários 

advocatícios conforme acordado. Nos termos do artigo 90, § 3º, do Código 

de Processo Civil, as partes ficam dispensadas do pagamento das custas 

processuais remanescentes, se houver. Homologo, ainda, a desistência 

quanto ao prazo recursal. De mais a mais, certifique a Secretaria Judicial 

acerca do cumprimento do item "I" do despacho n. 25021248. Após o 

trânsito em julgado, arquive-se os autos, com as baixas e anotações de 

estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Às providências. Lucas do Rio 

Verde/MT. Cássio Luís Furim Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000395-95.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

POPCORN INDUSTRIA E COMERCIO DE CEREAIS LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ GUSTAVO GIARETTA OAB - MT10172-O (ADVOGADO(A))

EVANDRO SILVA FERREIRA OAB - MT0011538A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LIBRELATO S.A. IMPLEMENTOS RODOVIARIOS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JULIANO CESAR MINOTTO OAB - SC20989 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE LUCAS 

DO RIO VERDE PRIMEIRA VARA PROCESSO N. 

1000395-95.2016.8.11.0045 AUTOR(A): POPCORN INDUSTRIA E 

COMERCIO DE CEREAIS LTDA REU: LIBRELATO S.A. IMPLEMENTOS 

RODOVIARIOS Vistos, etc. Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer c.c. 

Danos Morais, Materiais e Lucros Cessantes proposta por Popcorn 

Industria e Comércio de Cereais Ltda em desfavor de Librelato S.A. 

Implementos Rodoviários. Com o regular trâmite da demanda, no id. n. 

31166574, as partes apresentaram acordo com escopo de dirimir a 

discussão perpetrada nestes autos. Vieram-me os autos conclusos. É o 

sucinto relatório. Fundamento e decido. Pois bem. Do compulso dos autos, 

infere-se que as partes entabularam acordo estabelecendo parâmetros 

para a resolução completa do objeto jurídico perseguido e, em 

consequência, eliminar a presente demanda. Desta forma, como as partes 

apresentam ao juízo solução pacificadora para o litígio, e sendo direito 

transigível, é devida a homologação por ato judicial. Isto posto, homologo o 

acordo entabulado pelas partes, que passam a fazer parte da presente 

sentença, para que surta seus jurídicos efeitos, inclusive a constituição de 

título judicial para fins executivos, se for o caso. A homologação segue a 

fundamentação do art. 487, III, “b”, do Código de Processo Civil, para tanto, 

extinguindo o presente processo com resolução de mérito. Honorários 

advocatícios conforme acordado. Nos termos do artigo 90, § 3º, do Código 

de Processo Civil, as partes ficam dispensadas do pagamento das custas 

processuais remanescentes, se houver. Homologo, ainda, a desistência 

quanto ao prazo recursal. Após o trânsito em julgado, arquive-se os 

autos, com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Às providências. Lucas do Rio Verde/MT. Cássio Luís Furim 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004826-07.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JOSEFA MARTINS FERREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDNILSON ZANARDINI MENEZES OAB - MT16313-O (ADVOGADO(A))

RAFAELA KRAINOVIC RIZZARDI OAB - MT16859/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GERENCIA EXECUTIVA DO INSS - CUIABÁ-MT (REU)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

Processo nº 1004826-07.2018.8.11.0045. TIPO: APOSENTADORIA POR 

INVALIDEZ. Requerente: Josefa Martins Ferreira. Requerido: Instituto 

Nacional do Seguro Social – INSS. Vistos etc. 1. Trata-se de ação que 

objetiva à obtenção de aposentadoria por invalidez (há pedido alternativo), 

de segurada obrigatória, narrando em suma, que a parte autora está 

acometida de enfermidade total e permanente que a impede de trabalhar. 

Com a inicial vieram documentos. Decisão inicial concedendo a tutela de 

urgência e determinando ao INSS o restabelecimento do benefício de 

auxílio doença. Determinou-se, ainda, a realização antecipada de perícia 

médica. Citado, o requerido apresentou contestação e documentos 

sustentando que a autora não cumpriu os requisitos legais para 

implantação do benefício. Perícia médica apresentada. A autora 

manifestou acerca da perícia. O INSS manifestou informando providências 

para a implantação do benefício. A autora noticiou a cessação do 

benefício deferido liminarmente e postulou por sua prorrogação. 2. É o 

relatório do necessário. Fundamento e decido. No que atine ao mérito da 

questão, tenho que deva ser concedida aposentadoria por invalidez à 

parte autora por encontrar guarida na Lei 8.213/91, que reconhece esse 

direito ao segurado que estiver incapacitado para o exercício de atividade: 

“Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o 

caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não 

em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de 

reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e 

ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição. § 1º A concessão 

de aposentadoria por invalidez dependerá da verificação da condição de 

incapacidade mediante exame médico-pericial a cargo da Previdência 

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

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

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

conferirá direito à aposentadoria por invalidez, salvo quando a 

incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento dessa 

doença ou lesão.” “Art. 43. A aposentadoria por invalidez será devida a 

partir do dia imediato ao da cessação do auxílio-doença, ressalvado o 

disposto nos §§ 1º, 2º e 3º deste artigo.” “Art. 59. O auxílio-doença será 

devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período 

de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou 

para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.” 

Dessume-se, assim, que quatro são os requisitos exigidos pela Lei 

8.213/91, para obtenção da aposentadoria por invalidez do trabalhador: a) 

a comprovação da incapacidade; b) impossibilidade de reabilitação; c) 

impossibilidade do exercício de atividade que lhe garanta subsistência; d) 

carência. Partindo dessas premissas, é de se notar que restou 

demonstrado nos autos, após perícia médica, que a autora encontra-se 

acometida de doença que a incapacita de forma permanente. Descreve a 

perícia que a autora é portadora de osteoporose, osteofitose, discopatia 

lombar, três hérnias de disco lombares com compressão do saco dural e 

com estenose foraminal bilateral e tendinopatia calcária do supraespinhal 

bilateral dos ombros (CID 10 M544, M19, M751, M65, M21, S52, M81, F332, 

F411, M546, M796, M199, M545 e M511), de origem degenerativa, 

atestadas clinicamente, por laudos, atestados, densitometria óssea, 

ultrassonografia e ressonância, resultando em incapacidade laboral total e 

permanente desde julho/2018. No caso, o perito médico afirmou que a 

incapacidade da autora não é suscetível de recuperação ou habilitação 

para o exercício da função que exercia (doméstica) e, ponderando as 

condições pessoais da segurada (grau de instrução, idade e realidade do 

mercado de trabalho atual), forçoso é reconhecer a impossibilidade de 

readequação a outra atividade que lhe garanta a subsistência, sem 

depender de esforço físico. Quanto ao período de carência, a questão 

está superada, pois do CNIS anexado aos autos se verifica a condição de 

segurada por mais de 12 (doze) contribuições. Além disso, a autora 
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estava recebendo benefício previdenciário de auxílio doença até a data de 

21/06/2018. 3. ANTE O EXPOSTO, JULGO PROCEDENTE a pretensão 

contida na inicial para o fim de condenar o INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURIDADE SOCIAL – INSS ao pagamento mensal à autora do benefício 

da aposentadoria por invalidez permanente, no valor a ser apurado, 

julgando extinta a ação, com resolução de mérito. A teor do que dispõe o 

Provimento n.º 20/2008-CGJ faço constar nesta sentença: 1. Nome da 

Segurada: Josefa Martins Ferreira; 2. CPF: 415.827.301-30; 3. Benefício 

concedido: Aposentadoria por invalidez; 4. Data do início do benefício: 

26/07/2018 (data do pedido administrativo); 5. Renda mensal inicial: 100% 

do salário de benefício; 6. Data início do pagamento: 30 (trinta) dias a 

contar da intimação. Destacando que a prova inequívoca foi estabelecida 

na sentença, e diante do pedido da parte e da verossimilhança das 

alegações já enfrentadas na presente decisão, confirmo a antecipação de 

tutela, TODAVIA A CONVERTENDO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. 

Veja-se que a parte autora possui reduzida capacidade de trabalho, o que 

gera o perigo de dano irreparável, vez que o benefício tem caráter 

alimentar. As prestações em atraso deverão ser pagas de uma só vez, 

corrigidas monetariamente nos termos das Leis 6.899/81 e 8.213/91, bem 

como legislação superveniente, incidindo tal correção desde a data do 

vencimento de cada parcela em atraso, a teor das Súmulas 148/STJ e 

19/TRF da 1º Região, até o efetivo pagamento, bem como acrescidas dos 

juros moratórios de 1% ao mês (art. 406, CC c/c. 161, § 1º, CTN), a contar 

da citação, em relação às parcelas a ela anteriores, e de cada 

vencimento, quanto às subsequentes, incidindo essa taxa de juros até a 

entrada em vigor da Lei nº 11.960/2009 (DOU de 30/06/2009), a partir de 

quando os juros moratórios deverão ser aplicados à razão de 0,5% ao 

mês, tendo em vista que estes são os juros consagrados nas cadernetas 

de poupança. Condeno o INSS ao pagamento de honorários advocatícios, 

no percentual de 10%, sobre o valor da condenação (valores devidos 

entre o ajuizamento da ação e a data da sentença), conforme Súmula 111 

do STJ. Em atenção ao artigo 496, § 3º, inciso I do Código de Processo 

Civil, deixo de remeter os autos à instância superior para reexame 

necessário, por se tratar de condenação de valor certo não excedente a 

1.000 (mil) salários mínimos. Isento o INSS do pagamento das custas 

processuais. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cássio 

Luís Furim Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001254-14.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

OSIAS FERREIRA COUTINHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURICIO VIEIRA SERPA OAB - MT12758-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (REU)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

Processo nº 1001254-14.2016.8.11.0045. TIPO: APOSENTADORIA POR 

INVALIDEZ. Requerente: Osias Ferreira Coutinho. Requerido: Instituto 

Nacional do Seguro Social – INSS. Vistos etc. 1. Trata-se de ação que 

objetiva à obtenção de aposentadoria por invalidez (há pedido alternativo), 

de segurado obrigatório, narrando em suma, que o autor está acometido 

de enfermidade total e permanente que o impede de trabalhar. Com a inicial 

vieram documentos. Decisão inicial concedendo a tutela de urgência e 

determinando ao INSS o restabelecimento do benefício de auxílio doença. 

Determinou-se, ainda, a realização antecipada de perícia médica. O autor 

manifestou noticiando a cessação do benefício por alta programada e 

juntou novos documentos. Decisão fixando prazo de duração do benefício 

deferido liminarmente. Perícia médica apresentada. O autor manifestou 

sobre o laudo pericial e postulou pelo julgamento do feito. Devidamente 

citado, o INSS não apresentou contestação (vide aba expedientes e 

certidão nos autos). 2. É o relatório do necessário. Fundamento e decido. 

No que atine ao mérito da questão, tenho que deva ser concedida 

aposentadoria por invalidez à parte autora por encontrar guarida na Lei 

8.213/91, que reconhece esse direito ao segurado que estiver 

incapacitado para o exercício de atividade: “Art. 42. A aposentadoria por 

invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será 

devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for 

considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de 

atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto 

permanecer nesta condição. § 1º A concessão de aposentadoria por 

invalidez dependerá da verificação da condição de incapacidade mediante 

exame médico-pericial a cargo da Previdência Social, podendo o 

segurado, às suas expensas, fazer-se acompanhar de médico de sua 

confiança. § 2º A doença ou lesão de que o segurado já era portador ao 

filiar-se ao Regime Geral de Previdência Social não lhe conferirá direito à 

aposentadoria por invalidez, salvo quando a incapacidade sobrevier por 

motivo de progressão ou agravamento dessa doença ou lesão.” “Art. 43. 

A aposentadoria por invalidez será devida a partir do dia imediato ao da 

cessação do auxílio-doença, ressalvado o disposto nos §§ 1º, 2º e 3º 

deste artigo.” “Art. 59. O auxílio-doença será devido ao segurado que, 

havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido 

nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade 

habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.” Dessume-se, assim, 

que quatro são os requisitos exigidos pela Lei 8.213/91, para obtenção da 

aposentadoria por invalidez do trabalhador: a) a comprovação da 

incapacidade; b) impossibilidade de reabilitação; c) impossibilidade do 

exercício de atividade que lhe garanta subsistência; d) carência. Partindo 

dessas premissas, é de se notar que restou demonstrado nos autos, após 

perícia médica, que o autor encontra-se acometido de doença que o 

incapacita de forma total e permanente. Descreve a perícia que o autor é 

portador de enfisema pulmonar por tabagismo, osteofitose lombar, 

espondiloartrose, artrose interapofisaria e três hérnias de disco (CID 10 

J43, M545, M544 e M66 e J44), doenças de origem degenerativa e 

tabagismo, atestadas clinicamente, por laudos, atestados, Rx e tomografia, 

estando incapacitado de forma total e permanente para o exercício laboral 

desde outubro/2015. No caso, o perito médico afirmou que a incapacidade 

do autor não é suscetível de recuperação ou habilitação para o exercício 

da função que exercia (pedreiro) e, ponderando as condições pessoais 

do segurado (grau de instrução, idade e realidade do mercado de trabalho 

atual), forçoso é reconhecer a impossibilidade de readequação a outra 

atividade que lhe garanta a subsistência, sem depender de esforço físico. 

Quanto ao período de carência, a questão está superada, pois do CNIS 

anexado aos autos se verifica a condição de segurado por mais de 12 

(doze) contribuições. Além disso, o autor estava recebendo benefício 

previdenciário de auxílio doença até a data de 16/10/2015. 3. ANTE O 

EXPOSTO, JULGO PROCEDENTE a pretensão contida na inicial para o fim 

de condenar o INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL – INSS ao 

pagamento mensal ao autor do benefício da aposentadoria por invalidez 

permanente, no valor a ser apurado, julgando extinta a ação, com 

resolução de mérito. A teor do que dispõe o Provimento n.º 20/2008-CGJ 

faço constar nesta sentença: 1. Nome do Segurado: Osias Ferreira 

Coutinho. 2. CPF: 208.759.089-34. 3. Benefício concedido: Aposentadoria 

por invalidez. 4. Data do início do benefício: 16/10/2015 (data da cessação 

do auxílio doença); 5. Renda mensal inicial: 100% do salário de benefício 6. 

Data início do pagamento: 30 (trinta) dias a contar da intimação. 

Destacando que a prova inequívoca foi estabelecida na sentença, e diante 

do pedido da parte e da verossimilhança das alegações já enfrentadas na 

presente decisão, confirmo a antecipação de tutela, TODAVIA A 

CONVERTENDO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. Veja-se que a 

parte autora possui reduzida capacidade de trabalho, o que gera o perigo 

de dano irreparável, vez que o benefício tem caráter alimentar. As 

prestações em atraso deverão ser pagas de uma só vez, corrigidas 

monetariamente nos termos das Leis 6.899/81 e 8.213/91, bem como 

legislação superveniente, incidindo tal correção desde a data do 

vencimento de cada parcela em atraso, a teor das Súmulas 148/STJ e 

19/TRF da 1º Região, até o efetivo pagamento, bem como acrescidas dos 

juros moratórios de 1% ao mês (art. 406, CC c/c. 161, § 1º, CTN), a contar 

da citação, em relação às parcelas a ela anteriores, e de cada 

vencimento, quanto às subsequentes, incidindo essa taxa de juros até a 

entrada em vigor da Lei nº 11.960/2009 (DOU de 30/06/2009), a partir de 

quando os juros moratórios deverão ser aplicados à razão de 0,5% ao 

mês, tendo em vista que estes são os juros consagrados nas cadernetas 

de poupança. Condeno o INSS ao pagamento de honorários advocatícios, 

no percentual de 10%, sobre o valor da condenação (valores devidos 

entre o ajuizamento da ação e a data da sentença), conforme Súmula 111 

do STJ. Em atenção ao artigo 496, § 3º, inciso I do Código de Processo 

Civil, deixo de remeter os autos à instância superior para reexame 

necessário, por se tratar de condenação de valor certo não excedente a 

1.000 (mil) salários mínimos. Isento o INSS do pagamento das custas 

processuais. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cássio 

Luís Furim Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA
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Processo Número: 1000916-69.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL LUVERDENSE 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUGO LEONARDO GARCIA DE AQUINO OAB - MT0007691A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE LUCAS 

DO RIO VERDE PRIMEIRA VARA PROCESSO N. 

1 0 0 0 9 1 6 - 6 9 . 2 0 1 8 . 8 . 1 1 . 0 0 4 5  R E Q U E R E N T E :  C O O P E R A T I V A 

AGROPECUARIA E INDUSTRIAL LUVERDENSE REQUERIDO: ESTADO DE 

MATO GROSSO Vistos, etc. Trata-se de Ação Cautelar de Sustação de 

Protesto proposta pela Cooperativa Agropecuária e Industrial Luverdense 

- COOAGRIL em desfavor do Estado de Mato Grosso. Consta na exordial, 

que a parte Requerida apontou junto ao Cartório do 2º Ofício de Lucas do 

Rio Verde/MT a certidão de dívida ativa n. 2017470381 para protesto, 

referente a auto de infração ambiental, sendo o protesto datado de 

06.03.2018. Relata que formulou junto a Secretaria de Estado de Meio 

Ambiente – SEMA, “Pedido de Reconhecimento de Prescrição 

Intercorrente” n. 294301/2007, o qual não fora analisado. Informa que falta 

interesse de agir pelo Estado Requerido, considerando a ocorrência de 

prescrição intercorrente no procedimento administrativo, ante a 

paralisação por lapso superior há 3 (três) anos. Postulou ao final, pela 

procedência da ação, com a consequente sustação do protesto objeto de 

litígio. Decisão inicial no id. n. 12175028, deferindo o pedido liminar, 

condicionado ao oferecimento de caução, e determinando a citação da 

parte Requerida. Citado, o Estado de Mato Grosso apresentou 

contestação no id. n. 12450111, narrando a ausência de prescrição 

intercorrente, e sua inaplicabilidade na espécie. Intimado para apresentar 

impugnação (id. n. 18932794), a parte Autora quedou-se inerte. 

Vieram-me os autos conclusos. É o breve relatório. Fundamento. Decido. 

Pois, bem. Em detida análise dos autos, verifico que as provas nele 

colecionadas são suficientes para o julgamento da lide, e por entender que 

a matéria discutida nestes autos não necessita de produção de provas em 

audiência, já que os documentos colacionados aos autos se mostram 

suficientes, passo a julgar a lide nos exatos termos do art. 355, inciso I, do 

Código de Processo Civil. Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já 

salientou que: “[...] presentes as condições que ensejam o julgamento 

antecipado da causa, é dever do juiz, e não mera faculdade, assim 

proceder.” (STJ – 4ª, Turma, Resp. 2833-RJ, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo, 

j. em 14/08/90, DJU de 17/09/90, p. 9513). Daí porque o cabimento, no 

caso e pelo teor da decisão que se segue, do julgamento antecipado da 

lide, sem que se possa falar em cerceamento do direito de defesa, tendo 

em vista que às partes foram oportunizadas trazer para os autos, com a 

inicial e contestação, as provas que entenderam necessárias e 

pertinentes. Considerando que não há questões processuais pendentes, 

passa-se a análise do mérito. Do Mérito. É cediço que no ordenamento 

jurídico pátrio, ressalvadas suas exceções, nenhum direito se perpetua no 

tempo sem que sofra incidência de decadência ou prescrição. No caso em 

comento, o Autor postula pelo reconhecimento da prescrição intercorrente 

de 3 (três) anos, decorrente da paralisação do procedimento 

administrativo ensejador da inscrição em dívida ativa, tendo por 

fundamento o art. 21, § 2º, do Decreto 6.514/08. Todavia, não obstante a 

argumentação disposta na exordial, o entendimento jurisprudencial sobre a 

questão se revela outro, sendo que tratando de dívida não-tributária, o 

prazo prescricional de 5 (cinco) anos tem início com o término do 

processo administrativo. Assim, enquanto não encerrado o procedimento 

administrativo de imposição de penalidade, não há que se falar em 

decurso do prazo prescricional, porquanto não constituído o crédito 

tributário. Referido posicionamento vem reforçado na redação da Súmula 

n. 467 do Superior Tribunal de Justiça, com redação “in verbis”: “Súmula n. 

467-STJ. Prescreve em cinco anos, contados do término do processo 

administrativo, a pretensão da Administração Pública de promover a 

execução da multa por infração ambiental.” Sobre o tema, destaco a 

jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso: 

“APELAÇÃO — EXECUÇÃO FISCAL — MULTA AMBIENTAL — 

PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA — NÃO OCORRÊNCIA — 

ARTIGO 1º DO DECRETO Nº 20.910, DE 6 DE JANEIRO DE 1932 — PRAZO 

DE CINCO (5) ANOS — NÃO ESCOAMENTO. PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE — PROCESSO ADMINISTRATIVO — VERBETE Nº 467 DA 

SÚMULA DA JURISPRUDÊNCIA PREDOMINANTE NO SUPERIOR TRIBUNAL 

DE JUSTIÇA — NÃO OPERADA. O lapso prescricional para a cobrança de 

crédito decorrente de multa ambiental se exaure em cinco (5) anos, 

conforme artigo 1º do Decreto nº 20.910, de 6 de janeiro de 1932, 

portanto, deve ser afastada a prescrição da pretensão executiva. Não se 

mostra juridicamente admissível declarar a prescrição intercorrente no 

curso do processo administrativo ambiental, uma vez que, conforme 

verbete nº 467 da Súmula da Jurisprudência Predominante no Superior 

Tribunal de Justiça, o quinquênio prescricional inicia-se após o término do 

processo administrativo. Recurso provido.” (TJMT - N.U 

0002155-48.2017.8.11.0082, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e 

Coletivo, Julgado em 03/03/2020, Publicado no DJE 12/03/2020). 

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO 

ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – AUTO DE INFRAÇÃO – MULTA 

AMBIENTAL – PRESCRIÇÃO – NÃO CONFIGURAÇÃO – SÚMULA 467 DO 

STJ – DECRETO Nº 20.910/32 – APLICAÇÃO – ENTENDIMENTO 

REITERADO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – RECURSO PROVIDO – 

SENTENÇA RETIFICADA. 1. Prescreve em cinco anos, contados do término 

do processo administrativo, a pretensão da Administração Pública de 

promover a execução da multa por infração ambiental. (Súmula 467, 

PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 13/10/2010, DJe 25/10/2010). 2. O Superior 

Tribunal de Justiça, reiteradas vezes, consignou que os entes estaduais e 

municipais estão sujeitos ao prazo prescricional previsto no Decreto nº 

20.910/32. 3. O termo inicial da prescrição coincide com o momento da 

ocorrência da lesão ao direito, consagração do princípio universal da actio 

nata. Nesses termos, em se tratando de multa administrativa, a prescrição 

da ação de cobrança somente tem início com o vencimento do crédito sem 

pagamento, quando se torna inadimplente o administrado infrator. Antes 

disso, e enquanto não se encerrar o processo administrativo de imposição 

da penalidade, não corre prazo prescricional, porque o crédito ainda não 

está definitivamente constituído e simplesmente não pode ser cobrado.” 

(TJMT - N.U 0001681-77.2017.8.11.0082, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE 

DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de 

Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/12/2019, Publicado no DJE 

24/01/2020). Mesmo que assim não fosse, denota-se que na data de 

26.01.2011 a parte Autora fora intimada para apresentar alegações finais 

referente ao Auto de Infração n. 106920 (id. n. 12129914-Pág. 36), sendo 

que na data de 18.12.2013, fora proferido “Despacho” no procedimento 

administrativo (id. 12129914-Pág. 37), de modo que não caracterizado o 

transcurso de 3 (três) anos disposto na exordial. A análise do pleito 

dispensa maiores delongas, sendo a improcedência medida que se impõe. 

Dispositivo. Isto posto, JULGO IMPROCEDENTE a presente Ação Cautelar 

de Sustação de Protesto proposta pela Cooperativa Agropecuária e 

Industrial Luverdense - COOAGRIL em desfavor do Estado de Mato 

Grosso, com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil, para 

fins de: REVOGAR a liminar concedida na decisão 12175028. Condeno a 

parte Requerente ao pagamento das custas e honorários sucumbenciais 

em 10% (dez por cento) do valor da causa atualizado, nos termos do art. 

85, § 3°, I, do Código de Processo Civil, em favor da parte Requerida. Após 

o trânsito em julgado desta sentença e cumprimento das providências 

acima determinadas, arquivem-se os autos, fazendo-se as necessárias 

anotações. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Lucas do Rio Verde/MT. Cássio Luís Furim Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001347-74.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO RESIDENCIAL VANGUARDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELA SANTANA MIRANDA OAB - MT15861-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADEMIR MOREIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE LUCAS 

DO RIO VERDE PRIMEIRA VARA PROCESSO N. 

1001347-74.2016.8.11.0045 EXEQUENTE: CONDOMINIO RESIDENCIAL 
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VANGUARDA EXECUTADO: ADEMIR MOREIRA Vistos, etc. Trata-se de 

Ação de Execução proposta pelo Condominínio Residencial Vanguarda em 

desfavor de Ademir Moreira. Devidamente intimada para dar 

prosseguimento na demanda, a parte Exequente manteve-se inerte, 

consoante “Certidão” no id. n. 31308320. Vieram-me os autos conclusos. 

É o breve relatório. Fundamento e decido. Pois bem. Não se pode admitir a 

eternização do processo, nem há que se falar em arquivo provisório 

permanente. Conforme verificado na certidão id. n. 31308320 dos autos, 

devidamente intimada para dar prosseguimento na demanda a parte 

Exequente quedou-se inerte. Isso posto, e por tudo mais que nos autos 

constam, EXTINGO O PRESENTE FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, 

com fulcro no art. 485, inciso III, do Código de Processo Civil. Custas pela 

parte Exequente, incabíveis honorários. Após o trânsito em julgado, 

arquive-se, com as baixas e anotações de estilo. P. I. C. Lucas do Rio 

Verde/MT. Cássio Luís Furim Juiz de Direito

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000911-47.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO RENATO GERMANO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIA DOS SANTOS OLIVEIRA OAB - MT23349/O (ADVOGADO(A))

GILMAR LUIZ ZANATTA OAB - MT23374/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

FACE AO LAPSO TEMPORAL TRANSCORRIDO, INTIMO A PARTE AUTORA 

A IMPULSIONAR O FEITO, DIZENDO E REQUERENDO O QUE ENTENDER DE 

DIREITO.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001476-11.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

FIAGRIL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RANNIER FELIPE CAMILO OAB - MG130709 (ADVOGADO(A))

Noeli Ivani Alberti OAB - MT4061 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ZENAIDE TOBALDINI (EXECUTADO)

MARIA LUIZA MANFRIN (EXECUTADO)

CLODOALDO DA LUZ NICOLETTI (EXECUTADO)

ISAIAS NERI TOBALDINI (EXECUTADO)

 

INTIMO A PARTE AUTORA A IMPULSIONAR O FEITO, DIZENDO E 

REQUERENDO O QUE ENTENDER DE DIREITO.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1003345-77.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MARLI RODRIGUES DOS SANTOS FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES OAB - MT11445-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé que, nos termos do artigo 1.284 da CNGC, os presentes 

autos permanecerão nesta secretaria pelo prazo de 15 dias úteis 

aguardando o início do cumprimento de sentença pela parte interessada, 

contado em dobro para a fazenda pública.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001024-30.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JUSCILENE DA SILVA PAIXAO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUIDO ICARO FRITSCH OAB - MT19381/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

LUCAS DO RIO VERDE 2ª VARA DE LUCAS DO RIO VERDE AVENIDA 

MATO GROSSO, 1912, JARDIM DAS PALMEIRAS, LUCAS DO RIO VERDE - 

MT - CEP: 78455-000 INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO ALETHEA ASSUNCAO 

SANTOS PROCESSO n. 1001024-30.2020.8.11.0045 Valor da causa: R$ 

12.000,00 ESPÉCIE: [Auxílio-Doença Previdenciário]->PROCEDIMENTO 

COMUM CÍVEL (7) POLO ATIVO: Nome: JUSCILENE DA SILVA PAIXAO 

Endereço: x, x, x, x, LUCAS DO RIO VERDE - MT - CEP: 78455-000 POLO 

PASSIVO: Nome: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Endereço: 

desconhecido FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO para 

cumprir comparecer à pericia médica, agendada para o dia 11/05/2020 às 

13h50m, a qual será realizada na clínica Hasegawa, situada na Av. Mato 

Grosso, nº 1.818 – Jardim das Palmeiras, Lucas do Rio Verde/MT. 

Consigno que o requerente deverá comparecer ao local da perícia na data 

agendada independentemente de intimação pessoal. LUCAS DO RIO 

VERDE, 23 de abril de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

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

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

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

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

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

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

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

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

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

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

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

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

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

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

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

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

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

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

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

3ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003622-59.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT9708-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LISEANE COLLING ALMADA SELLETI (EXECUTADO)

JOSE EDMILSON SELLETI (EXECUTADO)

 

Intimo a parte autora para recolher as custas referente à carta precatória 

expedida, no prazo de 05(cicno) dias, ou providenciar sua distribuição 

junto ao juízo Deprecado, comprovando nos autos no prazo de 30(trinta) 

dias.

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1005272-44.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

CONSELHO REG DOS REPRES COMERCIAIS DO ESTADO DE MT 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THAIS PEREIRA SCHMIDT OAB - MT11361-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEMENTEC COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA - EPP (EXECUTADO)

 

INTIMAR a Parte Autora para que, no prazo de 05 (cinco) dias IMPULSIONE 

o feito.
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Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1005267-22.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

CONSELHO REG DOS REPRES COMERCIAIS DO ESTADO DE MT 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THAIS PEREIRA SCHMIDT OAB - MT11361-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOCELIR ANTONIO ZARICHTA - ME (EXECUTADO)

 

INTIMAR a Parte Autora para que, no prazo de 05 (cinco) dias IMPULSIONE 

o feito.

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1005275-96.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

CONSELHO REG DOS REPRES COMERCIAIS DO ESTADO DE MT 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THAIS PEREIRA SCHMIDT OAB - MT11361-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

B B FERREIRA - ME (EXECUTADO)

 

INTIMAR a Parte Autora para que, no prazo de 05 (cinco) dias IMPULSIONE 

o feito.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000584-73.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DA LUZ MASCARENHAS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRA NISHIMOTO BRAGA SAVOLDI OAB - MT0009216A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (REU)

Outros Interessados:

GUIDO VACA CESPEDES (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1000584-73.2016.8.11.0045. Trata-se de Ação 

Previdenciária promovida por Maria da Luz Mascarenhas contra o Instituto 

Nacional do Seguro Social – INSS, em que alegou, em suma, que 

desempenha atividade na área urbana e que, devido a condição de 

desemprego involuntário, ainda mantém a condição de contribuinte por 

período de 24 (vinte e quatro) meses após a cessação da derradeira 

contribuição. Mencionou que é portadora de doença incurável que lhe 

impossibilita de exercer atividades laborais. Asseverou que se submeteu a 

avaliação médica, oportunidade em que ficou constada a impossibilidade 

de desempenhar atividades laborais, porque as consequências da 

moléstia que possui são irreversíveis. Postulou, ao final, pela procedência 

dos requerimentos para o fim de ser-lhe concedida a aposentadoria por 

invalidez ou, de forma alternativa, o auxílio-doença. Foi indeferida a liminar 

e ordenada a citação da requerida. A requerida veiculou contestação, 

momento em que argumentou que para fazer ‘jus’ ao benefício 

previdenciário, a requerente deveria comprovar a condição de segurada e 

a incapacidade para exercer atividades laborais. Pugnou, ao final, pela 

improcedência do pedido. Houve réplica, instante em que a requerente, 

repisando os argumentos tecidos por ocasião da peça inicial, rechaçou as 

proposições apresentadas pela defesa. Foi proferido despacho saneador, 

momento em que foram fixados os pontos controvertidos da lide e 

decididas às questões processuais pendentes (evento n.º 11022835). Foi 

determinado que a autora se submetesse à perícia médica. Nesse ínterim, 

o ‘expert’ apresentou laudo técnico (evento n.º 12215020). Agendada 

audiência de instrução e julgamento, procedeu-se a coleta do depoimento 

pessoal da requerente e a inquirição de duas testemunhas (evento n.º 

25393208). Vieram os autos conclusos para deliberações. É o sucinto 

relatório. Passo a decidir. Não subsistem questões preliminares pendentes 

que exijam exame e, conforme se depreende da análise do processo, os 

ditames processuais foram observados, não existindo quaisquer 

nulidades/vícios processuais a serem decretadas. Destarte, enfrentados 

estes temas e superada a etapa, referente à realização do exame dos 

requisitos de admissibilidade da lide (condições da ação e pressupostos 

processuais), passo a análise da questão de fundo da demanda. 

Efetivamente, de acordo com a norma de regência, a concessão do 

beneplácito da aposentadoria por invalidez é assegurado a todos aqueles 

indivíduos que implementarem a condição de segurado da Previdência 

Social e que, ao mesmo tempo, forem considerados como incapazes e 

insuscetíveis de reabilitação para o exercício de atividade laboral hábil a 

lhe garantir a sua subsistência, desde que integralizado, quando 

imprescindível, o período de carência, independentemente do fato de se 

encontrar no pleno gozo do benefício do auxílio-doença. A incapacidade 

que resulta na impossibilidade de reabilitação para o desempenho de 

atividade laboral deve, necessariamente, ser verificada mediante a 

realização de exame médico-pericial. Interpretação do conteúdo do art. 42 

da Lei n.º 8.213/1991. Pois bem. Perquirindo o manancial informativo 

carreados ao processo, denota-se que existem provas materiais que 

demonstram que a autora desfruta da condição de segurada da 

Previdência Social, demonstrando, de maneira satisfatória, a integralização 

do período de carência. É que, de acordo com reiterado entendimento 

defendido na jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, o 

registro no Ministério do Trabalho e Previdência não constitui o único meio 

de prova, para fins de demonstrar a condição de desempregado do 

segurado, e que justifica a configuração do período de graça (36 meses), 

previsto no art. 15, inciso II e § 2.º da Lei n.º 8.213/1991, pois a ausência 

de anotação de exercício da atividade laboral não afastaria a possibilidade 

da prática de atividade remunerada informal, na medida em que o “registro 

não deve ser tido como o único meio de prova da condição de 

desempregado do segurado, especialmente considerando que, em âmbito 

judicial, prevalece o livre convencimento motivado do Juiz e não o sistema 

de tarifação legal de provas. Assim, o registro perante o Ministério do 

Trabalho e da Previdência Social poderá ser suprido quando for 

comprovada tal situação por outras provas constantes dos autos, 

inclusive a testemunhal. (…) A ausência de anotação laboral na CTPS do 

requerido não é suficiente para comprovar a sua situação de desemprego, 

já que não afasta a possibilidade do exercício de atividade remunerada na 

informalidade” [STJ, Pet n.º 7.115/PR, 3.ª Seção, Rel.: Ministro Napoleão 

Nunes Maia Filho, j. 10/03/2010]. Na hipótese concreta, o exame 

meticuloso do conjunto de provas produzido no processo evidencia, 

estreme de dúvidas, que logo em seguida a rescisão do contrato de 

trabalho e a derradeira contribuição (fato que se consolidou em abril de 

2014), a requerente permaneceu na condição de desempregada, não mais 

teve qualquer anotação/registro posterior de vínculo de trabalho na CTPS 

(eventos n.º 1083116 - Pág. 5/6 e 1083117) e, também, não exerceu, 

mesmo na informalidade, qualquer tipo de atividade remunerada, conforme 

se evola do conteúdo das declarações exteriorizadas pelas testemunhas 

Helena Wilges da Rosa e João dos Santos Aguiar (eventos n.º 25393208 - 

Pág. 3/4). E mais, ao detalhar pormenorizadamente os fatos submetidos à 

apreciação, denota-se que a requerente submeteu-se a avaliação médica 

subscrita por profissional da área médica e devidamente habilitado para o 

desempenho de tal mister, oportunidade em que restou constatado que a 

autora Maria da Luz Mascarenhas é portadora de moléstia que a torna 

incapaz de executar qualquer tipo de atividade laboral. A partir dos dados 

consignados no laudo pericial deflui-se, outrossim, que a requerente, em 

função da moléstia que apresenta, não mais tem condições de concorrer, 

em paridade de condições com terceiros, no mercado de trabalho, bem 

como que a doença da qual a requerente se encontra acometido é 

insuscetível de cura. Com o intuito de corroborar tais afirmações, valho-me 

do conteúdo dos dados registrados no respeitável laudo técnico arquivado 

nos eventos n.º 12215020 e 18449070, que foi coroado com as seguintes 

conclusões: “1) O autor é portador de algum tipo de 

enfermidade/patologia? Em caso positivo, desde quando? Informar o CID. 

“R: Sim, desde 2014. CID M54.5, M54.1, M75.0 e M54.2. (…) “10) É 

possível fixar a data do início da doença (DID)? “R: Sim, desde dezembro 

de 2015. “11) É possível fixar a data em que a doença se tornou 

incapacitante para o trabalho (DII)? “R: 07.12.2015. (…) “13) O (a) autor 

(a) se apresenta incapacitado (a) para o trabalho para as atividades que 

anteriormente exercia? “R: Sim. “14) Se incapaz o (a) autor (a), a 

incapacidade pode ser considerada total (para toda e qualquer atividade) 

ou parcial (para algumas atividades)? Detalhar. “R: É total. “15) Caso a 

resposta anterior seja afirmativa diga o (a) sr. (ª) Perito (ª) se a 

incapacidade laborativa, no seu entender é permanente ou temporária? “R: 

É permanente. (…)” (sic). Portanto, diante desse cenário e principalmente 
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em face do contexto de provas produzido no processo, sobretudo a partir 

da solução arrematada pelo laudo pericial levado à efeito, reputo a prova 

carreada aos autos segura, coesa e revestida da especial virtude de 

deixar evidenciado que a autora se acha incapacitada para desempenho 

de atividade laboral. Por derradeiro, não se pode olvidar, também, que o 

termo inicial do auxílio-doença (DIB) deve ser fixado desde a data do 

requerimento administrativo, fato que se consumou em 14/12/2015 (evento 

n.º 1083119), pois o autor já estava incapacitado para o trabalho (conf. 

resposta ao quesito n.º 11 do laudo pericial), até a data da juntada aos 

autos do laudo médico (o que se efetivou em 14/03/2018), a partir de 

quando a requerente faz jus ao benefício da aposentadoria por invalidez, 

haja vista que somente nesta data é que se comprovou a incapacidade 

definitiva para o exercício de suas atividades laborais. Nesse sentido, em 

casos semelhantes, colaciono ementa dos seguintes precedentes do 

Colendo Superior Tribunal de Justiça: “AGRAVO REGIMENTAL EM 

RECURSO ESPECIAL. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR 

INVALIDEZ. TERMO INICIAL. JUNTADA DO LAUDO PERICIAL AOS AUTOS. 

O termo a quo da percepção de aposentadoria por invalidez é a data da 

juntada do laudo pericial aos autos, quando a incapacidade não for 

reconhecida administrativamente. Precedentes. Agravo provido.” (AgRg 

no REsp 698.925/SP, Rel. Ministro JOSÉ ARNALDO DA FONSECA, QUINTA 

TURMA, julgado em 02/06/2005, DJ 01/08/2005, p. 539). “O termo inicial da 

aposentadoria por invalidez, toda vez que não houver reconhecimento da 

incapacidade na esfera administrativa, deve ser a data da juntada aos 

autos do laudo pericial. Agravo regimental improvido.” (AgRg no REsp 

773.879/SP, Rel. Ministro NILSON NAVES, SEXTA TURMA, julgado em 

17/11/2005, DJ 06/03/2006, p. 486). Por derradeiro, cumpre lembrar que de 

acordo com o entendimento consolidado no âmbito do Colendo Superior 

Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo – Tema nº 905/STJ, as 

condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária 

sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que 

se refere ao período posterior à vigência da Lei nº 11.430/2006, que 

incluiu o art. 41-A na Lei nº 8.213/1991. Quanto aos juros de mora, incidem 

segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei 

nº 9.494/97, com redação dada pela Lei nº 11.960/2009) [cnf. STJ: REsp 

1495146/MG, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, DJe 

02/03/2018]. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na 

peça inicial por Maria da Luz Mascarenhas contra o Instituto Nacional do 

Seguro Social – INSS, para o fim de: a) Determinar que o Instituto Nacional 

do Seguro Social – INSS realize o pagamento do benefício de 

auxílio-doença, para a autora Maria da Luz Mascarenhas, contado a partir 

da data do protocolo do requerimento administrativo (14/12/2015), até a 

data da juntada aos autos do laudo médico (14/03/2018), a partir de 

quando deverá converter o benefício de auxílio-doença em aposentadoria 

por invalidez; b) Condenar a autarquia requerida no pagamento dos 

valores das parcelas vencidas e não pagas administrativamente, devendo 

incidir juros moratórios desde a citação ou desde quando devidos, se 

posteriores à citação, além de correção monetária desde quando cada 

benefício for devido, utilizando-se os percentuais de juros e índices de 

correção para os débitos previdenciários constantes do Manual de 

Cálculos da Justiça Federal, Res. CFJ 267/2013, compensando-se os 

benefícios inacumuláveis recebidos no período; c) Declarar encerrada a 

atividade cognitiva, resolvendo-se o mérito do feito, com supedâneo no 

art. 487, inciso I do Código de Processo Civil. Com espeque no art. 1.º, 

§1.º da Lei n.º 9.289/1996 c/c o art. 8.º, § 1.º da Lei n.º 8.620/1993 e art. 

3.º, inciso I da Lei Estadual n.º 7.603/2001, estabeleço que a requerida 

deve ficar isenta do pagamento das custas judiciais. Com relação aos 

honorários de advogado decorrentes da sucumbência, com lastro no 

conteúdo do art. 85, §§ 2.º e 3.º do Código de Processo Civil, Condeno a 

autarquia requerida no pagamento de honorários advocatícios ao patrono 

da parte adversa, fixados no percentual de 10% do valor da condenação 

[Súmula n.º 111 do STJ], dado a natureza da ação, o trabalho 

desenvolvido por parte do advogado e o lapso de tempo em que o 

processo tramitou. Deixo de Determinar a remessa necessária da 

sentença, visto que o valor total da condenação, na hipótese concreta, 

não excede o limite-paradigma de 1.000 (um mil) salários mínimos, 

considerado o valor do benefício, o termo estabelecido para o seu início e 

o lapso temporal que se registra entre o referido termo e a data da 

sentença [art. 496, § 3.º, inciso I do Código de Processo Civil]. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 22 de abril de 2020. 

Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005121-44.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MARINA FATIMA BAILKE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ITAMAR DE CAMARGO VIEIRA JUNIOR OAB - MT0013224A 

(ADVOGADO(A))

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES OAB - MT11445-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1005121-44.2018.8.11.0045. Cuida-se de Ação Declaratória 

de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito e Danos Morais 

ajuizada por Marina Fatima Bailke contra Itaú Consignado S/A, em que 

expôs, em suma, que é beneficiária de aposentadoria por idade e que, 

desde 27 de fevereiro de 2018, estão sendo realizados descontos em seu 

benefício previdenciário, decorrentes de empréstimo consignado, em favor 

da empresa requerida. Sustentou que jamais celebrou negócio jurídico com 

a companhia requerida. Esgrimiu considerações acerca do dano moral, 

estimativa e arbitramento do ‘quantum’ indenizatório, bem como do direito à 

restituição em dobro do valor indevidamente cobrado. Requereu, ao final, a 

procedência do pedido para o fim de declarar a inexistência do débito e 

condenar a requerida no pagamento de indenização por danos morais e 

devolução, em dobro, dos valores indevidamente descontados. Foi 

indeferida a tutela de urgência e procedida à citação da empresa 

requerida. A instituição financeira requerida presentou resposta, 

oportunidade em que arguiu preliminar de inépcia da inicial. No mérito 

argumentou que subsiste entre as partes negócio jurídico válido e 

regularmente celebrado, e que, por conseguinte, dado o inadimplemento 

contratual, o desconto do benefício previdenciário consolida-se como 

exercício regular de direito. Pugnou, ao final, pela improcedência do 

pedido. Houve réplica, instante em que a requerente, reprisando os 

argumentos tecidos por ocasião da peça inicial, rechaçou as proposições 

apresentadas pela defesa. Oportunizada a produção de provas, a autora 

postulou requerendo o julgamento antecipado, enquanto que a requerida 

pediu a expedição de ofício. Vieram os autos conclusos para deliberação. 

É o sucinto relatório. Passo a fundamentar. Primeiramente, impende 

enfatizar, desde logo, que se apresenta absolutamente desnecessária a 

realização de perícia técnica e/ou a produção de prova testemunhal na 

situação hipotética ‘sub judice’, porque não se revela imprescindível para o 

regular deslinde do litígio. Logo, à luz de tais balizamentos, procedo ao 

julgamento antecipado da lide, na forma do que preconiza o comando 

normativo preconizado no art. 355, inciso I do Código de Processo Civil. 

Efetivamente, com relação a preliminar de inépcia da petição inicial, penso 

que está fadada ao insucesso. Ocorre que, de acordo com a norma de 

regência, a apresentação de comprovante de endereço do autor não 

constitui requisito da petição inicial [282 do Código de Processo Civil/1973; 

art. 319 do Código de Processo Civil/1973]. A exigência de juntada de 

comprovante de residência, com a petição inicial, configura-se como 

medida incompatível com o princípio da instrumentalidade do processo [cf.: 

TJRS, Apelação Cível n.º 70068730977, 15.ª Câmara Cível, Rel.: Des. 

Otávio Augusto de Freitas Barcellos, j. 08/06/2016; TJRS, Agravo de 

Instrumento n.º 70054956990, 9.ª Câmara Cível, Rel.: Des. Eugênio 

Facchini Neto, j. 11/06/2013; TJRS, Apelação Cível n.º 70055394837, 10.ª 

Câmara Cível, Rel.: Des. Paulo Roberto Lessa Franz, j. 01/08/2013]. Não 

subsistem outras questões preliminares que demandem análise e, 

conforme se denota do exame dos autos, os ditames processuais foram 

observados, não existindo quaisquer nulidades processuais a serem 

decretadas. Destarte, enfrentados estes temas e superada a etapa, 

referente à realização do exame dos requisitos de admissibilidade da lide 

(condições da ação e pressupostos processuais), passo a análise da 

questão de fundo da demanda. Pois bem. Destrinchando o material 

cognitivo produzido no processo, principalmente do conteúdo dos 

documentos juntados pela empresa requerida (eventos n.º 18610230 – 

págs. 5-9), deflui-se que as partes litigantes, na data de 23 de fevereiro 

de 2018, firmaram o contrato nº 586915474 e que, ao mesmo tempo, a 

requerente autorizou os pagamentos/descontos consignados em seu 
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benefício de aposentadoria. Segundo os informes produzidos no 

processo, mormente do cotejo das informações constantes nos 

documentos de Transferência Eletrônica Disponível (TED), encartados no 

evento nº 18610231, é possível divisar que houve a efetiva 

disponibilização do numerário (saldo credor), na conta bancária de 

propriedade da autora (fato admitido pela própria requerente, evento nº 

24135700 e 19583499 – pág. 7), o que demonstra que a transação 

comercial/bancária realmente foi realizada pela autora. Importante 

registrar, neste ponto, por oportuno, que a demandante, através do 

contrato nº 586915474 (firmado na data de 23/02/2018), promoveu a 

renegociação/liquidação do saldo devedor, objeto do contrato nº 

571805838. Ou seja, a autora firmou novo empréstimo com o réu, 

utilizando o valor financiado para o pagamento do contrato anterior. E 

mais, da análise meticulosa do conjunto de provas produzido no processo, 

principalmente do cotejo dos dados de qualificação pessoal da autora, 

registrados na petição inicial (indicação do numero do CPF e do registro 

geral de identidade), e as informações constantes no contrato, é possível 

divisar que as informações de identificação pessoal são coincidentes e 

não-divergentes. Estas evidências, analisadas de forma contextualizada, 

associadas à total ausência de comprovação de ocorrência de 

perda/extravio, de furto ou de roubo de documentos de identificação 

pessoais ou qualquer outro sinal evidente de fraude/delito, praticado por 

terceiro (exemplos de situações típicas que originam o desconto em folha 

provocado por falsários), permitem concluir, sem sombra de dúvidas, que 

o contrato foi, efetivamente, firmado entre as partes litigantes. Por 

conseguinte, diante desta moldura, levando-se por linha de estima que a 

realização dos descontos consignados no benefício previdenciário da 

autora possui origem causal válida, derivada da celebração de contrato 

regular —, e considerando-se que a companhia requerida protagonizou 

postura impelida em função do estrito exercício regular de direito, não vejo 

como dar entendimento diverso à questão ‘sub judice’, com a 

consequência de que, descaracterizadas as condições que rendem 

ensejo à responsabilidade civil, a improcedência do pedido formulado é 

medida que se impõe. Nessa mesma linha de raciocínio, a ratificar tal 

posicionamento, apanha-se do acervo de jurisprudência dos Tribunais 

Estaduais os seguintes arestos que versam a respeito de questões que 

guardam relação de similitude com a que se encontra sob enfoque: 

“APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE DESCONSTITUIÇÃO DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. 

EXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA EFETIVA CONTRATAÇÃO PELA 

AUTORA. INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO LÍCITA. 

AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DO DEMANDADO. Existindo prova 

suficiente da existência de contratação e do débito, impositivo o 

reconhecimento de subsistência da dívida e da licitude da cobrança e da 

inscrição negativa levada a termo pelo credor. Não há falar em dever de 

indenização por dano moral, na medida em que comprovado o fato 

impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, inexistindo, assim, 

agir ilícito por parte da instituição financeira, que pudesse gerar o dever de 

indenizar. NEGARAM PROVIMENTO. UNÂNIME.” (TJRS, Apelação Cível Nº 

70075561167, Décima Oitava Câmara Cível, Relator: Pedro Celso Dal Pra, 

Julgado em 22/03/2018). “APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS 

BANCÁRIOS. AÇÃO INDENIZATÓRIA COM PEDIDO DE TUTELA DE 

URGÊNCIA E EVIDÊNCIA, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. 

CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO COM O INTUITO DE 

RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA COMPROVADA. LICITUDE DOS DESCONTOS. 

DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. Comprovada a origem dos descontos 

efetuados na aposentadoria da parte autora, pois a instituição financeira 

juntou documentos dando conta da existência de quitação antecipada do 

contrato firmado anteriormente pela autora, mediante a renegociação de 

dívida firmada em contrato eletrônico através da modalidade Bankline, cujo 

valor foi creditado na conta corrente da ora apelante. Não há falar em 

nulidade, tampouco em ato ilícito a ensejar reparação por danos morais ou 

materiais, devendo ser mantida a sentença de improcedência. APELO 

IMPROVIDO. (TJRS, Apelação Cível Nº 70078519139, Décima Primeira 

Câmara Cível, Relator: Guinther Spode, Julgado em 26/09/2018). D’outra 

banda, não se pode perder de perspectiva também que a requerente, ao 

deduzir a pretensão individualizada na petição inicial e destacar, de forma 

taxativa, que não celebrou negócio jurídico com a instituição financeira 

requerida, promoveu, de maneira desleal e maliciosa, alteração da 

verdade, com o objetivo de criar obstáculos à correta compreensão da lide 

e ludibriar o julgador e, por via de consequência, traduz-se como postura 

que se contrapõe ao dever de manutenção e de observância da lealdade 

processual, caracteriza abuso do direito de ação e acarreta na aplicação 

da sanção da litigância de má-fé [art. 77, inciso I e art. 80, inciso II, ambos 

do Código de Processo Civil]. Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o 

pedido, formulado na petição inicial da Ação Declaratória de Inexistência 

de Débito c/c Repetição de Indébito e Danos Morais, por Marina Fatima 

Bailke contra Itaú Consignado S/A e, como consequência: a) Condeno a 

requerente, nas sanções concernentes à litigância de má-fé, ao 

pagamento de multa na proporção equivalente a 10% sobre o valor 

atribuído à causa, com lastro no conteúdo normativo do art. 77, inciso I, 

art. 80, inciso II e art. 81, todos do Código de Processo Civil; b) Declaro 

encerrada a atividade cognitiva, resolvendo-se o mérito do feito, com 

supedâneo no art. 487, inciso I do Código de Processo Civil. Com 

fundamento no conteúdo normativo do art. 85, §§ 1.º e 2.º do Código de 

Processo Civil, Condeno a requerente no pagamento de custas judiciais e 

de honorários de advogado, destinados ao patrono da parte adversa, 

fixados em 10% sobre o valor atribuído à causa, considerando-se o 

trabalho desenvolvido por parte do advogado, a natureza da demanda e o 

interstício temporal que o processo tramitou. Fica suspensa a exigibilidade 

do pagamento das custas judiciais e honorários de advogado, destinadas 

ao patrono da parte adversa, infligido à autora, devido à concessão do 

benefício da assistência judiciária gratuita [art. 98, § 3.º do Código de 

Processo Civil]. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Lucas do Rio 

Verde/MT, em 22 de abril de 2020. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de 

Direito.

5ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000828-60.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO ROBERTO SCHEFFER (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Carlos Humberto de Oliveira Junior OAB - MT0011208A-B 

(ADVOGADO(A))

HEBER PEREIRA BASTOS OAB - MT0013698A-O (ADVOGADO(A))

DARLYANE LARISSA DOS SANTOS OAB - MT26155/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRF S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE HASSON OAB - MT17727-O (ADVOGADO(A))

 

12/08/20 15:30 Intimação DA PARTE RECLAMANTE, via de seu(s) 

advogado(s), acerca da audiência de Conciliação designada para a Data: 

12/08/2020 Hora: 15H30 (MT), a ser realizada na Sala de Audiências do 

Juizado Especial. O não comparecimento da parte reclamante à audiência 

importará em extinção e arquivamento do processo, mediante o pagamento 

de custas processuais, nos termos do artigo 51, inc. I da Lei n. 9.099/95.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000838-07.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON ANTUNES FARIAS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Carlos Humberto de Oliveira Junior OAB - MT0011208A-B 

(ADVOGADO(A))

HEBER PEREIRA BASTOS OAB - MT0013698A-O (ADVOGADO(A))

DARLYANE LARISSA DOS SANTOS OAB - MT26155/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRF S.A. (REU)

 

12/08/20 15:45 Intimação DA PARTE RECLAMANTE, via de seu(s) 

advogado(s), acerca da audiência de Conciliação designada para a Data: 

12/08/2020 Hora: 15H45 (MT), a ser realizada na Sala de Audiências do 

Juizado Especial. O não comparecimento da parte reclamante à audiência 

importará em extinção e arquivamento do processo, mediante o pagamento 

de custas processuais, nos termos do artigo 51, inc. I da Lei n. 9.099/95.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001112-68.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

VANESSA FERREIRA PARRON ZANELATO (AUTOR)

ADRIANO CESAR TREVISI ZANELATO (AUTOR)
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JULIA DOMINGUES ZANELATO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALCIDES MARTINHAGO JUNIOR OAB - PR99224 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REU)

 

12/08/20 16:00 Intimação DA PARTE RECLAMANTE, via de seu(s) 

advogado(s), acerca da audiência de Conciliação designada para a Data: 

12/08/2020 Hora: 16H00 (MT), a ser realizada na Sala de Audiências do 

Juizado Especial. O não comparecimento da parte reclamante à audiência 

importará em extinção e arquivamento do processo, mediante o pagamento 

de custas processuais, nos termos do artigo 51, inc. I da Lei n. 9.099/95.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001196-69.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MERCADO FILHOS DA PROMESSA EIRELI - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LIDIANE PAULA DE SOUSA OAB - MT0017437A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDITH SILVA DOS SANTOS - ME (REQUERIDO)

EDITH SILVA DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

: 12/08/2020 Hora: 16:30 Intimação DA PARTE RECLAMANTE, via de 

seu(s) advogado(s), acerca da audiência de Conciliação designada para a 

Data: 12/08/2020 Hora: 16H30 (MT), a ser realizada na Sala de Audiências 

do Juizado Especial. O não comparecimento da parte reclamante à 

audiência importará em extinção e arquivamento do processo, mediante o 

pagamento de custas processuais, nos termos do artigo 51, inc. I da Lei n. 

9.099/95.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001200-09.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS AURELIO BATISTA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

12/08/2020 Hora: 16:45 Intimação DA PARTE RECLAMANTE, via de seu(s) 

advogado(s), acerca da audiência de Conciliação designada para a Data: 

12/08/2020 Hora: 16H45 (MT), a ser realizada na Sala de Audiências do 

Juizado Especial. O não comparecimento da parte reclamante à audiência 

importará em extinção e arquivamento do processo, mediante o pagamento 

de custas processuais, nos termos do artigo 51, inc. I da Lei n. 9.099/95.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002047-16.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

QUALITYFLEX COMERCIO E MARKETING LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO OAB - MT18395-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SUELY BUENO LANGER (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE NOVA 

MUTUM/MT. CERTIDÃO Certifico eu, Leslie Maria Garcia, Oficiala de Justiça 

ao final assinado, que em cumprimento ao mandado expedido pela MMª 

Juíza de Direito do Juizado Especial, Cível e Criminal da Comarca de Lucas 

do Rio Verde, extraído dos autos da Carta Precatória nº 

1002047-16.2017.8.11.0045, Procedimento do Juizado Especial Cível, 

processo nº 1002047-16.2017.8.11.0045, sendo Polo Ativo: Qualityflex 

Comércio e Marketing Ltda - ME, e Passivo: Suely Bueno Langer, dirigi-me 

à Rua das Bromélias, nº 1340-W, Bairro Residencial dos Ipês, no dia 

12/03/2020, e lá estando, DEIXEI de CITAR o Polo Passivo: SUELY BUENO 

LANGER, conforme despacho e demais documentos, em virtude da mesma 

não residir naquele endereço, conforme informação obtida da Sra. Iracema 

Pedrinha Novelo. Certifico ainda que a referida senhora não soube 

informar o atual paradeiro da Sra. Suely alegando não conhecê-la. Assim 

sendo, devolvo o mandado ao Cartório para os devidos fins. Nova 

Mutum/MT, 13 de Março de 2020. LESLIE MARIA GARCIA Oficiala de 

Justiça

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000537-60.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRA SASSI WEIZENMANN (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA ZINI CAVALCANTE OAB - MT22905/O-O (ADVOGADO(A))

WILLIAN AUGUSTO MENDES CAVALCANTE OAB - MT23345/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CETELEM S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

12/08/20 17:00 Intimação DA PARTE RECLAMANTE, via de seu(s) 

advogado(s), acerca da audiência de Conciliação designada para a Data: 

12/08/2020 Hora: 17H00 (MT), a ser realizada na Sala de Audiências do 

Juizado Especial. O não comparecimento da parte reclamante à audiência 

importará em extinção e arquivamento do processo, mediante o pagamento 

de custas processuais, nos termos do artigo 51, inc. I da Lei n. 9.099/95.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005945-66.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

GILBERT ROCHA PRETTI EIRELI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS ROGERIO MENDES OAB - MT0016057A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

 

INTIMO AS PARTES, via de seu(s) advogado(s), acerca da audiência de 

CONCILIAÇÃO designada para o 29 de julho de 2020, às 13:45H (MT), a 

ser realizada na Sala de Audiências do JUIZADO ESPECIAL DESTA 

COMARCA.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005860-80.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

DAYANE CARLETTO ZANETTE LUCION (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAYANE CARLETTO ZANETTE LUCION OAB - MT0016974A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PHILCO ELETRONICOS SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT16940-A (ADVOGADO(A))

 

INTIMO AS PARTES, via de seu(s) advogado(s), acerca da audiência de 

CONCILIAÇÃO designada para o 29 DE JULHO DE 2020, às 15:15H (MT), a 

ser realizada na Sala de Audiências do JUIZADO ESPECIAL DESTA 

COMARCA.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001767-74.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

KANANDA RODRIGUES MATOS (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIANA SOUZA BAHDUR ROMUALDO OAB - PR0048359A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIAO NORTE DO PARANA DE ENSINO LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG109730-O 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMO AS PARTES, via de seu(s) advogado(s), acerca da audiência de 

CONCILIAÇÃO designada para o 29 DE JULHO, às 16:00H (MT), a ser 

realizada na Sala de Audiências do JUIZADO ESPECIAL DESTA 

COMARCA.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000631-08.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

CHEILA SWAROWSKY (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

ELAINE CRISTINA OGLIARI OAB - MT9744-O (ADVOGADO(A))

KELLY CRISTINA DE CARVALHO BALBINO OAB - MT0009346A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOCALIZA RENT A CAR SA (REQUERIDO)

 

INTIMO A PARTE RECLAMANTE, via de seu(s) advogado(s), acerca da 

audiência de Conciliação designada para a Data: 29/07/2020 Hora: 16:15 

(MT), a ser realizada na Sala de Audiências do Juizado Especial. O não 

comparecimento da parte reclamante à audiência importará em extinção e 

arquivamento do processo, mediante o pagamento de custas processuais, 

nos termos do artigo 51, inc. I da Lei n. 9.099/95.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000642-37.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JESSICA RODRIGUES ROSA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMO AS PARTES, via de seu(s) advogado(s), acerca da audiência de 

CONCILIAÇÃO designada para o 29 DE JULHO DE 2020, às 16:30H (MT), a 

ser realizada na Sala de Audiências do JUIZADO ESPECIAL DESTA 

COMARCA.

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000363-22.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

GRAFICA IGRAPEL LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIANA SOUZA BAHDUR ROMUALDO OAB - PR0048359A 

(ADVOGADO(A))

SERGIO LUIS DALTO DE MORAES OAB - MT0013458S-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PEDRO GERMANO PERSONA PISTORI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Processo: 

1000363-22.2018.8.11.0045. EXEQUENTE: GRAFICA IGRAPEL LTDA - ME 

EXECUTADO: PEDRO GERMANO PERSONA PISTORI Vistos. É 

indispensável à intimação pessoal da executada para o cumprimento 

voluntário da sentença, por carta com aviso de recebimento, conforme 

dispõe o art. 513, § 2º, II, do CPC. Ocorre que, no presente caso, foi 

expedido mandado de intimação pessoal para o cumprimento voluntário da 

sentença, tendo sido a diligência encaminhada para o mesmo endereço em 

que a parte ré foi intimada para a audiência de conciliação (Id. 14970647), 

na fase de conhecimento. Como é sabido, as partes devem comunicar ao 

Juízo eventuais mudanças de endereços ocorridas no curso do processo, 

reputando-se eficazes as intimações enviadas ao local anteriormente 

indicado, na ausência da comunicação (art. 19, § 2º da Lei n. 9.099/95). 

Assim, não obstante a necessidade da nova intimação pessoal do 

executado que foi revel na fase de conhecimento, é certo que restou 

satisfeita a intimação prevista no art. 513, §2º, II do CPC, pelo que se 

observa em Id. 22179165, porquanto o réu não comunicou ao Juízo a 

mudança do seu endereço. Por fim, satisfeita a intimação para o 

cumprimento voluntário da sentença, intime-se o exequente apresentar 

planilha de débito atualizada e requerer o que entender de direito, no prazo 

de 10 (dez) dias, sob pena de extinção. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Lucas do Rio Verde/MT, data registrada pelo sistema. Melissa 

de Lima Araújo Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000042-50.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

NELCIANE OLIVEIRA DE FARIAS (EXECUTADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISCA ASSENO DE ARAUJO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE ANTUNES DE JESUS OAB - MT0013881A-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Processo: 

1000042-50.2019.8.11.0045. EXECUTADO: NELCIANE OLIVEIRA DE 

FARIAS EXEQUENTE: FRANCISCA ASSENO DE ARAUJO Vistos. Intime-se 

a parte executada a indicar bens passíveis de penhora (quais são, onde 

se encontram e seus respectivos valores) no prazo de 10 (dez) dias. 

Escoado o prazo, intime-se a exequente para manifestar o que de direito 

no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção. Nos termos do art. 

782, §3, do CPC, defiro o pedido do exequente de inclusão do nome do 

devedor nos órgãos de proteção ao crédito, que será feito por meio do 

sistema Serasajud. Por fim, certifique-se a Secretaria Judicial a intimação 

da parte executada do bloqueio de ativos financeiros em Id. 29862660. 

Cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, data registrada pelo sistema. Melissa 

de Lima Araújo Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010660-71.2015.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

SCHWAMBACH E CIA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAMILLA AFONSO DE BRITO OAB - MT0014187A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NELMA ROSINA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Processo: 

8010660-71.2015.8.11.0045. EXEQUENTE: SCHWAMBACH E CIA LTDA - 

ME EXECUTADO: NELMA ROSINA Vistos. Nos termos do art. 782, §3, do 

CPC, defiro o pedido do exequente de inclusão do nome do devedor nos 

órgãos de proteção ao crédito, que será feito por meio do sistema 

Serasajud. Intime-se a parte exequente a indicar bens passíveis de 

penhora (quais são, onde se encontram e seus respectivos valores) no 

prazo de 05 (dez) dias, sob pena de arquivamento, sem prejuízo a 

manutenção da inscrição do nome da executado nos serviços de proteção 

ao crédito. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, data registrada pelo 

sistema. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000974-04.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANE PEREIRA GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDMILSON FRANK GONCALVES DA SILVA OAB - MT24745/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Processo: 

1000974-04.2020.8.11.0045. REQUERENTE: CRISTIANE PEREIRA GOMES 

REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos. Intime-se a parte autora 

para trazer aos autos cópia dos documentos pessoais da proprietária do 

imóvel e titular do comprovante de endereço ou que seja reconhecida 

firma da declaração de residência, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de 

extinção. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, data registrada no sistema. 

Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000397-26.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

LUCILENE DA SILVA AGUIAR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THAYANE CAMILA FERREIRA PRADO OAB - MT26070/O 
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(ADVOGADO(A))

LUCAS FELIPE LOPES DE SOUZA OAB - MT23463/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J.W. COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS LTDA - ME (REQUERIDO)

 

INTIMO A PARTE RECLAMANTE, via de seu(s) advogado(s), acerca da 

audiência de Conciliação designada para a Data: 29/07/2020 Hora: 16:45 

(MT), a ser realizada na Sala de Audiências do Juizado Especial. O não 

comparecimento da parte reclamante à audiência importará em extinção e 

arquivamento do processo, mediante o pagamento de custas processuais, 

nos termos do artigo 51, inc. I da Lei n. 9.099/95.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003850-34.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

CERRADUS COMERCIO DE PNEUS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIORDANO DIEGO PROCESKI OAB - MT0015106A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADALGIR CARLOS PERUZZOLO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Processo: 

1003850-34.2017.8.11.0045. EXEQUENTE: CERRADUS COMERCIO DE 

PNEUS LTDA EXECUTADO: ADALGIR CARLOS PERUZZOLO Vistos. 

Intime-se a parte exequente, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, 

informe o endereço atualizado do executado, sob pena de extinção da 

ação. Com a resposta, reitere a tentativa de citação. Às providências. 

Lucas do Rio Verde/MT, data registrada pelo sistema. Melissa de Lima 

Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004574-67.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MARTINHA MOTA DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANICE MARIA LONGHI GIOTTO OAB - MT8699-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WASHINGTON LUIZ DE MIRANDA DOMINGUES TRANM OAB - MG133406 

(ADVOGADO(A))

 

Intimação DA PARTE RECLAMANTE, via de seu(s) advogado(s), acerca da 

audiência de Conciliação designada para a Data: 20/02/2020 Hora: 14H00 

(MT), a ser realizada na Sala de Audiências do Juizado Especial. O não 

comparecimento da parte reclamante à audiência importará em extinção e 

arquivamento do processo, mediante o pagamento de custas processuais, 

nos termos do artigo 51, inc. I da Lei n. 9.099/95. 20/02/20 14:00

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004574-67.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MARTINHA MOTA DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANICE MARIA LONGHI GIOTTO OAB - MT8699-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WASHINGTON LUIZ DE MIRANDA DOMINGUES TRANM OAB - MG133406 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE Certidão de Tempestividade 

Recursal Processo: 1004574-67.2019.8.11.0045; Valor causa: R$ 

21.063,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436)/[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]; 

Recuperando: Sim/Não - Urgente: Sim/Não - Pode cumprir fora do 

expediente: Sim/Não. Certifico que o Recurso Inominado foi interposto 

tempestivamente. ATO contínuo, INTIMO O RECORRIDO, via de seu 

advogado, para, querendo, apresentar CONTRARRAZÕES, no prazo legal. 

LUCAS DO RIO VERDE, 23 de abril de 2020 MARCELA OLIVEIRA 

CAVALCANTI DE AVILA Analista Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE E INFORMAÇÕES: 

AVENIDA MATO GROSSO, 1912-S, JARDIM DAS PALMEIRAS, LUCAS DO 

RIO VERDE - MT - CEP: 78455-000 TELEFONE: (65) 35492787

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001683-44.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCARD S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

WELLEN RENARA PINHEIRO DA SILVA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE Certifico que decorreu o 

prazo legal, sem que houvesse, até a presente data, qualquer 

manifestação quanto à oposição de Embargos à Execução. Ato contínuo, 

INTIMO O EXEQUENTE, para manifestar, requerendo o que entender de 

direito no prazo legal, nos termos do despacho retro. LUCAS DO RIO 

VERDE, 23 de abril de 2020. MARCELA OLIVEIRA CAVALCANTI DE AVILA 

Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

LUCAS DO RIO VERDE E INFORMAÇÕES: AVENIDA MATO GROSSO, 

1912-S, JARDIM DAS PALMEIRAS, LUCAS DO RIO VERDE - MT - CEP: 

78455-000 TELEFONE: (65) 35492787

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005860-80.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

DAYANE CARLETTO ZANETTE LUCION (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAYANE CARLETTO ZANETTE LUCION OAB - MT0016974A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PHILCO ELETRONICOS SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT16940-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Processo: 

1005860-80.2019.8.11.0045. REQUERENTE: DAYANE CARLETTO 

ZANETTE LUCION REQUERIDO: PHILCO ELETRONICOS SA Vistos etc. Em 

que pese a demandante sustentar a desnecessidade da realização da 

audiência, tais alegações não a eximem do comparecimento ao ato, posto 

que não é faculdade do demandante a realização da tentativa de 

conciliação e sim decorre de previsão legal, bem como vai de encontro 

aos princípios norteadores e objetivos do Juizado Especial, já que a 

obrigatoriedade do comparecimento das partes visa estimular a 

conciliação e prestigia o princípio da oralidade. Assim, indefiro a dispensa 

da audiência conciliatória. Intimem-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde/MT, 

data registrada pelo sistema. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004574-38.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MONALISA FABIOLA SCHOMMER HUBNER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE OLING CORASSA OAB - MT0018492A (ADVOGADO(A))

RENE CORASSA OAB - MT4972/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Processo: 

1004574-38.2017.8.11.0045. REQUERENTE: MONALISA FABIOLA 

SCHOMMER HUBNER REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos. 
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Intime-se o Exequente para se manifestar acerca da petição de Id. 

30899360, no prazo de 10 (dez) dias. Após, volvam os autos conclusos. 

Às providências. Lucas do Rio Verde/MT, data registrada pelo sistema. 

Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001540-50.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

IOLETI MENDES DE SOUSA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REU)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Processo: 

1001540-50.2020.8.11.0045. AUTOR: IOLETI MENDES DE SOUSA REU: 

BANCO BRADESCO Vistos. Nos termos do artigo 317 do Código de 

Processo Civil, INTIME-SE a parte reclamante, para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, emende a inicial consistente em colacionar nos autos cópia 

legível dos documentos pessoais, bem como inteiro teor do contrato de 

cessão com a BRF, sob pena de extinção (art. 485, I do CPC). Após, 

conclusos. Às providências. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Lucas do Rio Verde/MT, data registrada pelo sistema. Melissa de Lima 

Araújo Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001541-35.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

IOLETI MENDES DE SOUSA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REU)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Processo: 

1001541-35.2020.8.11.0045. AUTOR: IOLETI MENDES DE SOUSA REU: 

BANCO BRADESCO Vistos. Nos termos do artigo 317 do Código de 

Processo Civil, INTIME-SE a parte reclamante, para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, emende a inicial consistente em colacionar nos autos cópia 

legível dos documentos pessoais, bem como cópia integral do contrato de 

cessão da BRF, sob pena de extinção (art. 485, I do CPC). Após, 

conclusos. Às providências. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Lucas do Rio Verde/MT, data registrada pelo sistema. Melissa de Lima 

Araújo Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004968-74.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

RAMON ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Processo: 

1004968-74.2019.8.11.0045. REQUERENTE: RAMON ALMEIDA 

REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos. É ônus da parte 

interessada comprovar nos autos, no prazo de 48 horas (Enunciado nº 

115 do FONAJE) os requisitos para a concessão de gratuidade da justiça, 

sobretudo em relação a comprovação de insuficiência econômica para o 

pagamento das custas processuais de forma inequívoca, já que o pedido 

de justiça gratuita não vincula o julgador, sobretudo porque a ausência de 

recursos para o pagamento das custas é situação relativa e, portanto, 

como já dito, se não houver elementos suficientes nos autos que 

comprove as alegações da parte, o pedido pode ser indeferido pelo 

julgador. Com efeito, a este respeito, o raciocínio exposto na decisão que 

indeferiu o pedido de justiça gratuita acha-se coerente, uma vez que a 

simples alegação de que a parte é hipossuficiente não é prova, mas mera 

alegação, atraindo, assim, a aplicação do brocardo allegatio et non 

probatio quasi non allegatio, ou seja, alegar e não provar é o mesmo que 

não alegar. Dessa forma, indefiro o pedido de reconsideração de Id. 

31311188. Não havendo requerimento pendentes de análise, arquivem-se 

os autos. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, data registrada pelo 

sistema. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004967-89.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

RAMON ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Processo: 

1004967-89.2019.8.11.0045. REQUERENTE: RAMON ALMEIDA 

REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos. É ônus da parte 

interessada comprovar nos autos, no prazo de 48 horas (Enunciado nº 

115 do FONAJE) os requisitos para a concessão de gratuidade da justiça, 

sobretudo em relação a comprovação de insuficiência econômica para o 

pagamento das custas processuais de forma inequívoca, já que o pedido 

de justiça gratuita não vincula o julgador, sobretudo porque a ausência de 

recursos para o pagamento das custas é situação relativa e, portanto, 

como já dito, se não houver elementos suficientes nos autos que 

comprove as alegações da parte, o pedido pode ser indeferido pelo 

julgador. Com efeito, a este respeito, o raciocínio exposto na decisão que 

indeferiu o pedido de justiça gratuita acha-se coerente, uma vez que a 

simples alegação de que a parte é hipossuficiente não é prova, mas mera 

alegação, atraindo, assim, a aplicação do brocardo allegatio et non 

probatio quasi non allegatio, ou seja, alegar e não provar é o mesmo que 

não alegar. Dessa forma, indefiro o pedido de reconsideração de Id. 

31310639. Não havendo requerimento pendentes de análise, arquivem-se 

os autos. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, data registrada pelo 

sistema. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000808-06.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

GILVANA MARILEI DE ANDRADE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GEILSON PEREIRA DE CARVALHO OAB - MT24625/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOALHERIA SEBBEN LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EMERSON LUIS GODINHO OAB - SC13113 (ADVOGADO(A))

JEAN CARLO PASETTO OAB - SC19060 (ADVOGADO(A))

PAMELA GHIOTTE MATEUS OAB - MT20453-O (ADVOGADO(A))

FERNANDO APARECIDO DE SOUZA OAB - MT13298/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Processo: 

1000808-06.2019.8.11.0045. REQUERENTE: GILVANA MARILEI DE 

ANDRADE REQUERIDO: JOALHERIA SEBBEN LTDA - ME Vistos. Tendo em 

vista o retorno da carta precatória com as oitivas das testemunhas, 

intimem-se as partes para manifestarem, no prazo de 05 (cinco) dias. 

Após, conclusos para sentença. Às providências. Lucas do Rio 

Verde/MT, data registrada pelo sistema. Melissa de Lima Araújo Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001013-98.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

LIDIANE PAULA DE SOUSA (EXEQUENTE)

ANGELA DAIANE RAMOS DE CORDOVA (EXEQUENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

LIDIANE PAULA DE SOUSA OAB - MT0017437A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALMIR JACO BUZANELLO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Processo: 

1001013-98.2020.8.11.0045. EXEQUENTE: LIDIANE PAULA DE SOUSA, 

ANGELA DAIANE RAMOS DE CORDOVA EXECUTADO: ALMIR JACO 

BUZANELLO Vistos. Intime-se o exequente para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, apresentar na secretaria do Juizado, o título executivo extrajudicial 

original necessário à instrução da presente execução (FONAJE Enunciado 

Cível 126). Cite-se a parte executada para que, no prazo de 3 (três) dias, 

efetue o pagamento do débito, sob pena de serem penhorados tantos 

bens quantos bastem para garantir a presente execução. Havendo 

citação e o cumprimento da obrigação, intime-se a parte exequente para 

que, no prazo de 5 (cinco) dias, manifeste-se nos autos, sob pena de 

concordância tácita e consequente extinção do processo. Restando 

frustrada a citação, intime-se a parte promovente para que, no prazo de 5 

dias, manifeste-se sobre a citação frustrada, indicando novo endereço, 

sob pena de extinção (artigo 53, §4 º, da Lei nº 9.099/95. Havendo 

citação, mas não havendo pagamento ou penhora, renove-se a 

conclusão. Estando o juízo garantido, designe-se audiência de conciliação 

(art. 53, §1º da Lei nº 9.099/95). Intimem-se as partes. Fica registrado, 

desde logo, que a apresentação de Embargos à Execução somente será 

admitida após a garantia do juízo, sob pena de rejeição liminar, nos termos 

do artigo 53, §1º, da Lei nº 9.099/95 e do Enunciado 117 do FONAJE. Não 

havendo citação por não ter sido o devedor localizado, intime-se a parte 

exequente para que, no prazo de 5 dias, manifeste-se nos autos 

requerendo o que entender de direito, sob pena de extinção (artigo 53, §4 

º, da Lei nº 9.099/95). Cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, data registrada 

pelo sistema. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001074-56.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ROSIMAR SILVA RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA CRISTINA DA SILVA CAMPOS PREZA OAB - MT22660/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMO A PARTE RECLAMANTE, via de seu(s) advogado(s), acerca da 

audiência de Conciliação designada para a Data: 29/07/2020 Hora: 17:00 

(MT), a ser realizada na Sala de Audiências do Juizado Especial. O não 

comparecimento da parte reclamante à audiência importará em extinção e 

arquivamento do processo, mediante o pagamento de custas processuais, 

nos termos do artigo 51, inc. I da Lei n. 9.099/95.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001070-19.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JHONATAN FERREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA CRISTINA DA SILVA CAMPOS PREZA OAB - MT22660/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CELLONI DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E 

TECNOLOGIA LTDA - ME (REQUERIDO)

 

INTIMO A PARTE RECLAMANTE, via de seu(s) advogado(s), acerca da 

audiência de Conciliação designada para a Data: 29/07/2020 Hora: 17:15 

(MT), a ser realizada na Sala de Audiências do Juizado Especial. O não 

comparecimento da parte reclamante à audiência importará em extinção e 

arquivamento do processo, mediante o pagamento de custas processuais, 

nos termos do artigo 51, inc. I da Lei n. 9.099/95.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000166-04.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

NIPOFLEX SERVICOS ADMINISTRATIVOS E TERCEIRIZADOS EIRELI - ME 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO OAB - MT18395-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JUDSON MARTINS CORREA - ME (REQUERIDO)

LEANDRO DA ROCHA SALMERON (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Processo: 

1000166-04.2017.8.11.0045. REQUERENTE: NIPOFLEX SERVICOS 

ADMINISTRATIVOS E TERCEIRIZADOS EIRELI - ME REQUERIDO: LEANDRO 

DA ROCHA SALMERON, JUDSON MARTINS CORREA - ME Vistos. 

Intime-se a parte autora, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, informe o 

endereço atualizado dos requeridos, sob pena de extinção da ação. Com 

a resposta, reitere a tentativa de citação, designando-se audiência de 

conciliação de acordo com a disponibilidade de pauta da Conciliadora. Às 

providências. Lucas do Rio Verde/MT, data registrada pelo sistema. 

Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002228-17.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA MARIA GOBBI TRETTO & TRETTO LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ITAMAR DE CAMARGO VIEIRA JUNIOR OAB - MT0013224A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE OLIMPIO DIAS JUNIOR (REQUERIDO)

 

INTIMO A PARTE RECLAMANTE, via de seu(s) advogado(s), acerca da 

audiência de Conciliação designada para a Data: 30/07/2020 Hora: 13:00 

(MT), a ser realizada na Sala de Audiências do Juizado Especial. O não 

comparecimento da parte reclamante à audiência importará em extinção e 

arquivamento do processo, mediante o pagamento de custas processuais, 

nos termos do artigo 51, inc. I da Lei n. 9.099/95.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005097-50.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JOSEFA DAIANNA DE LACERDA CARDOSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO COIMBRA DONEGATTI OAB - SP0290089A 

(ADVOGADO(A))

EDUARDO MONTENEGRO DOTTA OAB - SP155456 (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE Certidão de Tempestividade 

Recursal Processo: 1005097-50.2017.8.11.0045; Valor causa: R$ 

10.613,66; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436)/[Protesto Indevido de Título, Assistência Judiciária Gratuita, 

Antecipação de Tutela / Tutela Específica]; Recuperando: Sim/Não - 

Urgente: Sim/Não - Pode cumprir fora do expediente: Sim/Não. Certifico 

que o Recurso Inominado foi interposto tempestivamente. Ato conínuo, 

INTIMO O RECORRIDO para, querendo, apresentar CONTRARRAZÕES no 

prazo legal. LUCAS DO RIO VERDE, 23 de abril de 2020 MARCELA 

OLIVEIRA CAVALCANTI DE AVILA Analista Judiciário(a) SEDE DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE E 

INFORMAÇÕES: AVENIDA MATO GROSSO, 1912-S, JARDIM DAS 

PALMEIRAS, LUCAS DO RIO VERDE - MT - CEP: 78455-000 TELEFONE: 

(65) 35492787

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001964-92.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

RUDGERI WILLIAN MUNARETTO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAXIEL VETORELLO OAB - MT15951-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOJAS RIACHUELO SA (REU)
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Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Processo: 

1001964-92.2020.8.11.0045. AUTOR: RUDGERI WILLIAN MUNARETTO 

REU: LOJAS RIACHUELO SA Vistos. Determino que a parte Reclamante 

proceda emenda à inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos dos 

art. (s) 319, inc. II e 320 do CPC, a fim de que traga aos autos o 

comprovante de endereço em nome da parte autora, tais como: contas de 

água, energia, telefone, contrato de locação de imóvel com todas as 

páginas com firma reconhecida, ou outro comprovante de endereço 

idôneo, uma vez que a comprovação da residência em nome da parte é 

essencial para fixação da competência territorial do juízo, inclusive para 

garantia de qualquer direito alegado pela parte reclamante, assim como 

cópia dos documentos pessoais, sob pena de indeferimento da petição 

inicial, nos termos do art. 321, parágrafo único, do CPC. Caso não possua 

comprovantes de residência em seu nome, o reclamante deverá 

comprovar por documento idôneo a relação com a pessoa que constará 

no comprovante de residência. Ressalto que no caso dos Juizados 

Especiais a competência territorial pode ser declarada de ofício pelo 

Magistrado (enunciado 89 do FONAJE), portanto, é documento essencial 

para propositura da ação. Intime-se e cumpra-se. Lucas do Rio Verde/MT, 

data registrada pelo sistema. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001904-22.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANA MAIESKI FEIER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EITAN GURTENSTEN OAB - PR49102 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DAYCOVAL S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DECISÃO Processo: 

1001904-22.2020.8.11.0045. REQUERENTE: JULIANA MAIESKI FEIER 

REQUERIDO: BANCO DAYCOVAL S/A Vistos. Trata-se de Ação de 

Natureza Bancária c/c perdas e danos e compensação por dano moral 

com pedido liminar proposta por JULIANA MAIESKI FEIER em face de 

BANCO DAYCOVAL S\A, ambos qualificados nos autos. Aduz que, 

realizou contratação de crédito consignado junto a empresa requerida, no 

mês de abril de 2019, sendo refinanciado no mês de novembro de 2019, 

tendo adimplido 4 parcelas do referido empréstimo. Alega que para como 

complemento de sua renda, trabalha como manicure e devido a pandemia 

do Covid-19, teve essa atividade cessada depedenndo para a 

sobrevivência tão somente da renda como pensionista. Pugna, ao final, 

pelo deferimento da tutela antecipada, a fim de que seja determinada a 

suspensão da cobrança do empréstimo consignado nos meses de maio, 

junho e julho de 2020. É o relato. Decido. A tutela de urgência, enquanto 

modalidade de tutela provisória, encontra-se amparada pelo artigo 300, 

caput, do Novo Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015), devendo 

ser concedida “quando houver elementos que evidenciem a probabilidade 

do direito e o perigo do dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Da 

leitura da norma, infere-se que a tutela de urgência, que pode ter natureza 

satisfativa (antecipação de tutela) ou cautelar, tem seu deferimento 

condicionado à presença dos clássicos requisitos: fumus boni iuris, 

consubstanciado na probabilidade do direito alegado; e o periculum in 

mora, materializado no risco de dano ao direito da parte (natureza 

satisfativa) ou ao resultado útil do processo (natureza cautelar). A 

verificação da presença de tais requisitos é feita em sede de cognição 

sumária, ou seja, com base da análise da probabilidade de o direito 

alegado ser reconhecido ao final, na sentença. No caso em tela, quanto à 

probabilidade do direito alegado pela parte autora, verifica-se presente por 

meio dos documentos juntados à inicial, especificamente os 

contracheques, eis que expressam a contratação de empréstimo 

consignado, a ser pago em parcelas mensais, tendo como credor o Banco 

Réu. Tais fatos, aliado à situação de isolamento social determinado pelas 

autoridades de saúde, em virtude da Pandemia de COVID-19 e ao fato da 

autora exercer a função de autônoma, como manicure, demonstram a 

necessidade da medida antecipada. Em análise aos autos, assim como 

aos documentos a ela colacionados, percebe-se que a parte requerente 

vem sofrendo descontos de empréstimos e percebe um valor líquido 

inferior a um salário mínimo. O perigo de dano é patente, na medida em que 

é descontado valor a título de pagamento de empréstimo consignado, 

mensalmente, de seu benefício, tendo sua renda diminuído com as 

determinações de isolamento social, passando a depender exclusivamente 

da renda como pensionista, o que consequentemente, reduziu sua 

qualidade de vida, podendo afetar a capacidade de subsistência da 

autora, além de ser verba de caráter alimentar. Ademais, não há perigo de 

irreversibilidade da medida, uma vez que a requerida poderá realizar a 

cobrança das parcelas suspensas ao final do contrato. Entretanto, como 

no município de Lucas do Rio Verde, recentemente, as atividades 

comerciais foram retomadas, ainda de forma reduzida, agora podendo a 

autora exercer sua atividade complementar, o período de suspensão 

deverá ser tão somente de 60 dias. Assim, estando presentes os 

pressupostos, imperiosa se faz a concessão medida liminar, corroborado 

com todos documentos e elementos carreados na exordial. Diante do 

exposto, atendendo aos termos da petição inicial, com fulcro no artigo 300 

do Código de Processo Civil, DEFIRO PARCIALMENTE a medida liminar 

pleiteada, para determinar que a reclamada SUSPENDA os descontos 

oriundos do contrato de empréstimo nº 25-6790081/19 junto ao BANCO 

DAYCOVAL S/A., pelo prazo de 60 (sessenta) dias, no prazo de 05 

(cinco) dias úteis, a contar a intimação desta decisão, sob pena de multa 

diária no valor de R$ 100,00 (cem reais), limitado a R$ 5.000,00 (cinco mil 

reais), sem prejuízo de responder por eventuais perdas e danos pelos 

prejuízos causados à parte reclamante. Defiro a inversão do ônus da 

prova nos termos do art. 6º, inc. VIII, do Código de Defesa do Consumidor, 

pelo que determino, desde logo, que a reclamada apresente, no prazo da 

contestação, provas quanto a fato impeditivo, modificativo ou extintivo do 

direito do reclamante (art. 373, II do CPC). Para justa e eficaz solução do 

litígio, INCLUA-SE os autos na pauta de audiência de conciliação do 

Juizado Especial Cível. CITE-SE a parte requerida e INTIME-SE a parte 

autora para comparecer à solenidade. Conste no mandado que o não 

comparecimento da parte reclamante à audiência importará em extinção e 

arquivamento do processo, mediante o pagamento de custas processuais, 

nos termos do artigo 51, inc. I da Lei n. 9.099/95; advirta-se também que o 

não comparecimento da parte reclamada à sessão de conciliação ou à 

audiência de instrução e julgamento, reputar-se-ão verdadeiros os fatos 

alegados no pedido inicial, salvo se o contrário resultar da convicção do 

juiz (art. 20 da Lei n. 9.099/95). Comparecendo a parte reclamada, e não 

obtida a conciliação, poderá a ação ser julgada antecipadamente, se for o 

caso, ou proceder à audiência de instrução e julgamento. Não havendo 

acordo na audiência de conciliação, a reclamada deverá oferecer 

contestação, escrita ou oral, no prazo fixado ou até a audiência de 

instrução e julgamento, sendo obrigatória, nas causas de valor superior a 

20 (vinte) salários mínimos, a presença de advogado (art. 9º, da Lei n. 

9.099/95). Em se tratando de pessoa jurídica, o preposto deverá 

apresentar no ato da audiência respectiva a carta de preposição, munido 

dos atos constitutivos da empresa e de suas alterações, sob pena de 

revelia. As partes deverão comunicar ao juízo eventuais mudanças de 

endereços ocorridas no curso do processo, reputando-se eficazes as 

intimações enviadas ao local anteriormente indicado, na ausência da 

comunicação (art. 19, § 2º da Lei n. 9.099/95). CUMPRA-SE, expeça-se o 

necessário. Lucas do Rio Verde/MT, data registrada no sistema. Melissa 

de Lima Araújo Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010576-07.2014.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO HSBC S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MG76696-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIANA ALVES FERREIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEXANDRE AZEVEDO ANTUNES OAB - MT8843-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DECISÃO Processo: 
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8010576-07.2014.8.11.0045. EXECUTADO: BANCO HSBC S/A 

EXEQUENTE: ADRIANA ALVES FERREIRA Vistos. Em consulta ao sistema 

PJe verifico que os autos de número 8010575-22.2014.8.11.0045 

encontram-se arquivados definitivamente; enquanto os autos número 

1003398-24.2017.8.11.0045, refere-se a um processo de conhecimento, 

não havendo, neste momento, crédito certo e individualizado para ser 

resguardado, motivo pelo qual indefiro o pedido para penhora no rosto dos 

autos. Intime-se a parte executada a indicar bens passíveis de penhora 

(quais são, onde se encontram e seus respectivos valores) no prazo de 

05 (dez) dias, sob pena de extinção Às providências. Lucas do Rio 

Verde/MT, data registrada pelo sistema. Melissa de Lima Araújo Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010094-88.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

HENRIQUE PRADI ADAM (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIZIANE KOCH OAB - MT0006167A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JMN COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS 

MEDICOS LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DECISÃO Processo: 

8010094-88.2016.8.11.0045. EXEQUENTE: HENRIQUE PRADI ADAM 

EXECUTADO: JMN COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO DE 

EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - ME Vistos. A parte exequente pleiteia, 

em Id. 30683640, a Desconsideração da Personalidade Jurídica da parte 

executada, porém não carreou aos autos o contrato social atualizado da 

empresa. Ressalto a imprescindibilidade do documento indicado, pois é o 

meio para aferir a ocorrência de eventual distrato social, situação que 

ensejaria apenas o redirecionamento da execução em desfavor dos 

sócios em vez da Desconsideração da Personalidade Jurídica, por 

exemplo, além de certificar a inexistência de sucessão empresarial. Além 

disso, verifico que, diante do estágio atual deste processo e considerando 

todas as medidas de expropriação já adotadas pelo credor, não há 

informação sólida acerca da incapacidade patrimonial do devedor para 

fazer frente à execução. Dessa forma, diante da falta de evidências para 

a superação da personalidade jurídica para atingir os bens particulares 

dos sócios e da não apresentação de documentação mínima, 

mostrando-se ser o caso de indeferimento, de plano, do pedido. Isto posto, 

pelos fatos e fundamentos expostos, INDEFIRO o pedido formulado para 

desconsiderar a personalidade jurídica da executada. EXPEÇA-SE 

certidões para fins de protesto da sentença, conforme já deferido em 

decisões anteriores. Intime-se a parte exequente para indicar bens 

passíveis de penhora (quais são, onde se encontram e seus respectivos 

valores) no prazo de 05 (dez) dias, sob pena de extinção. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Lucas do Rio Verde /MT, data registrada pelo 

sistema. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001967-47.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

TIAGO STURM DA ROCHA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

TIAGO STURM DA ROCHA OAB - MT22381/B-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REU)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DECISÃO Processo: 

1001967-47.2020.8.11.0045. AUTOR: TIAGO STURM DA ROCHA REU: 

BANCO BRADESCO Vistos. Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer c/c 

Indenização por Danos Morais proposta por TIAGO STURM DA ROCHA em 

face de BRADESCO S.A, qualificado nos autos. Narra o requerente, em 

síntese, que vêm sendo cobrado em sua conta corrente pacote de 

serviços “TARIFA BANCARIA CESTA EXCLUSIVE 1”, serviço que não 

solicitou nem autorizou, sendo surpreendido com esses descontos. Por 

fim, requer que seja concedida a antecipação de tutela, para que a parte 

requerida suspenda a cobrança na conta de titularidade do autor. Os 

autos vieram concluso. É o relatório. Decido. Conforme a legislação (art. 

300, CPC), para a concessão da medida, é necessária a existência de 

prova inequívoca e o receio de dano irreparável ou de difícil reparação ou 

a caracterização do abuso do direito de defesa. In casu, não há nos autos 

a existência de prova inequívoca do alegado na inicial. Narra a prefacial 

que vêm sendo cobrado da conta corrente do requerente, taxas 

referentes aos serviços: “TARIFA BANCARIA CESTA EXCLUSIVE 1”. 

Declara ainda que esses descontos não deveriam ser feitos, pois esses 

são decorrentes da existência de supostos serviços fornecidos pela 

requerida no qual a parte autora não solicitou ou autorizou, o que tornou a 

atitude do requerido ilegal ao descontar o referido valor da conta do 

requerente. Entretanto, o DECURSO do TEMPO (vários anos) torna 

inverossímil a alegação da parte autora, tendo em vista que suposta 

cobrança ilegal ocorre desde o ano de 2016. Ex positis, atenta aos 

princípios gerais de direito e ao que mais dos autos consta, além das 

peculiaridades do instituto, INDEFIRO a tutela antecipada requerida. DEFIRO 

o pedido de inversão do ônus da prova, com fundamento no artigo 6º, 

inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor. A Secretaria do Juizado 

Especial deverá realizar o agendamento de audiência de conciliação de 

acordo com a pauta do Conciliador. Cite-se e intimem-se. Cumpra-se. 

Lucas do Rio Verde/MT, data registrada pelo sistema. Melissa de Lima 

Araújo Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005524-76.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

KARLA CAROLINE MONTEIRO DE JESUS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MONACO MOTOCENTER MATO GROSSO LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RICARDO TURBINO NEVES OAB - MT12454-O (ADVOGADO(A))

WILLIAN NASCIMENTO SANTOS OAB - MT16995-O (ADVOGADO(A))

JOAO PAULO MORESCHI OAB - MT11686-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1005524-76.2019.8.11.0045. REQUERENTE: KARLA CAROLINE MONTEIRO 

DE JESUS REQUERIDO: MONACO MOTOCENTER MATO GROSSO LTDA 

Vistos. Relatório dispensado na forma do artigo 38 da Lei n. 9.099/95. 

DECIDO. A parte Embargante informa haver omissão no julgado no que se 

refere à análise das provas. Compulsando os autos, não vislumbro a 

obscuridade, contradição, omissão ou dúvida ventilada pela parte 

sucumbente, uma vez que não houve incoerência lógica entre a 

fundamentação da sentença e sua conclusão. Ademais, pretende a 

Recorrente reabrir discussão de matéria já decidida, o que é inadmissível 

em sede da espécie recursal manejada. “In casu”, não existe qualquer 

omissão que deva ser suprida, obscuridade ou contradição que deva ser 

dirimida, conforme já ressaltado. Consigno, portanto, que o que pretende o 

embargante é a rediscussão do mérito, ou seja, a rediscussão de 

entendimentos, a qual não encontra palco em sede de embargos 

declaratórios. A propósito, cumpre destacar o entendimento do Superior 

Tribunal de Justiça em casos semelhantes, consoante decisão que segue 

abaixo ementada: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 

OFENSA AO ART. 535 DO CPC NÃO CONFIGURADA. REDISCUSSÃO DA 

MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A solução integral da 

controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 

535 do CPC. 2. Os Embargos Declaratórios não constituem instrumento 

adequado para a rediscussão da matéria de mérito. 3. Hipótese em que o 

embargante visa à reforma do julgado que afastou a isenção do 

recolhimento de custas para as entidades de fiscalização profissional. 4. 

Embargos de Declaração rejeitados. (destacamos) (STJ - EDcl no REsp: 

1338247 RS 2012/0112820-6, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data 

de Julgamento: 11/09/2013, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: 

DJe 30/09/2013, undefined) (Grifo nosso). Por estas considerações, resta 

evidente a impossibilidade de acolhimento do presente recurso, pois 

pretende a Embargante rediscutir matéria já decidida, e tumultuar a relação 

processual, impedindo a executoriedade do comando judicial. “Ex positis”, 

REJEITO os EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interpostos por não vislumbrar 
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qualquer a hipótese de seu cabimento, mantendo-a da forma que fora 

lançada. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, data 

registrada pelo sistema. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010582-77.2015.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT13431-A 

(ADVOGADO(A))

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROSELIA FARIAS FERREIRA LEMES (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEONARDO DE MATOS OAB - MT0014561A-B (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

8010582-77.2015.8.11.0045. EXEQUENTE: BANCO BRADESCO 

EXECUTADO: ROSELIA FARIAS FERREIRA LEMES Vistos. Dispensado 

relatório (art. 38 da Lei n. 9.099/95). FUNDAMENTO e DECIDO. 

Compulsando os autos, verifico que as partes entabularam acordo 

livremente e requerem a homologação em Id. 28027429. Destarte, como as 

partes apresentam ao juízo solução pacificadora para o litígio e, sendo 

direito transigível, é devida a homologação por ato judicial. Posto isto, 

considerando que os atos das partes, consistentes em declarações 

bilaterais de vontade, produzem imediatamente a constituição, modificação 

ou extinção de direitos, HOMOLOGO o acordo realizado pelas partes em 

Id. 28027429, para que produza seus legais e jurídicos efeitos, cujas 

cláusulas e condições passam a fazer parte integrante desta. Em 

consequência, declaro EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, com fundamento no artigo 487, inciso III, alínea “b” do Código de 

Processo Civil. Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos 

definitivamente. Dispensado o registro pelo Provimento 42/2008/CGJ. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde/MT, data 

registrada pelo sistema. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000214-94.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

NIPOFLEX SERVICOS ADMINISTRATIVOS E TERCEIRIZADOS EIRELI - ME 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO OAB - MT18395-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALAOR RODRIGUES DA SILVA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1000214-94.2016.8.11.0045. EXEQUENTE: NIPOFLEX SERVICOS 

ADMINISTRATIVOS E TERCEIRIZADOS EIRELI - ME EXECUTADO: ALAOR 

RODRIGUES DA SILVA - ME Vistos. Dispensado relatório (art. 38 da Lei n. 

9.099/95). FUNDAMENTO e DECIDO. Ante o cumprimento integral da 

obrigação, a extinção do cumprimento de sentença é medida que se 

impõe, consoante regra do art. 924, II, do Código de Processo Civil, in 

verbis: “Art. 924. Extingue-se a execução quando: II – a obrigação for 

satisfeita.” Posto isto, JULGO EXTINTO o processo com resolução do 

mérito, com fulcro no artigo 924, inciso II do Código de Processo Civil. 

Dispensado o registro pelo Provimento 42/2008/CGJ. Certifique-se o 

trânsito em julgado, arquivando-se os autos e dando-se as baixas 

devidas. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde/MT, 

data registrada pelo sistema. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1004374-60.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO DA SILVA DANTAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICIA ROSA DE SOUZA OAB - MT22831/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1004374-60.2019.8.11.0045. REQUERENTE: PAULO DA SILVA DANTAS 

REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos. Relatório dispensado na 

forma do artigo 38 da Lei n. 9.099/95. DECIDO. A parte Embargante informa 

haver omissão no julgado no que se refere à análise das provas. 

Compulsando os autos, não vislumbro a obscuridade, contradição, 

omissão ou dúvida ventilada pela parte sucumbente, uma vez que não 

houve incoerência lógica entre a fundamentação da sentença e sua 

conclusão. Ademais, pretende a Recorrente reabrir discussão de matéria 

já decidida, o que é inadmissível em sede da espécie recursal manejada. 

“In casu”, não existe qualquer omissão que deva ser suprida, obscuridade 

ou contradição que deva ser dirimida, conforme já ressaltado. Consigno, 

portanto, que o que pretende o embargante é a rediscussão do mérito, ou 

seja, a rediscussão de entendimentos, a qual não encontra palco em sede 

de embargos declaratórios. A propósito, cumpre destacar o entendimento 

do Superior Tribunal de Justiça em casos semelhantes, consoante decisão 

que segue abaixo ementada: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO. OFENSA AO ART. 535 DO CPC NÃO CONFIGURADA. 

REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A solução 

integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza 

ofensa ao art. 535 do CPC. 2. Os Embargos Declaratórios não constituem 

instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito. 3. 

Hipótese em que o embargante visa à reforma do julgado que afastou a 

isenção do recolhimento de custas para as entidades de fiscalização 

profissional. 4. Embargos de Declaração rejeitados. (destacamos) (STJ - 

EDcl no REsp: 1338247 RS 2012/0112820-6, Relator: Ministro HERMAN 

BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/09/2013, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data 

de Publicação: DJe 30/09/2013, undefined) (Grifo nosso). Por estas 

considerações, resta evidente a impossibilidade de acolhimento do 

presente recurso, pois pretende a Embargante rediscutir matéria já 

decidida, e tumultuar a relação processual, impedindo a executoriedade do 

comando judicial. “Ex positis”, REJEITO os EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 

interpostos por não vislumbrar qualquer a hipótese de seu cabimento, 

mantendo-a da forma que fora lançada. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Lucas do Rio Verde-MT, data registrada pelo sistema. Melissa de Lima 

Araújo Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002514-24.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

FELIPE RAFAEL FRAGA LAMEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TIM S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MG76696-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1002514-24.2019.8.11.0045. REQUERENTE: FELIPE RAFAEL FRAGA 

LAMEIRA REQUERIDO: TIM S/A Vistos. I.Relatório. Relatório dispensado na 

forma do artigo 38 da Lei n. 9.099/95. II. Fundamentação. Julgo 

antecipadamente a lide, nos termos do artigo 355, inciso I, do Código de 

Processo Civil, porquanto a questão de mérito é unicamente de direito e os 

fatos relevantes para o seu deslinde têm prova documental encartada aos 

autos, prescindindo da produção de outras provas em audiência. 

Primeiramente, verifica-se que a impugnação ao pedido de justiça gratuita 

formulado pelo autor não merece acolhimento. Isso porque de acordo com 

o Código de Processo Civil, presume-se verdadeira a alegação de 

insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. Além disso, o 

autor está assistido pela Defensoria Pública e a requerida não apresentou 

nenhuma prova de que o reclamante possui condições econômicas para 

suportar o pagamento das custas processuais sem comprometer o 
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sustento próprio e de sua família. Porém, o pedido do autor será melhor 

analisado se eventualmente houver interposição de recurso desta 

sentença. No mérito, insta consignar que a relação entre as partes é de 

consumo e a parte autora é hipossuficiente, aplicando-se, no que couber, 

as regras concernentes ao Código de Defesa do Consumidor. Em que 

pese as alegações da requerida em sede de contestação, a inadimplência 

somente ocorreu após a propositura da ação. É possível aferir que, de 

acordo com as provas produzidas nos autos, o autor e a requerida 

possuíam relação jurídica baseada em contrato de prestação de serviços 

de telefonia denominado PLUS-C, consistente na aquisição pelo autor do 

serviço de internet de 7GB, SMS ilimitado, Whatsapp e ligações ilimitados 

para todas as operadoras. O autor ficou inadimplente com o seu plano, 

mas entrou em contato com a requerida e realizou o pagamento que 

estava em atraso, mas houve alteração no plano inicialmente contratado, 

vez que não teve mais os descontos de 50% dos valores cobrados, 

passando a ser cobrado o valor de R$ 74,00 (setenta e quatro reais) na 

fatura mensal, sem os benefícios anteriormente do plano inicialmente 

contratado. É possível aferir que as faturas juntadas aos autos pela 

requerida nos eventos 26150419, 26150421, 26150423 e 26150424 diz 

respeito as cobranças dos meses de maio, junho, julho e agosto de 2019. 

Porém, são faturas cuja referência se refere a período posterior ao 

impugnado pelo autor e, portanto, posterior a propositura da ação. O autor 

já estava tentando resolver a situação administrativamente com a 

requerida em período anterior a propositura da ação, demonstrando, 

inclusive ter procurado o Procon na tentativa de solucionar a questão, 

entretanto, sem êxito. Como asseverado, a requerida na condição de 

fornecedora de serviços, incumbia-lhe comprovar a legitimidade da 

cobrança da multa contratual e da quebra de fidelização alegada nos 

autos pela inadimplência do reclamante. Aliás, é possível aferir pelo áudio 

de gravação de voz anexado aos autos (Id. 20423308) que a própria 

requerida informou ao reclamante que após o pagamento das faturas em 

atraso o autor teria novamente seus benefícios contratados inicialmente, e 

que, mesmo após o pagamento o autor não teve o retorno dos mesmos 

benefícios. Por fim, verifico que, de fato, existe a possibilidade de cláusula 

contratual de fidelidade, com previsão de multa em caso de rescisão, 

conforme disposto nos artigos 57 a 59, da Resolução n. 632/2014 da 

ANATEL. Todavia, para que a multa seja exigível, deve estar demonstrada 

a ciência de consumidor da possibilidade de sua aplicabilidade, o que, no 

presente caso não ocorreu. Não tendo a concessionária juntado aos 

autos o termo de adesão devidamente assinado pelo autor ou de que 

efetivamente informou ao reclamante a respeito da cláusula de fidelidade e 

de sua cobrança em caso de inadimplência, de rigor o acolhimento das 

alegações do reclamante em relação aos fatos narrados na petição inicial. 

Assim, é de se reconhecer a que a requerida deu casa ao inadimplemento 

do autor pela falha na prestação do serviço, justificando o inadimplemento 

do reclamante pelo serviço que não foi prestado nos termos do 

contratado. E como já explano, não sendo os serviços prestados a 

contento, não pode o fornecedor cobrar a multa pela rescisão, por ter sido 

ele o causador da quebra contratual. Não havendo prova da legitimidade 

das cobranças que a ré imputa ao autor, estas são, todas, inexigíveis. O 

pedido de indenização formulado pelo autor merece acolhimento porque 

não deu causa a quebra contratual e, além disso, a requerida frustrou as 

reais expectativas do reclamante com a informação de que o autor voltaria 

a usufruir dos serviços inicialmente contratados após a quitação das 

faturas em atraso, e que, mesmo após o pagamento não ocorreu. Evento 

evidente de falha do serviço prestado pela requerida. Portanto, os danos 

morais são devidos, visto que houve quebra das reais expectativas do 

consumidor que não teve o serviço disponibilizado na forma do que foi 

contratado. E, nos dias atuais, considerando que o serviço era utilizado 

pelo autor em sua rotina de trabalho e estudo, sem contar que teve o 

reclamante incômodos de ter tentado por diversas vezes resolver a 

questão administrativamente e ainda procurou o Procon na tentativa de 

obter uma solução para o caso, sem, contudo, obter êxito, com efetivo 

gasto de tempo, que não se confunde com mero dissabor. É certo que o 

dano moral a ser concedido deve ser fixado em termos razoáveis, não se 

justificando a reparação que venha a constituir-se em enriquecimento 

indevido do ofendido, tampouco insignificante a ponto de incentivar o 

ofensor na prática de novo ilícito. Desse modo, arbitro o valor de R$ 

4.000,00 (quatro mil reais), que entendo justo e necessário para as 

funções reparatórias e punitiva. III. Dispositivo. Ante o exposto, JULGO 

PROCEDENTES os pedidos formulados na reclamação cível proposta por 

FELIPE RAFAEL FRAGA LAMEIRA em desfavor de TIM CELULAR S.A., 

para: (i) condenar a requerida ao restabelecimento do plano junto ao 

cadastro/linha telefônica do autor e disponibilize ao reclamante o plano TIM 

PLUS-C, com os descontos de 50% inicialmente contratados a título de 

fidelidade, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da intimação desta 

sentença, sob pena de multa diária em caso de descumprimento que 

desde logo fixo em R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais), limitado ao 

valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais); (ii) declarar a inexigibilidade da 

fatura referente ao mês de maio/2019, bem como das subsequentes após 

a propositura da ação, cobradas pela requerida em relação aos serviços 

não disponibilizados na linha telefônica ao autor, devendo a reclamada 

excluir o nome do autor do cadastro de devedores em razão do não 

pagamento dessas faturas, se assim o fez; e (iii) condenar a requerida ao 

pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de compensação por 

danos morais, sobre o qual incide correção monetária pelo INPC a partir do 

arbitramento (Súmula 362 do STJ), acrescidos de juros de mora de 1% 

a.m., contados da citação, o que faço com fundamento no artigo 487, 

inciso I, do Código de Processo Civil. Retifique-se o nome da parte 

requerida. Anote-se. Sem custas processuais e honorários advocatícios 

(arts. 54 e 55 da Lei n. 9.099/95). Nos termos do artigo 40 da Lei n. 

9.099/95, submeto a presente decisão à apreciação para posterior 

homologação da M.M. Juíza Supervisora. Publicação no PJE. Lucas do Rio 

Verde - MT, 23 de abril de 2020. César Lima de Paula Juiz leigo Vistos. 

Homologo a minuta de sentença elaborada pelo Juiz Leigo, nos termos do 

artigo 40 da Lei nº 9.099/95, para que surta seus efeitos jurídicos. 

Intime-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, data registrada pelo 

sistema. Melissa de Lima Araújo Juíza de direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002375-77.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

GRACILENE BORGES DAMASCENO (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO BELLOTTI DE REZENDE OAB - MT0010955A 

(ADVOGADO(A))

HEMELLY BURATTO OAB - MT0012243A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MYRELA ARAUJO XIMENES (REQUERIDO)

FERNANDO FAGUNDES DE ALENCAR (REQUERIDO)

RESIDENCIAL SAO LUCAS SPE LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALLYSON ARAUJO MENEZES OAB - MT24511/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1002375-77.2016.8.11.0045. INTERESSADO: GRACILENE BORGES 

DAMASCENO REQUERIDO: FERNANDO FAGUNDES DE ALENCAR, 

MYRELA ARAUJO XIMENES, RESIDENCIAL SAO LUCAS SPE LTDA. 

Vistos. Relatório dispensado na forma do artigo 38 da Lei n. 9.099/95. 

DECIDO. É possível aferir que a parte autora juntou aos autos minuta de 

acordo (Id. 3680906), requerendo sua homologação. Evidentes, dessa 

forma, o interesse e a necessidade das partes ao requerer a 

homologação do acordo, com o objetivo de constituir um título executivo 

judicial. Assim, não se pode negar às partes a possibilidade de transigir de 

modo a por fim ao litígio, intenção incentivada pelo sistema processual, por 

se tratar de forma de solução de litígio, sempre mais satisfatória do que a 

intervenção estatal, atendendo, também aos princípios da celeridade, 

efetividade e economia processual. De outro lado, tratando-se de direitos 

disponíveis, partes capazes e objeto lícito, impõe-se a homologação da 

transação entre Gracilene Borges Damasceno e Residencial São Lucas. 

Com efeito, em relação aos demais requeridos o processo deverá ser 

extinto sem análise do mérito, por ausência das condições da ação. O 

interesse de agir é uma das condições da ação que deve ser analisada 

sob a ótica do binômio necessidade/adequação. Há necessidade sempre 

que o autor não puder obter o bem da vida pretendido sem a devida 

intervenção do Poder Judiciário; há adequação quando o pedido formulado 

pelo autor está apto a resolver o conflito. Havendo lesão ou ameaça a 

direito, haverá interesse de agir, ainda que exista possibilidade de 

obtenção do bem da vida por meios alternativos de solução de conflitos, 

porque ninguém é obrigado a solucionar seus conflitos de interesse por 

vias alternativas. No caso dos autos, o reclamante não apenas aceitou 

receber menos que supostamente lhe era devido; mas também é possível 
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aferir que no contrato de compra e venda juntado aos autos, 

especificamente no evento 2991709, não tem a assinatura dos requeridos 

Fernando Fagundes de Alencar e sequer são mencionados no contrato de 

compra e venda juntado aos autos e, portanto, não há prova nenhuma de 

qualquer negociação entre eles, com o imóvel e os compradores 

relacionados no respectivo contrato. Além disso, o acordo feito com o 

Residencial foi suficiente para o ressarcimento do dano material e dano 

moral experimentados pela autora em relação aos fatos narrados na 

petição inicial. E mesmo que houvesse prova de envolvimento dos 

requeridos, o pedido não seria acolhido ante a transação realizada nos 

autos. Nesse sentido, a jurisprudência é firme quanto à ausência de 

interesse de agir. Confira o julgado: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO. ACORDO EXTRAJUDICIAL ANTERIOR AO AJUIZAMENTO 

DA AÇÃO. FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. MATÉRIA DE ORDEM 

PÚBLICA. 1. Por se tratar de matéria de ordem pública que antecede o 

próprio mérito da ação demanda, a análise do preenchimento das 

condições da ação pode ser realizada até mesmo de ofício pelo julgador, 

em qualquer tempo e grau de jurisdição. 2. A celebração de acordo 

extrajudicial, com o objetivo de prevenir futuro litígio, em decorrência dos 

danos sofridos em razão de acidente em ônibus da empresa Apelada, 

impossibilita o ajuizamento pela vítima de ação indenizatória, referente à 

mesmas verbas contempladas na transação, posto que ausente o 

interesse de agir. 3. A celebração de negócio jurídico válido opera os 

mesmos efeitos da coisa julgada decorrentes da transação judicial, não 

sendo possível pretensão judicial baseada no mesmo objeto. 4. Extinção 

do fe i to  sem solução mer i tór ia  (TJPE – Apelação 

0128382-48.2009.8.17.0001, Rel. Des. Roberto da Silva Maia, DJe 

01.08.2013). Ante o exposto, impõe-se a extinção da presente ação sem 

análise do mérito aos requeridos Fernando Fagundes de Alencar e Mirela 

Ximenes Soares, na forma do artigo 485, inc. VI, do Código de Processo 

Civil. HOMOLOGO por sentença o acordo formalizado entre GRACILENE 

BORGES DAMASCENO e RESIDENCIAL SÃO LUCAS, nos termos do artigo 

487, inc. III, alínea “b” do Código de Processo Civil, fazendo parte 

integrante do acordo os termos redigidos na minuta de acordo. Homologo 

também a renúncia ao prazo recursal. Sem custas processuais e 

honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Transitada 

em julgado e não havendo manifestação da parte, certifique-se e 

arquive-se mediante cautelas de praxe. Submeto a análise e posterior 

homologação da M.M. Juíza Supervisora (art. 40da Lei n. 9.099/95). 

Publicação no PJE. Lucas do Rio Verde – MT, 23 de abril de 2020. César 

Lima de Paula Juiz Leigo Vistos. Homologo a minuta de sentença elaborada 

pelo Juiz Leigo, nos termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, para que surta 

seus efeitos jurídicos. Intime-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, data 

registrada pelo sistema. Melissa de Lima Araújo Juíza de direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Advogado(s) Polo Passivo:
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1004310-50.2019.8.11.0045. REQUERENTE: MERCEDES TERESINHA 

WINTHER REQUERIDO: BANCO BRADESCO Vistos. I.Relatório. Relatório 

dispensado na forma do artigo 38 da Lei n. 9.099/95. II. Fundamentação. 

Julgo antecipadamente a lide, nos termos do artigo 355, inciso I, do Código 

de Processo Civil porquanto os elementos coligidos nos autos prescindem 

de dilação probatória. Inaplicável a aludida decadência arguida em sede de 

contestação, vez que em se tratando de descontos mensais ocorre 

renovação a cada desconto e, portanto, renasce o direito da parte lesada 

reclamar em juízo o direito violado. De outro lado, registro que se aplicam 

ao feito as normas que se inferem do Código de Defesa do Consumidor, já 

que a relação jurídica entre as partes, decorrente da suposta contratação 

de empréstimo, é consumerista e que há identificação delas com o 

conceito de consumidor e de fornecedor, oferecidos pelos artigos 2º e 3º 

do Código de Defesa do Consumidor. Deve ser levado em consideração 

ainda que trata-se de pessoa física litigando contra uma instituição 

bancária, sem condições técnicas de realizar a prova de seus direitos 

materiais nos autos e, portanto, presume-se a boa-fé da parte 

hipossuficiente em relação aos fatos narrados na petição inicial. Desse 

modo, competia a parte requerida comprovar nos autos a contratação do 

empréstimo objeto dos descontos na aposentadoria da autora, dando 

legitimidade e legalidade dos descontos realizados no benefício 

previdenciário da reclamante, porém, não houve a produção dessa prova 

nos autos. A simples menção à existência de relação contratual entre as 

partes não exime a parte requerida apresentar judicialmente nos autos a 

prova efetiva da contratação do serviço ou produto, não substituindo a 

mera juntada aos autos telas sistêmica ou ainda mera alegação de 

contratação sem a juntada de contraprova, cuja ausência equivale a não 

comprovação das alegações. E, não havendo comprovação mediante a 

juntada de contrato assinado pela reclamante ou qualquer prova que 

confere legitimidade dos descontos, não há falar em regularidade dos 

descontos. Se houve contratação fraudulenta para legitimar os descontos, 

é de responsabilidade da instituição bancária que tem o dever de garantir 

a segurança das movimentações bancárias de seus clientes. Para que 

ocorra os descontos automático do suposto seguro, necessária a 

autorização expressa do correntista. E, pelo que se extrai dos autos, não 

houve em nenhum momento autorização da autora para que houvesse 

descontos do aludido empréstimo debitado diretamente da aposentadoria 

da autora. Mais uma vez, cabia ao requerido comprovar que havia 

autorização da autora para que ocorresse o débito automático e essa 

comprovação não veio aos autos. Desse modo, indubitável que o 

requerido deve arcar com os prejuízos narrados pela reclamante, pois 

agiu com ausência de cuidado objetivo, uma vez que não se certificou em 

relação à veracidade das informações trazidas no contrato, certamente 

realizado por terceiro (se houve). Com efeito, nestes casos, a 

responsabilidade objetiva das empresas está pautada pela teoria do risco 

da atividade, correspondendo a fortuito interno que, portanto, não exclui a 

responsabilidade civil e, por conseguinte, o dever de indenizar; ainda que 

tenha havido o cancelamento na via administrativa porque o dano é 

inerente ao desconto indevido de valores da aposentadoria da reclamante. 

Aliás, tal entendimento encontra-se sedimentado na jurisprudência do 

Superior Tribunal de Justiça, que editou a Súmula n. 479. Ora, se o 

fornecedor busca facilitar o acesso aos serviços prestados, deve adotar, 

em contrapartida, o mínimo de cautela para que o consumidor seja 

protegido. Assim, procede a pretensão inicial de ver declarada a 

inexigibilidade da contratação do referido empréstimo e a consequente 

repetição de indébito de parcelas debitadas da conta bancária da autora. 

No que se refere a repetição de indébito o parágrafo único do artigo 42 do 

Código de Defesa do Consumidor prevê que a devolução dos valores 

indevidamente cobrados será de forma dobrada. Como é sabido, a 

repetição de indébito constitui espécie de punitives damages, ou seja, 

indenização fixada com o intuito de punir o agente da conduta causadora 

do dano cujo ressarcimento é autorizado pela lei em favor da vítima. 

Tratando-se de relação de consumerista, para que se caracterize o direito 

de repetir em dobro, não basta a simples cobrança, mas o efetivo 

pagamento, pelo consumidor, daquilo que foi cobrado indevidamente o que 

ocorreu no presente caso. E, também, não houve prova de que os 

descontos tenham sido cobrados por “engano justificável”, ônus que 

competia a parte reclamada (art. 373, II, do CPC). Assim, a repetição do 

indébito deverá ser em dobro. Porque não provada a contratação, da 

mesma sorte, procede o pleito de indenização por dano moral. Como é 

cediço que o recebimento de vencimentos mensais é essencial à 

dignidade da pessoa na manutenção de suas necessidades vitais, como 

alimentação, medicamentos, moradia. Ao serem realizados descontos 

ilegais, quando não percebido os valores, tal situação por si infringe a 

dignidade da pessoa, diminuindo sobremaneira o suprimento de suas 

necessidades vitais, considerando ainda que os parcos vencimentos 

percebidos pela previdência social mal conseguem suprir todas as 

necessidades, ainda mais quando há descontos. Não se trata de mera 

cobrança, mas débitos lançados em conta bancária de aposentado, com 

redução de disponibilidade de sua aposentadoria de um salário mínimo, 

causando aborrecimentos na esfera psicológica da autora, passível de 

reparação moral. Além disso, os transtornos causados pela conduta da 

requerida ultrapassam os limites do mero dissabor. Para a fixação da 
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mencionada indenização é necessária a observância dos requisitos 

balizadores, quais sejam o não enriquecimento do lesionado e o 

desestímulo ao ofensor, além da necessidade de se considerar, para 

definição do montante da indenização a extensão, a natureza, a gravidade 

da lesão sofrida e a situação econômica das partes. No caso concreto, 

considerando tais critérios acima expostos, considero excessivo o valor 

requerido na inicial, mas entendo justa e oportuno a compensação a título 

de dano moral com a fixação em R$ 5.000,00 (cinco mil reais). III. 

Dispositivo. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na 

reclamação cível proposta por MERCEDES TERESINHA WINTHER em 

desfavor de BRADESCO BRADESCO S/A., para: (i) DECLARAR a 

inexigibilidade dos descontos realizados pelo requerido na conta bancária 

ou dos proventos da reclamante, e determino que o requerido cesse os 

descontos havidos por ilegais nesta decisão, no prazo de até 05 (cinco) 

dias úteis, contados da intimação desta sentença, para o descumprimento 

fixo desde logo multa diária de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais), 

limitada a R$ 5.000,00 (cinco mil reais); (ii) CONDENAR o requerido a 

restituição da quantia descontada indevidamente, em dobro, cujo valor 

será apurado na fase de execução mediante a juntada dos extratos 

constando os meses dos descontos, sobre o qual incide correção 

monetária pelo INPC a partir de cada desconto (Súmula 43 do STJ), 

acrescido de juros de mora de 1% ao mês, contados da citação; e (iii) 

CONDENAR o requerido ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a 

título de compensação por danos morais, sobre o qual incide correção 

monetária pelo INPC a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ), 

acrescido de juros de mora de 1% ao mês, contados da citação. 

Consequentemente, julgo o mérito na forma do artigo 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil. Após o trânsito em julgado e não efetuado o 

pagamento no prazo do artigo 523 do CPC, incidirá multa de 10% (dez por 

cento) sobre o crédito atualizado até o efetivo pagamento. Sem 

condenação em custas processuais e de honorários advocatícios (arts. 

54 e 55 da Lei n. 9.099/95). Submeto a apreciação para posterior 

homologação da M.M. Juíza Supervisora (art. 40 da Lei 9.099/95). 

Publicação no PJE. Lucas do Rio Verde - MT, 24 de abril de 2020. César 

Lima de Paula Juiz leigo Vistos. Homologo a minuta de sentença elaborada 

pelo Juiz Leigo, nos termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, para que surta 

seus efeitos jurídicos. Intime-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, data 

registrada pelo sistema. Melissa de Lima Araújo Juíza de direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1004793-80.2019.8.11.0045. REQUERENTE: MARIA ELENA PORTO 

GARCIA REQUERIDO: BANCO HONDA S/A. Vistos. MARIA ELENA PORTO 

opôs, com fundamento no art. 1.022, do Código de Processo Civil, 

embargos de declaração (Id. 28325599) da sentença de Id. 27302228, 

alegando que houve omissão na sentença quanto a impossibilidade de 

pagamento das parcelas vincendas do financiamento. É o relatório. 

DECIDO. Prestam-se os embargos de declaração a parte que, no julgado, 

vislumbra ou supõe a ocorrência de erro, omissão, contradição ou 

obscuridade, nos moldes do artigo 1.022 do Código de Processo Civil. De 

início resta clara a omissão na sentença de id. 27302228 no que se refere 

à impossibilidade de pagamento das parcelas vincendas, devendo o 

dispositivo ter a seguinte redação. “Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE 

o pedido formulado na reclamação cível proposta por MARIA ELENA 

PORTO GARCIA em desfavor de BANCO HONDA S/A., para: (i) tornar 

definitiva a tutela provisória concedida nos autos; (ii) condenar o requerido 

ao pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de compensação por 

danos morais, sobre o qual incide correção monetária pelo INPC/IBGE a 

partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ), acrescido de juros de mora de 

1% ao mês, a contar da citação por se tratar de ilícito decorrente de 

responsabilidade contratual e, portanto, não incide a Súmula 54 do STJ. (iii) 

a requerida deverá providenciar a continuidade do pagamento das 

parcelas do financiamento através dos boletos, devendo os valores 

depositados em juízo ser liberados em favor da parte requerida a título de 

pagamento das parcelas 08, 09 e 10. Consequentemente, resolvo o mérito 

dos embargos na forma do artigo 487, I, do CPC.” Ante o exposto, 

conheço dos embargos de declaração opostos e, sanando a omissão nos 

moldes do artigo 1.022, II do Código de Processo Civil e no mais mantenho 

inalterada a sentença. Por ser tempestivo (art. 42, Lei 9.099/95) e estarem 

presentes os pressupostos recursais, RECEBO o presente recurso 

inominado no efeito apenas devolutivo, por não vislumbrar dano 

irreparável ao recorrente (art. 43, Lei 9.099/95). Intime-se a parte recorrida 

para apresentar as contrarrazões, no prazo de 10 (dez) dias, se entender 

necessário (art. 42, §2º, Lei 9.099/95), ou caso já tenha sido intimado, 

certifique-se o decurso de prazo. Apresentada as contrarrazões ou 

certificado o decurso, remeta-se o processo às Turmas Recursais, para 

fins de exame da matéria. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Lucas do Rio 

Verde-MT, data registrada no sistema. Melissa de Lima Araújo Juíza de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010454-57.2015.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

SUSANA DANYELLE DO NASCIMENTO CORDEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES OAB - MT11445-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES OAB - SP131600-A 

(ADVOGADO(A))

WILSON ROBERTO PEIXOTO JUNIOR OAB - MT0008032A-B 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

8010454-57.2015.8.11.0045. REQUERENTE: SUSANA DANYELLE DO 

NASCIMENTO CORDEIRO REQUERIDO: SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA 

Vistos. Relatório dispensado na forma do artigo 38 da Lei n. 9.099/95. 

DECIDO. A parte Embargante informa haver omissão no julgado no que se 

refere à análise das provas. Compulsando os autos, não vislumbro a 

obscuridade, contradição, omissão ou dúvida ventilada pela parte 

sucumbente, uma vez que não houve incoerência lógica entre a 

fundamentação da sentença e sua conclusão. Ademais, pretende a 

Recorrente reabrir discussão de matéria já decidida, o que é inadmissível 

em sede da espécie recursal manejada. “In casu”, não existe qualquer 

omissão que deva ser suprida, obscuridade ou contradição que deva ser 

dirimida, conforme já ressaltado. Consigno, portanto, que o que pretende o 

embargante é a rediscussão do mérito, ou seja, a rediscussão de 

entendimentos, a qual não encontra palco em sede de embargos 

declaratórios. A propósito, cumpre destacar o entendimento do Superior 

Tribunal de Justiça em casos semelhantes, consoante decisão que segue 

abaixo ementada: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 

OFENSA AO ART. 535 DO CPC NÃO CONFIGURADA. REDISCUSSÃO DA 

MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A solução integral da 

controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 

535 do CPC. 2. Os Embargos Declaratórios não constituem instrumento 

adequado para a rediscussão da matéria de mérito. 3. Hipótese em que o 

embargante visa à reforma do julgado que afastou a isenção do 

recolhimento de custas para as entidades de fiscalização profissional. 4. 

Embargos de Declaração rejeitados. (destacamos) (STJ - EDcl no REsp: 

1338247 RS 2012/0112820-6, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data 

de Julgamento: 11/09/2013, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: 

DJe 30/09/2013, undefined) (Grifo nosso). Por estas considerações, resta 

evidente a impossibilidade de acolhimento do presente recurso, pois 

pretende a Embargante rediscutir matéria já decidida, e tumultuar a relação 

processual, impedindo a executoriedade do comando judicial. “Ex positis”, 
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REJEITO os EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interpostos por não vislumbrar 

qualquer a hipótese de seu cabimento, mantendo-a da forma que fora 

lançada. Esclareço que só há uma decisão lançada nos autos\; a de id. 

26663234, e a decisão de id. 22591923 foi excluída dos autos por ser 

equivocada. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, 

data registrada pelo sistema. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001550-94.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANA SILVA DA LUZ (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REU)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1001550-94.2020.8.11.0045. AUTOR: SILVANA SILVA DA LUZ REU: 

TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos. Relatório dispensado, nos termos do 

artigo 38 da Lei n. 9.099/95. Fundamento e Decido. O reclamante, 

devidamente intimado para promover a emenda da inicial (art. 317 do CPC), 

embora tenha manifestado em tempo, deixou de colacionar nos autos 

comprovante de endereço atualizado, em seu nome, descumprindo a 

decisão que determinou a emenda da inicial, tais como cópia de fatura de 

consumo de energia elétrica, conta de consumo de serviços de telefonia, 

consumo de água, ou outro comprovante de endereço idôneo. Frisa-se, 

que boletos de Bancos, cadastro de loja ou correspondência, não podem 

ser aceitos pelo Juízo, sobretudo porque não se trata de documento 

emitido por órgãos ou concessionárias públicas. Ante ao exposto, JULGO 

EXTINTO o processo sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, I, 

do Código de Processo Civil. Sem custas processuais e honorários 

advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Transitada em julgado, e 

nada sendo requerido pelas partes, CERTIFIQUE-SE e ARQUIVEM-SE, com 

as devidas baixas. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Lucas do Rio 

Verde/MT, data registrada pelo sistema. Melissa de Lima Araújo Juíza de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001771-14.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

NEILIANE PORTES MOTTA (INTERESSADO)

INEIDE DA CRUZ PORTES (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANE BARTH OAB - MT15223/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JORGE CINPAK (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JANICE MARIA LONGHI GIOTTO OAB - MT8699-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1001771-14.2019.8.11.0045. INTERESSADO: INEIDE DA CRUZ PORTES, 

NEILIANE PORTES MOTTA REQUERIDO: JORGE CINPAK Vistos. I.Relatório. 

Relatório dispensado na forma do artigo 38 da Lei n. 9.099/95. II. 

Fundamentação. Julgo antecipadamente a lide, nos termos do artigo 355, 

inciso I, do Código de Processo Civil porquanto os elementos coligidos nos 

autos prescindem de dilação probatória, sobretudo de colheita de provas 

em audiência. Inicialmente, reconheço que houve cessão de direitos do 

imóvel objeto do contrato discutido nestes autos e, portanto, Neiliane 

Portes Motta tem legitimidade e interesse processual para figurar no polo 

ativo da ação na condição de compradora do imóvel, conforme contrato 

particular aportado ao evento 19458692. Com efeito, irrelevante para a 

solução da controvérsia posta nestes autos as alegações do requerido na 

diferenciação para o nome atribuído à ação proposta pelas reclamantes, 

vez que em nada mudaria o entendimento deste juízo. Em razão dos 

princípios norteadores dos Juizados Especiais, não convém aos 

operadores do direito se restringir a regras processuais com objeto 

exclusivo de procrastinar a entrega da prestação jurisdicional. No mais, 

afasto a preliminar de decadência e prescrição porque o objeto do negócio 

é nulo e, portanto, não se subordina a prescrição, decadência ou 

preclusão. Em relação a preliminar de impossibilidade jurídica do pedido, 

diz respeito do mérito da causa e será analisado em conjunto nesta 

sentença. No mérito, o contrato de compra e venda entabulado entre as 

partes encontra-se anexado aos autos (Id. 19458290), e comprova que as 

partes negociaram o imóvel, o qual constitui parte integrante as medidas 

lineares (cláusula primeira), área de confrontações constam da planta 

também juntada aos autos, anexa ao contrato. De acordo com as 

cláusulas do contrato, o imóvel está localizado em loteamento irregular e 

não reconhecido pela municipalidade, embora tenha havido promessas 

contratuais de que tão logo a aquisição o comprador poderia tomar posse 

do imóvel. Com efeito, o requerido agiu de forma extremamente temerária, 

realizando o parcelamento do solo de forma irregular e ilegal. Nesse 

sentido, o artigo 37, da Lei n. 6.766/79 estabelece que: “É vedado vender 

ou prometer vender parcela de loteamento ou desmembramento não 

registrado”. De acordo com a última manifestação nos autos (Id. 

22660848), o requerido asseverou que a regularização do loteamento está 

em andamento. Porém, a assinatura do contrato ocorreu em 2012, e oito 

anos após, o empreendimento continua irregular. Ademais, o fato de o 

comprador ter prévio conhecimento da irregularidade do loteamento não é 

capaz de convalidar o negócio jurídico, pois o objeto é ilícito. Desse modo, 

não há qualquer dúvida quanto ao descumprimento do contrato por culpa 

exclusiva do requerido, surgindo a Autora a possibilidade de pedir a 

resolução do contrato. Na dicção do artigo 475 do Código Civil, “A parte 

lesada pelo inadimplemento pode pedir a resolução do contrato, se não 

preferir exigir-lhe o cumprimento, cabendo, em qualquer dos casos, 

indenização por perdas e danos”. O ressarcimento deverá abranger além 

dos valores pagos, os acréscimos advindos da correção monetária e 

juros da mora, conforme planilha de cálculos anexada aos autos, que 

deve ser integralmente restituído e de uma única vez. Consigne que o 

contrato foi rescindido por objeto ilícito, muito embora a autora, se não 

tinha conhecimento dessa ilicitude, deveriam ter o cuidado do homem 

médio ao adquirir o bem. Não sendo crível pedir qualquer indenização em 

razão do desfazimento do negócio, pois sabia o que estava adquirindo. A 

mesma fundamentação serve para o pedido de indenização por danos 

morais, pois não observo o dever de indenizar decorrente do 

inadimplemento contratual. Já está pacificado na doutrina que o mero 

aborrecimento decorrente dos negócios jurídicos não é hábil a ensejar a 

indenização por danos morais. III. Dispositivo. Ante o exposto, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado na reclamação cível 

proposta por INEIDE DA CRUZ PORTES e NEILIANE PORTES MOTTA em 

desfavor de JORGE CINPAK, e declaro rescindido o contrato havido 

compra e venda de imóvel do bem descrito na inicial, e condeno o 

requerido a restituir as autoras, o valor integral pago e atualizada, na 

quantia de R$ 22.868,92 (vinte e dois mil, oitocentos e oitenta e oito reais e 

noventa e dois centavos), sobre o qual incide correção monetária pelo 

IGP-M a partir de 10.04.2019 (data de atualização da planilha de cálculo), 

acrescido de juros de mora de 1% ao mês, contados da citação. 

Consequentemente, julgo o mérito na forma do artigo 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil. Sem condenação em custas processuais e de 

honorários advocatícios (arts. 54 e 55 da Lei n. 9.099/95). Submeto a 

apreciação para posterior homologação da M.M. Juíza Supervisora (art. 40 

da Lei 9.099/95). Publicação no PJE. Lucas do Rio Verde - MT, 24 de abril 

de 2020. César Lima de Paula Juiz leigo Vistos. Homologo a minuta de 

sentença elaborada pelo Juiz Leigo, nos termos do artigo 40 da Lei nº 

9.099/95, para que surta seus efeitos jurídicos. Intime-se. Cumpra-se. 

Lucas do Rio Verde-MT, data registrada pelo sistema. Melissa de Lima 

Araújo Juíza de direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002297-15.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

TALISMA TRANSPORTES LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIONATAN GOMES DUARTE OAB - PR0071613A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CINTHIA FLEITAS MARTINEZ (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1002297-15.2018.8.11.0045. REQUERENTE: TALISMA TRANSPORTES 
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LTDA - ME REQUERIDO: CINTHIA FLEITAS MARTINEZ Vistos. Relatório 

dispensado na forma do artigo 38 da Lei 9.099/95. DECIDO. A autora 

manifestou-se informando sua desistência quanto ao prosseguimento da 

ação. O pedido merece acolhimento. Pois, embora a parte requerida não 

tenha manifestado a respeito do pedido formulado pela reclamante, o 

Enunciado 90 do FONAJE autoriza a desistência da ação, mesmo sem a 

anuência da parte contrária. Dessa forma, em não havendo óbice quanto 

ao pedido da parte impõe-se a extinção da ação. Ante o exposto, 

HOMOLOGO o pedido de desistência formulado por TALISMA 

TRANSPORTES LTDA. na reclamação cível proposta em desfavor de 

CINTHIA FREITAS MARTINEZ e CINTHIA FREITAS MARTINEZ EPP, com 

fundamento no artigo 485, inc. VIII, do Código de Processo Civil. Sem 

custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 

9.099/95). Transitada em julgado e não havendo manifestação das partes, 

CERTIFIQUE-SE e ARQUIVE-SE mediante baixa e cautelas de praxe. 

Publicação no PJE. Lucas do Rio Verde – MT, 24 de abril de 2020. César 

Lima de Paula Juiz Leigo Vistos. Homologo a minuta de sentença elaborada 

pelo Juiz Leigo, nos termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, para que surta 

seus efeitos jurídicos. Intime-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, data 

registrada pelo sistema. Melissa de Lima Araújo Juíza de direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000325-39.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA IVANILDE ULIANA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CEZAR AUGUSTO ULIANA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1000325-39.2020.8.11.0045. REQUERENTE: MARIA IVANILDE ULIANA 

REQUERIDO: CEZAR AUGUSTO ULIANA Vistos. Relatório dispensado nos 

termos do artigo 38 da Lei n. 9.099/95. DECIDO. A reclamante não 

compareceu à audiência de conciliação, embora devidamente intimada. 

Com efeito, no procedimento do Juizado Especial Cível, a presença física 

da parte é obrigatória, sob pena de extinção do processo sem análise do 

mérito (art. 51, inciso I, da Lei n. 9.099/95). Ante o exposto, JULGO 

EXTINTO o processo sem resolução do mérito, na forma do artigo 485, 

inciso IV, do Código de Processo Civil c/c artigo 51, inciso I, da lei n. 

9.099/95. Por outro lado, tendo em vista que a parte reclamante não 

justificou sua ausência, condeno-a ao pagamento das custas judiciais que 

fixo em 1% (um por cento) sobre o valor atribuído à causa (art. 51, § 2º, 

da Lei n. 9.099/95 c/c o Enunciado 28 do FONAJE). Sem honorários 

advocatícios (art. 55 da lei nº 9.099/95). Submeto os autos ao M.M. Juíza 

Togada para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 

da Lei 9.099/95. Publicação no PJE. Lucas do Rio Verde – MT, 24 de abril 

de 2020. César Lima de Paula Juiz Leigo Vistos. Homologo a minuta de 

sentença elaborada pelo Juiz Leigo, nos termos do artigo 40 da Lei nº 

9.099/95, para que surta seus efeitos jurídicos. Intime-se. Cumpra-se. 

Lucas do Rio Verde-MT, data registrada pelo sistema. Melissa de Lima 

Araújo Juíza de direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002391-26.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ALINE DAL MOLIN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALINE DAL MOLIN OAB - MT0015887A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LIVELO S.A. (REQUERIDO)

GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALFREDO ZUCCA NETO OAB - SP154694-O (ADVOGADO(A))

GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO OAB - MT26103/A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1002391-26.2019.8.11.0045. REQUERENTE: ALINE DAL MOLIN 

REQUERIDO: GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A., LIVELO S.A. 

Vistos. ALINE DAL MOLIN opôs, com fundamento no art. 1.022, do Código 

de Processo Civil, embargos de declaração da sentença de Id. 27302228, 

alegando que houve omissão quanto a fixação dos danos materiais. É o 

relatório. DECIDO. Prestam-se os embargos de declaração a parte que, no 

julgado, vislumbra ou supõe a ocorrência de erro, omissão, contradição ou 

obscuridade, nos moldes do artigo 1.022 do Código de Processo Civil. De 

início resta clara a omissão no dispositivo da sentença de id. 22068587, no 

que se refere à omissão quanto à fixação dos danos materiais, uma vez 

que na fundamentação reconhece a possibilidade dos danos materiais, 

devendo o dispositivo ter a seguinte redação. “Ex positis”, com fulcro no 

art. 487, inciso I do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os 

pedidos formulados para condenar as reclamadas a pagarem a 

reclamante o valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização 

por danos morais , corrigido monetariamente pelo INPC e acrescido de 

juros de mora de 1% ao mês a partir da data desta sentença e CONDENAR 

as requeridas ao pagamento de R$ 206,94 (duzentos e seis reais e 

noventa e quatro centavos) a título de dano material, sobre o qual incide 

correção monetária pelo INCP a partir do desembolso (Súmula 43 do STJ), 

e juros de mora de 1% ao mês, contados da citação e via de 

consequência DECLARO EXTINTO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.” Ante o 

exposto, conheço dos embargos de declaração opostos e, sanando a 

omissão nos moldes do artigo 1.022, II do Código de Processo Civil e no 

mais mantenho inalterada a sentença. Considerando que o recurso foi 

recebido e apresentada as contrarrazões, remetam-se os autos a Turma 

Recursal com as nossas homenagens. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Lucas do Rio Verde-MT, data registrada no sistema. Melissa de Lima 

Araújo Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003254-79.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREYA DOS SANTOS TEIXEIRA SCHWINN (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUGO ROGERIO GROKSKREUTZ OAB - MT13.407-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO BONETTI DO NASCIMENTO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Carlos Humberto de Oliveira Junior OAB - MT0011208A-B 

(ADVOGADO(A))

DARLYANE LARISSA DOS SANTOS OAB - MT26155/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1003254-79.2019.8.11.0045. EXEQUENTE: ANDREYA DOS SANTOS 

TEIXEIRA SCHWINN EXECUTADO: PAULO BONETTI DO NASCIMENTO 

Vistos. Relatório dispensado na forma do artigo 38 da Lei n. 9.099/95. 

DECIDO. A parte Embargante informa haver omissão no julgado no que se 

refere à análise das provas. Compulsando os autos, não vislumbro a 

obscuridade, contradição, omissão ou dúvida ventilada pela parte 

sucumbente, uma vez que não houve incoerência lógica entre a 

fundamentação da sentença e sua conclusão. Ademais, pretende a 

Recorrente reabrir discussão de matéria já decidida, o que é inadmissível 

em sede da espécie recursal manejada. “In casu”, não existe qualquer 

omissão que deva ser suprida, obscuridade ou contradição que deva ser 

dirimida, conforme já ressaltado. Verifica-se pelas decisões que foram 

proferidas, que em nenhuma delas os embargos de declaração do 

executado foram acolhidos. O que ocorreu foi o reconhecimento da 

impenhorabilidade de ativos financeiros que estavam depositados em 

conta poupança, matéria sabidamente de ordem pública, podendo o 

magistrado reconhecer de oficio. Nesse sentido: EMENTA: APELAÇÃO 

CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL - PRELIMINAR DE NULIDADE 

DA SENTENÇA - REJEIÇÃO - VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO - NÃO 

CONFIGURAÇÃO - AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À DEFESA - GARANTIA DA 

EXECUÇÃO - PENHORA INSUFICIENTE - REFORÇO - DESNECESSIDADE - 

INSUFICIÊNCIA PATRIMONIAL DO EMBARGANTE - ARGUIÇÃO DE 

MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - IMPENHORABILIDADE ABSOLUTA - 

ARTIGO 833, X, DO CPC - CONTA POUPANÇA - INSURGÊNCIA 

ADMISSÍVEL - ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA - PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE - 

APLICAÇÃO. A ausência de intimação da parte para se manifestar sobre 

documento juntado por determinação do juízo, por si só, não tem o condão 

de anular a sentença proferida, notadamente se o suposto prejudicado 

teve vista da prova em momento posterior, inexistindo, assim, efetivo 
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prejuízo. A leitura conjunta dos artigos 9º e 16 da Lei Federal nº 6.830/80, 

que permanece em vigor em razão do princípio da especialidade, remete à 

exigência da garantia integral da execução para recebimento dos 

embargos em sede de execução fiscal. Todavia, a jurisprudência admite a 

dispensa da garantia integral do juízo e, consequentemente, de reforço da 

penhora, quando comprovada a insuficiência do patrimônio da parte 

executada, porquanto seu acesso ao Poder Judiciário não pode ser 

obstado por sua hipossuficiência. Tratando-se a impenhorabilidade 

suscitada nos embargos à execução matéria de ordem pública (inciso X 

do art. 833 do CPC), cognoscível de ofício, forçoso admitir a insurgência, 

independentemente da garantia integral da execução, sob pena de 

cerceamento do direito da parte executada. Em observância ao princípio 

da causalidade, a parte que deu causa ao ajuizamento desnecessário dos 

embargos à execução para aduzir questão suscitável nos processo 

principal, deve arcar com os ônus sucumbenciais. (TJMG - Apelação Cível 

1.0000.18.127576-9/001, Relator(a): Des.(a) Leite Praça , 19ª CÂMARA 

CÍVEL, julgamento em 24/01/2019, publicação da súmula em 29/01/2019) 

Como bem destacado na decisão, não foi apenas o extrato de 

movimentação bancária que fundamentou a liberação da penhora, e sim 

todo o conjunto probatório, tais como: a cópia do cartão que demonstra 

tratar-se de conta poupança, o final do número do cartão que consta no 

extrato é o mesmo, o número das contas são os mesmos e o valor 

bloqueado. Por fim, é considerado impenhorável pela jurisprudência 

qualquer investimento que seja inferior a 40 salários mínimos, seja ele na 

poupança ou em fundo de investimento, e que seja a única reserva do 

executado, o que é o caso dos autos, vez que foram encontrados ativos 

financeiros apenas nessa conta. Nesse sentindo entende o Superior 

Tribunal de Justiça: “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO 

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. POUPANÇA VINCULADA À 

CONTA-CORRENTE. LEVANTAMENTO DA PENHORA DE 40 (QUARENTA) 

SALÁRIOS MÍNIMOS. POSSIBILIDADE. SÚMULA N. 83/STJ. AUSÊNCIA DE 

IMPUGNAÇÃO A FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA N. 

182 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. Segundo a jurisprudência desta Corte 

Superior, "reveste-se de impenhorabilidade a quantia de até quarenta 

salários mínimos poupada, seja ela mantida em papel moeda, 

conta-corrente ou aplicada em caderneta de poupança propriamente dita, 

CDB, RDB ou em fundo de investimentos, desde que a única reserva 

monetária em nome do recorrente, e ressalvado eventual abuso, má-fé ou 

fraude, a ser verificado caso a caso, de acordo com as circunstâncias do 

caso concreto (inciso X)" (REsp n. 1.230.060/PR, Relatora Ministra MARIA 

ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/8/2014, DJe 

29/8/2014). 2. Além disso, a interpretação do STJ do § 2º do art. 833 do 

CPC/2015 é de que "deve ser preservada a subsistência digna do devedor 

e de sua família. A percepção de qual é efetiva e concretamente este 

mínimo patrimonial a ser resguardado já foi adotada em critério fornecido 

pelo legislador: 50 salários-mínimos mensais" (REsp n. 1.747.645/DF, 

Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 

7/8/2018, DJe 10/8/2018). 3. No caso, o montante dos valores 

excepcionados da penhora pela Justiça de origem não ultrapassa esses 

parâmetros, o que inviabiliza a constrição pretendida pela agravante. 4. 

Estando o acórdão recorrido em consonância com a jurisprudência do 

STJ, incide a Súmula n. 83/STJ, que se aplica a recursos interpostos com 

base tanto na alínea "a" quanto na alínea "c" do permissivo constitucional. 

5. É inviável o agravo previsto no art. 1.021 do CPC/2015 que deixa de 

atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada (Súmula n. 

182/STJ).6. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ. AgInt no 

AREsp 1412741/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA 

TURMA, julgado em 19/08/2019, DJe 22/08/2019) Portanto, que o que 

pretende o embargante é a rediscussão do mérito, ou seja, a rediscussão 

de entendimentos, a qual não encontra palco em sede de embargos 

declaratórios. A propósito, cumpre destacar o entendimento do Superior 

Tribunal de Justiça em casos semelhantes, consoante decisão que segue 

abaixo ementada: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 

OFENSA AO ART. 535 DO CPC NÃO CONFIGURADA. REDISCUSSÃO DA 

MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A solução integral da 

controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 

535 do CPC. 2. Os Embargos Declaratórios não constituem instrumento 

adequado para a rediscussão da matéria de mérito. 3. Hipótese em que o 

embargante visa à reforma do julgado que afastou a isenção do 

recolhimento de custas para as entidades de fiscalização profissional. 4. 

Embargos de Declaração rejeitados. (destacamos) (STJ - EDcl no REsp: 

1338247 RS 2012/0112820-6, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data 

de Julgamento: 11/09/2013, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: 

DJe 30/09/2013, undefined) (Grifo nosso). Por estas considerações, resta 

evidente a impossibilidade de acolhimento do presente recurso, pois 

pretende a Embargante rediscutir matéria já decidida, e tumultuar a relação 

processual, impedindo a executoriedade do comando judicial. “Ex positis”, 

REJEITO os EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interpostos por não vislumbrar 

qualquer a hipótese de seu cabimento, mantendo-a da forma que fora 

lançada. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, data 

registrada pelo sistema. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

6ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1004572-97.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ALTAMIRA MARQUES PINTO DE QUEIROZ (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANICE MARIA LONGHI GIOTTO OAB - MT8699-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

THIAGO JOSE RODRIGUES GONCALVES - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GISELE ALVES SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DESPACHO Processo: 1004572-97.2019.8.11.0045. 

EXEQUENTE: ALTAMIRA MARQUES PINTO DE QUEIROZ EXECUTADO: 

THIAGO JOSE RODRIGUES GONCALVES - ME VISTOS. Pois bem, 

considerando tratar-se o presente de cumprimento de sentença originário 

de processo físico, para o seu devido processamento por meio eletrônico, 

necessário se faz a juntada dos seguintes documentos pelo exequente, 

no prazo de 15 (quinze) dias: cópia da certidão de trânsito em julgado; 

cópia da procuração/substabelecimento outorgada pela parte executada; 

cópia da decisão que concedeu a gratuidade da justiça. Com a juntada, 

torne-me os autos conclusos para análise. Cumpra-se. Às providências 

necessárias. LUCAS DO RIO VERDE, 22 de abril de 2020. GISELE ALVES 

SILVA Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001979-95.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE PALOTINA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVANDRO MAURO VIEIRA DE MORAES OAB - PR38583 (ADVOGADO(A))

BRUNO GALLI OAB - PR42527 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMIDIO JOSE SODER - ME (REQUERIDO)

 

Impulsiono os autos para intimar o advogado da parte autora para 

manifestar-se acerca da certidão do oficial de justiça. No prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1001451-95.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MARILEIDE BORTOLOTI POREM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR DE SOUZA MALHEIROS POREM OAB - MT26693/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALBERTO ANTONIO POREM (INVENTARIADO)

 

Intimo o advogado da parte autora para dar andamento ao feito 

requerendo o que entender de direito, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003960-62.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME (REQUERIDO)
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

LUCAS DO RIO VERDE 6ª VARA DE LUCAS DO RIO VERDE AVENIDA 

MATO GROSSO, 1921, JARDIM DAS PALMEIRAS, LUCAS DO RIO VERDE - 

MT  -  CEP:  78455 -000  INT IMAÇÃO PROCESSO n . 

1003960-62.2019.8.11.0045 Valor da causa: R$ 23.041,04 ESPÉCIE: 

[Alienação Fiduciária]->BUSCA E APREENSÃO (181) POLO ATIVO: 

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. POLO PASSIVO: 

BS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME Certifico e dou fé que, com o 

objetivo de encaminhar o mandado à central de mandados é necessário 

que a parte autora providencie o pagamento da diligência do oficial de 

justiça que perfaz o valor de R$ 30,00, a guia de recolhimento deverá ser 

emitida no site do Tribunal de Justiça de Mato Grosso 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br, após juntar comprovante nos autos.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1002695-25.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS FUNCIONARIOS 

DA CARGILL (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MANUEL VIEIRA DE ARAUJO NETO OAB - SP327559 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GILSON EVERTON DE ARAUJO (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

LUCAS DO RIO VERDE 6ª VARA DE LUCAS DO RIO VERDE AVENIDA 

MATO GROSSO, 1921, JARDIM DAS PALMEIRAS, LUCAS DO RIO VERDE - 

MT  -  CEP:  78455 -000  INT IMAÇÃO PROCESSO n . 

1002695-25.2019.8.11.0045 Valor da causa: R$ 6.189,28 ESPÉCIE: [Mútuo]

->MONITÓRIA (40) POLO ATIVO: COOPERATIVA DE ECONOMIA E 

CREDITO MUTUO DOS FUNCIONARIOS DA CARGILL POLO PASSIVO 

(EXECUTADO):GILSON EVERTON DE ARAUJO Certifico e dou fé que, com 

o objetivo de encaminhar o mandado à central de mandados é necessário 

que a parte autora providencie o pagamento da diligência do oficial de 

justiça que perfaz o valor de R$ 30,00, a guia de recolhimento deverá ser 

emitida no site do Tribunal de Justiça de Mato Grosso 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br, após juntar comprovante nos autos.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001335-21.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIELE LUISA BECKMANN (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON UDSON LEITE XAVIER OAB - MT27015/O (ADVOGADO(A))

EDNILSON ZANARDINI MENEZES OAB - MT16313-O (ADVOGADO(A))

RAFAELA KRAINOVIC RIZZARDI OAB - MT16859/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(EXECUTADO)

Magistrado(s):

GISELE ALVES SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DECISÃO Processo: 1001335-21.2020.8.11.0045. EXEQUENTE: 

JOSIELE LUISA BECKMANN EXECUTADO: 29.979.036.0001-40 - 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS VISTOS. RECEBO o 

presente cumprimento de sentença. INTIME-SE a Fazenda Pública na 

pessoa de seu representante judicial, por meio eletrônico, para, querendo, 

no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios autos, impugnar a execução, 

bem como o cálculo que a instrui, na forma do artigo 535, do CPC. 

Certificado o não oferecimento de impugnação, expeça-se Ofício 

Requisitório de Pequeno Valor (RPV) ou Precatório, conforme o caso, 

instruindo-o com os documentos necessários, encaminhando ao E. 

Tribunal Regional Federal da 1ª Região. No mais, certifique-se a Sra. 

Gestora nos autos físicos originários, o número do presente cumprimento 

de sentença e sua forma de tramitação. Intimem-se. Cumpra-se. Às 

providências necessárias. LUCAS DO RIO VERDE, 22 de abril de 2020. 

GISELE ALVES SILVA Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1002924-82.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

GENIVALDO BARBOSA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES OAB - MT11445-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GISELE ALVES SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DECISÃO Processo: 1002924-82.2019.8.11.0045. EXEQUENTE: 

GENIVALDO BARBOSA EXECUTADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL VISTOS. RECEBO o presente cumprimento de sentença. 

INTIME-SE a Fazenda Pública na pessoa de seu representante judicial, por 

meio eletrônico, para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos 

próprios autos, impugnar a execução, bem como o cálculo que a instrui, na 

forma do artigo 535, do CPC. Certificado o não oferecimento de 

impugnação, expeça-se Ofício Requisitório de Pequeno Valor (RPV) ou 

Precatório, conforme o caso, instruindo-o com os documentos 

necessários, encaminhando ao E. Tribunal Regional Federal da 1ª Região. 

No mais, certifique-se a Sra. Gestora nos autos físicos originários, o 

número do presente cumprimento de sentença e sua forma de tramitação. 

Intimem-se. Cumpra-se. Às providências necessárias. LUCAS DO RIO 

VERDE, 22 de abril de 2020. GISELE ALVES SILVA Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000583-83.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ARMANDO ROMERO VILASSANTE (LITISCONSORTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CAMILA PEREIRA MACIEL (LITISCONSORTE)

Magistrado(s):

GISELE ALVES SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DECISÃO Processo: 1000583-83.2019.8.11.0045. 

LITISCONSORTE: ARMANDO ROMERO VILASSANTE LITISCONSORTE: 

CAMILA PEREIRA MACIEL VISTOS. Se presentes os requisitos exigidos no 

art. 260 do CPC, cumpra-se conforme deprecado, SERVINDO A PRESENTE 

COMO MANDADO. Em caso negativo, oficie-se ao juízo deprecante 

informando a falta dos documentos necessários ao seu cumprimento 

solicitando o envio, com urgência. Caso não haja regularização no prazo 

de 60 (sessenta) dias a presente será devolvida independentemente de 

cumprimento. Comunique-se ao Juízo deprecante o recebimento desta. 

Devidamente cumprida, devolva-se à comarca de origem fazendo grafar 

as nossas homenagens. Cumpra-se, às providências necessárias. 

LUCAS DO RIO VERDE, 22 de abril de 2020. GISELE ALVES SILVA Juiz(a) 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004414-42.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411-O (ADVOGADO(A))

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT12410-O (ADVOGADO(A))

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT12406-A (ADVOGADO(A))

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES OAB - MT18216-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIS FELIPE CHABUDE GARCIA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GISELE ALVES SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DECISÃO Processo: 1004414-42.2019.8.11.0045. 

REQUERENTE: AYMORE REQUERIDO: LUIS FELIPE CHABUDE GARCIA 

VISTOS. Recebo a emenda a inicial e os documentos a ela acostados. 

Trata-se de AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO, fundamentada no Dec.-Lei 

nº 911/69, tendo as partes acima identificadas. Com efeito, os documentos 

atrelados à inicial, demonstram a relação contratual, bem como a 

inadimplência. Para a concessão da liminar, por disposição legal, basta a 

comprovação da mora ou do inadimplemento do devedor, tendo o 

Requerente cumprido este requisito, conforme se vê da instrumento de 
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protesto (ID n.º 26830650). Por outro lado, há receio de que o requerente 

sofra danos pelo uso inadequado do bem ou pelo desaparecimento do 

mesmo, objetivando impedir a aplicação de seu pretenso direito. Posto Isto, 

DEFIRO, liminarmente, a medida pleiteada. Expeça-se mandado de busca e 

apreensão com as determinações da Decreto-Lei n° 911/1969, 

depositando-se o bem nas mãos do representante legal da parte autora, 

que ficará como depositário do bem descrito na peça vestibular. 

Executada a liminar, cite-se a parte Requerida para que, em 05 (cinco) 

dias, querendo, pague o saldo integral da dívida, acrescidos de juros, 

correção monetária e custas judiciais (art. 3º, § 2º do Dec.-Lei 911/69), 

caso em que arbitro os honorários em 10%, ou apresente resposta, sob 

pena de revelia e confissão quanto a matéria de fato, no prazo de 15 dias 

contados da execução da liminar, sendo que tal resposta poderá ser 

apresentada ainda que o devedor tenha se utilizado da faculdade do § 2º, 

do art. 3º, do mesmo diploma Legal, caso entenda ter havido pagamento a 

maior e deseja a restituição (redação dada pela Lei 10.931/2004). 

Cientifique o Requerido que cinco dias após executada a liminar, 

consolidar-se-ão a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do 

credor fiduciário (art. 3º, § 1º da Dec.-Lei 911/69). Concedo os benefícios 

do art. 212, § 2º do CPC. Expeça-se o necessário para o cumprimento da 

decisão. Intime-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde/MT, 22 de abril de 

2020. GISELE ALVES SILVA Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003589-98.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411-O (ADVOGADO(A))

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES OAB - MT18216-O 

(ADVOGADO(A))

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT12410-O (ADVOGADO(A))

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT12406-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIUTON DO NASCIMENTO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GISELE ALVES SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DECISÃO Processo: 1003589-98.2019.8.11.0045. 

REQUERENTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. REQUERIDO: 

ELIUTON DO NASCIMENTO VISTOS. Recebo a emenda a inicial e os 

documentos a ela acostados. Trata-se de AÇÃO DE BUSCA E 

APREENSÃO, fundamentada no Dec.-Lei nº 911/69, tendo as partes acima 

identificadas. Com efeito, os documentos atrelados à inicial demonstram a 

relação contratual, bem como a inadimplência. Para a concessão da 

liminar, por disposição legal, basta a comprovação da mora ou do 

inadimplemento do devedor, tendo o Requerente cumprido este requisito, 

conforme se vê da instrumento de protesto realizado (ID n.º 23878719). 

Por outro lado, há receio de que o requerente sofra danos pelo uso 

inadequado do bem ou pelo desaparecimento do mesmo, objetivando 

impedir a aplicação de seu pretenso direito. Posto Isto, DEFIRO, 

liminarmente, a medida pleiteada. Expeça-se mandado de busca e 

apreensão com as determinações da Decreto-Lei n° 911/1969, 

depositando-se o bem nas mãos do representante legal da parte autora, 

que ficará como depositário do bem descrito na peça vestibular. 

Executada a liminar, cite-se a parte Requerida para que, em 05 (cinco) 

dias, querendo, pague o saldo integral da dívida, acrescidos de juros, 

correção monetária e custas judiciais (art. 3º, § 2º do Dec.-Lei 911/69), 

caso em que arbitro os honorários em 10%, ou apresente resposta, sob 

pena de revelia e confissão quanto a matéria de fato, no prazo de 15 dias 

contados da execução da liminar, sendo que tal resposta poderá ser 

apresentada ainda que o devedor tenha se utilizado da faculdade do § 2º, 

do art. 3º, do mesmo diploma Legal, caso entenda ter havido pagamento a 

maior e deseja a restituição (redação dada pela Lei 10.931/2004). 

Cientifique o Requerido que cinco dias após executada a liminar, 

consolidar-se-ão a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do 

credor fiduciário (art. 3º, § 1º da Dec.-Lei 911/69). Concedo os benefícios 

do art. 212, § 2º do CPC. Expeça-se o necessário para o cumprimento da 

decisão. Intime-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde/MT, 22 de abril de 

2020. GISELE ALVES SILVA Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1004146-85.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

CLEMENTINO CECILIO DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAYANE CARLETTO ZANETTE LUCION OAB - MT0016974A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (EXECUTADO)

BANCO DO BRASIL SA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

GISELE ALVES SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DECISÃO Processo: 1004146-85.2019.8.11.0045. EXEQUENTE: 

CLEMENTINO CECILIO DA SILVA EXECUTADO: BANCO DO BRASIL SA, 

BANCO DO BRASIL SA VISTOS. Recebo o presente Cumprimento de 

Sentença, nos termos do que estabelece o art. 1.043, da CNGC: “Quando 

o cumprimento da sentença se processar nos termos do artigo 523, do 

CPC, não estará sujeito à cobrança de custas”. Intime-se a parte 

devedora, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, pague o valor do 

débito, acrescido de custas, consignando, que caso não o efetue no 

prazo assinalado, o montante será acrescido de multa de 10% (dez) por 

cento e honorários advocatícios (CPC, art. 523, § 1º). Certificado o não 

pagamento do devido no prazo assinalado, expeça-se mandado de 

penhora e avaliação de tantos bens quanto bastem para pagamento da 

dívida (CPC, art. 523, § 3º). Transcorrido o prazo acima sem o devido 

pagamento, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias, independente de 

penhora ou nova intimação, para que o devedor apresente nos próprios 

autos, sua impugnação, nos termos do artigo 525, do Estatuto Processual 

Civil. Fixo os honorários advocatícios no valor de 10% (dez por cento) do 

valor da causa. No mais, certifique-se a Sra. Gestora, nos autos físicos 

originários, o número do presente cumprimento de sentença e sua forma 

de tramitação. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. LUCAS DO 

RIO VERDE, 22 de abril de 2020. GISELE ALVES SILVA Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1002695-25.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS FUNCIONARIOS 

DA CARGILL (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MANUEL VIEIRA DE ARAUJO NETO OAB - SP327559 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GILSON EVERTON DE ARAUJO (REU)

Magistrado(s):

GISELE ALVES SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DECISÃO Processo: 1002695-25.2019.8.11.0045. AUTOR(A): 

COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS FUNCIONARIOS 

DA CARGILL REU: GILSON EVERTON DE ARAUJO VISTOS. Expeça-se 

mandado monitório, citando-se a parte Requerida para que efetue o 

pagamento da dívida principal, bem como dos honorários advocatícios, 

fixados em cinco por cento do valor atribuído à causa, no prazo de 15 

(quinze) dias, nos termos do que recomenda o artigo 701, do Novo Código 

de Processo Civil. Consigne no referido mandado que, no prazo supra, 

poderá a requerida oferecer embargos monitórios, que suspenderão a 

eficácia do mandado inicial (art. 702, CPC). Advirta-o que caso não sejam 

opostos os embargos constituir-se-á em pleno direito o título executivo 

judicial, convertendo-se o mandado inicial em mandado executivo, nos 

termos do que dispõe o artigo 701, § 2°, do mesmo Codex. Na hipótese de 

cumprimento do mandado, ficará a requerida isenta do pagamento de 

custas (CPC, § 1º, do artigo 701). Intimem-se. Cumpra-se. Expeça-se o 

necessário. LUCAS DO RIO VERDE, 22 de abril de 2020. GISELE ALVES 

SILVA Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000457-04.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ADAIR JOSE RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO OAB - MT18395-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

GISELE ALVES SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DECISÃO Processo: 1000457-04.2017.8.11.0045. 

REQUERENTE: ADAIR JOSE RODRIGUES REQUERIDO: SEGURADORA 

LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA VISTOS. Diante da 

suspensão de audiências, em razão das medidas temporárias adotadas 

para a prevenção ao contágio do COVID-19 (novo corona vírus), deixo de 

designar audiência de conciliação, sem prejuízo da realização do ato 

conciliatório em momento oportuno. Cite-se a parte requerida para, 

querendo, apresentar defesa no prazo legal (art. 335, inc. III, do CPC). 

Consigne-se que não sendo contestada a ação, presumir-se-ão 

verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora (art. 344, 

CPC). Cumpra-se. Às providências necessárias. LUCAS DO RIO VERDE, 

22 de abril de 2020. GISELE ALVES SILVA Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002206-22.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ILDO ALBERTO BATTISTI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABRICIO SCHABAT MENSCH OAB - MT25550/O-O (ADVOGADO(A))

MARCO ANTONIO MENDES OAB - MG0066626A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IVAN JUNIOR LIESBINSKI (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LIDIANE PAULA DE SOUSA OAB - MT0017437A (ADVOGADO(A))

ANDRE FIGUEREDO DA SILVA OAB - MT21214/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

GISELE ALVES SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DECISÃO Processo: 1002206-22.2018.8.11.0045. EXEQUENTE: 

ILDO ALBERTO BATTISTI EXECUTADO: IVAN JUNIOR LIESBINSKI 

Considerando que fora CONSUMADA a penhora sobre crédito do 

executado, conforme auto de penhora constante do Id. 28934725, no valor 

integral da execução, atualizado conforme cálculo contante do Id. 

18905420, no valor de R$ 153.144,38, com pagamento previsto para 

30/03/2022, assim ordeno que seja intimado o devedor, pessoalmente, ou 

por meio de seus advogados da penhora efetuada, bem como sua 

atualização da divida, para que manifestem no prazo de 15(quinze) dias, 

requerendo o que entenderem de direito. Intimem-se e cumpra-se. LUCAS 

DO RIO VERDE, 23 de abril de 2020. GISELE ALVES SILVA Juiz(a) de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001852-65.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE RAMOS PEREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GUIDO ICARO FRITSCH OAB - MT19381/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (REU)

Magistrado(s):

GISELE ALVES SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DECISÃO Processo: 1001852-65.2016.8.11.0045. AUTOR(A): 

JOSE RAMOS PEREIRA REU: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE 

SOCIAL - INSS Diga o autor se pretende dar prosseguimento ao feito, no 

prazo de 15(quinze) dias, sob pena de extinção e arquivamento. Caso 

manifeste pelo reagendamento da pericia, intime-se o perito para que 

assim proceda. Uma vez informado nos autos a data da pericia, intime-se 

o autor, para que compareça, cientificando-o que o seu não 

comparecimento será interpretado como desistência tácita a prova 

requerida. Intimem-se.cumpra-se. Expeça-se o necessário. LUCAS DO RIO 

VERDE, 23 de abril de 2020. GISELE ALVES SILVA Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002490-98.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MARINEIDE KRAUSE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIANA SOUZA BAHDUR ROMUALDO OAB - PR0048359A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

GISELE ALVES SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DECISÃO Processo: 1002490-98.2016.8.11.0045. 

REQUERENTE: MARINEIDE KRAUSE REQUERIDO: INSS INSTITUTO 

NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL A certidão de trânsito em julgado da 

sentença deve indicar a data em que ocorreu o trânsito, assim determino 

que seja retificada a certidão constante do Id. 24599488. Certifique-se 

ainda se o recurso do INSS (Id. 210655755), foi interposto dentro do prazo 

legal. Em seguida conclusos. Intime-se.Cumpra-se. Expeça-se o 

necessário. LUCAS DO RIO VERDE, 23 de abril de 2020. GISELE ALVES 

SILVA Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004751-31.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

WANDERSON HENRIQUE DOS SANTOS FREITAS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA MANOELA DOS SANTOS OAB - 818.341.791-49 

(REPRESENTANTE)

DEBORA SOARES OAB - GO53472 (ADVOGADO(A))

MICHELLE CRISTIANE FERREIRA DA SILVA OAB - MT0017818A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (REU)

Magistrado(s):

GISELE ALVES SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DECISÃO Processo: 1004751-31.2019.8.11.0045. AUTOR(A): 

WANDERSON HENRIQUE DOS SANTOS FREITAS REPRESENTANTE: 

MARIA MANOELA DOS SANTOS REU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS Defiro o pedido do INSS constante do Id. 26326194, 

determino que seja nomeado outro perito existente nos cadastro do 

Tribunal de Justiça deste Estado, para realização da pericia médica neste 

autos. Com urgência. Encaminhe ainda os autos, para realização do 

estudo social de caso. Intimem-se. Cumpra-se. Expedindo o necessário. 

LUCAS DO RIO VERDE, 23 de abril de 2020. GISELE ALVES SILVA Juiz(a) 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004802-42.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA SANTOS BARATA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GUIDO ICARO FRITSCH OAB - MT19381/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(REU)

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (REU)

Magistrado(s):

GISELE ALVES SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DECISÃO Processo: 1004802-42.2019.8.11.0045. AUTOR(A): 

ALESSANDRA SANTOS BARATA REU: 29.979.036.0001-40 - INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL - INSS DEFIRO O PEDIDO DO INSS CONSTANTE DO ID 

26326212 E CANCELO A PERICIA AGENDADA. DETERMINO QUE SEJA 

NOMEADO OUTRO PERITO EXISTENTE NOS CADASTROS DO TRIBUNAL, 

PARA REALIZAR A PERICIA NESTES AUTOS. MANIFESTE O AUTOR 

SOBRE A CONTESTAÇÃO APRESENTADA. INTIMEM-SE E CUMPRA-SE. 

EXPEÇA-SE O NECESSÁRIO. LUCAS DO RIO VERDE, 23 de abril de 2020. 

GISELE ALVES SILVA Juiz(a) de Direito
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Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004642-17.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

EUCILENE TRINDADE RESENDE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GUIDO ICARO FRITSCH OAB - MT19381/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (REU)

Magistrado(s):

GISELE ALVES SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DECISÃO Processo: 1004642-17.2019.8.11.0045. AUTOR(A): 

EUCILENE TRINDADE RESENDE REU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS DEFIRO O PEDIDO DO INSS CONSTANTE DO ID 26323885 E 

CANCELO A PERICIA AGENDADA. DETERMINO QUE SEJA NOMEADO 

OUTRO PERITO EXISTENTE NOS CADASTROS DO TRIBUNAL, PARA 

REALIZAR A PERICIA NESTES AUTOS. MANIFESTE O AUTOR SOBRE A 

CONTESTAÇÃO APRESENTADA. INTIMEM-SE E CUMPRA-SE. EXPEÇA-SE 

O NECESSÁRIO. LUCAS DO RIO VERDE, 23 de abril de 2020. GISELE 

ALVES SILVA Juiz(a) de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003606-08.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

LAYRA DANIELLE DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GUIDO ICARO FRITSCH OAB - MT19381/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

GISELE ALVES SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DECISÃO Processo: 1003606-08.2017.8.11.0045. AUTOR(A): 

LAYRA DANIELLE DA SILVA REU: INSS INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURIDADE SOCIAL Cuida-se de Embargos de Declaração interposto 

pelo INSS (Id. 18437218), onde a autarquia busca, pelo presente recurso, 

que seja sanada omissão a respeito da fixação da data de início do 

benefício – DIB – do benefício de aposentadoria concedido no processo. 

Diz que, tendo sido a incapacidade total e permanente constatada apenas 

na data da perícia médica, a data de início do benefício de aposentadoria 

deveria ser fixada na data da juntada aos autos do laudo pericial, 

consoante jurisprudência sedimentada dos Tribunais: Instado a se 

manifestar sobre os embargos de declaração, o embargado manteve-se 

silente, conforme certificado no Id. 24446812. É a síntese. Decido. 

Compulsando detidamente os autos verifico que realmente não foi fixada 

na sentença proferida no Id. 17429542, a data do inicio do beneficio de 

aposentadoria por invalidez, mas somente do auxilio doença concedido, e 

analisando o laudo pericial o perito não declinou a data da ocorrência da 

incapacidade definitiva, assim, o inicio do referido beneficio deve ser o 

data da juntada aos autos do laudo pericial, ou seja desde a data de 

19.06.2018. Posto isto, acolho os embargos de declaração para alterar o 

dispositivo da sentença proferida, onde deverá constar o seguinte: Posto 

isto, JULGO PROCEDENTE a presente ação aviada por LAYRA DANIELLE 

DA SILVA em face do INSS – INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, 

desta forma, torno em definitiva a liminar deferida de auxílio doença (ID n.º 

9876214 – p.02), concedida desde a data da cessão de seu benefício 

12.08.2017 (ID n.º 10743802), e a CONVERTO em aposentadoria por 

invalidez, que deverá ser implantado desde a data da juntada do laudo 

pericial aos autos, ou seja, desde o dia 19.06.2018 (Id. 13744508), nos 

termos do artigo 42 e seguintes da Lei 8.213/91, descontadas as parcelas 

já pagas a título de auxilio doença e ou aposentadoria por invalidez no 

trâmite processual, e, respeitada a prescrição quinquenal, conforme 

precedentes do STJ. Mantenho os demais termos da sentença proferida. 

Intimem-se.cumpra-se. Expeça-se o necessário. LUCAS DO RIO VERDE, 

23 de abril de 2020. GISELE ALVES SILVA Juiz(a) de Direito

Segunda Entrância

Comarca de Água Boa

1ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1000625-73.2020.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE FRANCISCO DE ASSIS MIRANDA (AUTOR(A))

ANA LUCIA SARTORI MIRANDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE NARDINI DE OLIVEIRA ROLAND OAB - SP273466 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLEUZA MARIA RIBEIRO DA SILVA (REU)

CLAUDIO ENEAS RIBEIRO (REU)

Magistrado(s):

JEAN PAULO LEAO RUFINO

 

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

PJE nº 1000625-73.2020.8.11.0021 DESPACHO Da análise dos autos, 

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

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

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

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

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

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

290 do Código de Processo Civil. 2 - Considerando que a presente 

demanda veicula discussão sobre eventual inadimplemento de negócio 

jurídico que envolve imóveis cujos quais o autor alega ser proprietário, 

este Juízo DETERMINA que no mesmo prazo sejam carreadas aos autos 

as matriculas atualizadas dos respectivos imóveis, por caracterizarem 

documentos indispensáveis à propositura da ação (art. 320 do CPC), sob 

pena de indeferimento da petição inicial (art. 321, parágrafo único do CPC). 

3 – Decorrido o prazo, venham os autos CONCLUSOS. 4 – CUMPRA-SE. 

Água Boa/MT, 23 de abril de 2020. JEAN PAULO LEÃO RUFINO Juiz de 

Direito em Designação

Despacho Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO
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Estado de Mato Grosso Poder Judiciário Comarca de Água Boa 1ª Vara 

PJE nº 1000689-83.2020.8.11.0021 DESPACHO 1 – Considerando que 

este Juízo proferiu decisão nos autos principais declarando sua 

i n c o m p e t ê n c i a  p a r a  a p r e c i a ç ã o  d o  f e i t o  ( P J E  n . 

1001272-39.2018.8.11.0021), DETERMINA-SE a remessa dos autos, 

conjuntamente com os do pleito executório, ao Juízo competente, nos 

termos da decisão exarada. 2 – INTIMEM-SE. 3 - CUMPRA-SE. Água 

Boa/MT, 23 de abril de 2020. JEAN PAULO LEÃO RUFINO Juiz de Direito 

em Designação
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JEAN PAULO LEAO RUFINO

 

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

PJE nº 1001274-09.2018.8.11.0021 DESPACHO 1 – Com fulcro nas 

normas dispostas nos artigos 9º e 10 do Código de Processo Civil, 

visando conferir o efetivo contraditório, bem como evitar o proferimento de 

eventual decisão-surpresa, INTIME-SE o autor para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, se manifeste acerca da exceção de pré-executividade 

oposta pelo executado (id. 30926949). 2 – Em seguida, REMETAM-SE os 

autos conclusos. 3 – CUMPRA-SE. Água Boa/MT, 23 de abril de 2020. 

JEAN PAULO LEÃO RUFINO Juiz de Direito em Designação

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

PJE nº 1000694-08.2020.8.11.0021 DECISÃO Trata-se de ação de 

aposentadoria por idade rural com pedido de tutela de urgência ajuizada 

por JOSÉ ADRIANO HECK em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL – INSS, ambos qualificados nos autos em epígrafe. Alega o autor, 

em síntese, que preencheu os requisitos legais exigidos para concessão 

de aposentaria por idade na condição de segurado especial, no entanto, o 

requerido indeferiu seu pleito na esfera administrativa. Dessa forma, 

requer a concessão de tutela de urgência, a fim de que a Autarquia ré 

promova a implantação do referido benefício em seu favor. Breve relato. 

Fundamenta-se. Decide-se. De acordo com a norma insculpida no art. 294 

do Código de Processo Civil, a tutela provisória compreende os institutos 

da tutela de urgência (artigos 300 a 310) e da tutela de evidência (artigo 

311). Por sua vez, a tutela de urgência, a depender de sua natureza 

jurídica, se caracteriza como tutela cautelar (garantidora) ou tutela 

antecipada (satisfativa). A concessão da tutela de urgência, seja ela 

cautelar ou antecipada, pressupõe a presença dos requisitos previstos no 

art. 300 do CPC, quais sejam: a probabilidade de direito, o perigo de dano 

ou o risco ao resultado útil do processo. Nesta senda, o requerente 

deverá demonstrar, em sede de cognição sumária, por meio dos fatos 

narrados e das provas carreadas aos autos, a presença de elementos 

que indiquem a plausibilidade da existência do direito pleiteado (fumus boni 

iuris), e que no caso concreto, o não deferimento da medida, aliado ao 

decurso do tempo necessário para julgamento definitivo da demanda, 

poderá acarretar danos de difícil reparação, ou a futura impossibilidade de 

prestação da tutela jurisdicional, consubstanciando verdadeiro perigo na 

demora (periculum in mora). Acerca do tema, preleciona Luiz Guilherme 

Marinoni[1] que: A probabilidade do direito que autoriza o emprego da 

técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica – 

que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com 

os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que 

encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses 

elementos. O Juiz tem que convencer de que o direito é provável para 

conceder “tutela provisória” Vale destacar que, via de regra, será 

incabível a concessão de tutela de urgência quando se verificar o perigo 

da irreversibilidade dos efeitos da decisão, nos termos do art. 300, §3º do 

Código de Processo Civil. No caso em tela, verifica-se que a tutela de 

urgência de natureza antecipatória não merece acolhimento, em razão da 

ausência da probabilidade do direito. Os documentos carreados pelo 

requerente servem como início de prova material, contudo, sua qualidade 

de segurado especial, bem como, a comprovação quanto aos períodos em 

que pretensamente exerceu trabalho rural em regime de economia familiar 

de modo a cumprir a carência necessária para concessão do benefício 

(art. 48, §2º da Lei n. 8.213/91), exigem maior produção probatória. Neste 

ponto, colaciona-se julgado que ilustra a Jurisprudência pacífica no âmbito 

do Superior Tribunal de Justiça: PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL. 

RURAL. INÍCIO DE PROVA MATERIAL. VALIDADE DOS DOCUMENTOS EM 

NOME DO CÔNJUGE, DESDE QUE COMPLEMENTADA COM ROBUSTA 

PROVA TESTEMUNHAL. EFICÁCIA PROBATÓRIA DOS DOCUMENTOS 

APRESENTADOS. PERÍODO ANTERIOR E POSTERIOR. PEDIDO DE 

SUSPENSÃO DO FEITO. REPETITIVO COM TESE DIVERSA. 1. O labor 

campesino, para fins de percepção de aposentadoria rural por idade, deve 

ser demonstrado por início de prova material e ampliado por prova 

testemunhal, ainda que de maneira descontínua, no período imediatamente 

anterior ao requerimento, pelo número de meses idêntico à carência. 2. 

São aceitos, como início de prova material, os documentos em nome do 

cônjuge que o qualifiquem como lavrador, desde que a prova documental 

seja complementada com robusta e idônea prova testemunhal. 3. No 

julgamento do Resp 1.348.633/SP, da relatoria do Ministro Arnaldo Esteves 

Lima, submetido ao rito do art. 543-C do CPC, esta Corte, examinando a 

matéria concernente à possibilidade de reconhecimento do período de 

trabalho rural anterior ao documento mais antigo apresentado, consolidou 

o entendimento de que a prova material juntada aos autos possui eficácia 

probatória tanto para o período anterior quanto para o posterior à data do 

documento, desde que corroborado por robusta prova testemunhal. (...)

(AgRg no REsp 1550637/PR, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA 

TURMA, julgado em 01/10/2015, DJe 16/10/2015) Vale destacar que, 

embora conste no extrato CNIS o registro de atividade rural pelo autor em 

período superior à carência legalmente exigida, verifica-se no mencionado 

registro o indicador “ISE-CVU” que aponta para o exercício de atividade 

urbana no mesmo período (id. 31405993).[2] Nesse sentido foi a 

manifestação da autarquia ré por ocasião do indeferimento do 

requerimento administrativo (id. 31406219). Dessa forma, neste momento 

processual incipiente, não estando suficientemente demonstrado o 

exercício de atividade rural pela autora por período igual à carência exigida 

em Lei, o indeferimento da tutela requerida é medida que se impõe. 1 – 

Ante o exposto, com arrimo no art. 300 do CPC, este Juízo INDEFERE o 

pedido de tutela de urgência de natureza antecipada formulado pelo autor 

incidentalmente na exordial, ante a ausência do requisito da probabilidade 

de direito. 2 - Para melhor elucidação dos fatos, OFICIE-SE à agência 

previdenciária do local onde o benefício foi postulado requisitando seja 

encaminhado a este Juízo cópia integral do processo administrativo no 

qual o autor requereu o aludido benefício no prazo de 10 (dez) dias. 3 – 

Além disso, considerando a impossibilidade de autocomposição, porquanto 

a demanda envolve interesses indisponíveis, CITE-SE a autarquia ré para 

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

(art. 183 do CPC/2015), sob pena de revelia (art. 344 do CPC/2015). 4 – Na 

hipótese de o réu alegar em sua contestação fato impeditivo, modificativo, 

extintivo do direito do autor ou quaisquer das matérias mencionadas no 

art. 337 do CPC, INTIME-SE o advogado deste via DJE para que, no prazo 

de 15 (quinze) dias, manifeste-se a respeito, conforme preceituam os 

artigos 350 e 351 do CPC. 5 – Ante as razões apresentadas, este Juízo 

DEFERE os benefícios da assistência judiciária gratuita à parte requerente, 

nos termos do artigo 98 do CPC. 6 – CUMPRA-SE. Água Boa/MT, 23 de 

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

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

direitos mediante procedimento comum, volume 2/ Luiz Guilherme Marinoni, 

Sério Cruz Arenhart, Daniel Mitidiero –3. ed. rev. atual. e ampl. São Paulo: 

E d i t o r a  R e v i s t a  d o s  T r i b u n a i s ,  2 0 1 7 .  [ 2 ] 

https://www.inss.gov.br/wp-content/uploads/2019/10/mccj45DIRBEN-DIR

AT-INSSanexo.pdf
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Estado de Mato Grosso Poder Judiciário Comarca de Água Boa 1ª Vara 

PJE nº 1001272-39.2018.8.11.0021 DECISÃO Trata-se de exceção de 

pré-executividade oposta por EURIPEDES BORGES VIEIRA, ADILSON 

BRAS PESSIM BORGES, e IRIS BORGES FILHO em face de COOPERATIVA 

DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DO ARAGUAIA E XINGU – 

SICREDI ARAXINGU, todos qualificados no processo em epígrafe. O 

excepto se manifestou em id. 31144745. Vieram os autos conclusos. 

Fundamenta-se e decide-se. É cediço que o conteúdo da exceção de 

pré-executividade deve cingir-se a questões de ordem pública, como 

aquelas apontadas no artigo 803 do Código de Processo Civil, 

admitindo-se, ainda, arguição de prescrição, decadência ou outras 

nulidades absolutas. Nesse sentido, segue julgado acerca da matéria, 

demonstrando ser esse o posicionamento adotado pelo Egrégio Superior 

Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CABIMENTO DE EXCEÇÃO DE 

PRÉ-EXECUTIVIDADE. ORIENTAÇÃO CONSOLIDADA PELA EG. PRIMEIRA 

SEÇÃO NO JULGAMENTO DO RECURSO REPETITIVO 1.110.925/SP.1. "A 

exceção de pré-executividade é cabível quando atendidos 

simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem 

formal, ou seja: (a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível 

de conhecimento de ofício pelo juiz; e (b) é indispensável que a decisão 

possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória." (REsp 

1.110.925/SP, julgado sob o rito do art. 543-C, do CPC, Rel. Min. Teori 

Albino Zavascki, DJe de 04.05.09). 2. A interposição de agravo 

manifestamente infundado enseja aplicação da multa prevista no artigo 

557 § 2º do Código de Processo Civil. 3. Agravo regimental não provido, 

com aplicação de multa”. (AgRg no REsp 1214023/RS, Rel. Ministro LUIS 

FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 08/11/2011, DJe 

16/11/2011) (grifo proposital) Além de se restringir à apreciação de 

matérias de ordem pública, deve a exceção oposta prescindir de dilação 

probatória para que seja admitida. Em análise aos argumentos formulados 

pelo excipiente, verifica-se que, em tese, é cabível a apreciação da 

matéria deduzida por meio do presente instrumento processual. No caso 

em tela, o executado alega a incompetência absoluta deste Juízo para 

apreciação do feito, bem como, a nulidade da cláusula de eleição de foro, 

uma vez que o negócio jurídico objeto da execução caracteriza-se como 

relação de consumo, ao passo que, o executado não é domiciliado nesta 

Comarca. Dessa forma, o ajuizamento da execução em local diverso do 

seu domicílio estaria a prejudicar o exercício de sua defesa. Com razão o 

excipiente. 1 – DA CARACTERIZAÇÃO DA RELAÇÃO DE CONSUMO 

Conquanto a exequente ostente a forma de cooperativa de crédito, 

remansosa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de 

que a cooperativa de crédito que desempenhe atividades típicas de 

instituições financeiras a elas se equipara, sendo-lhes plenamente 

aplicáveis as disposições do Código de Defesa do Consumidor. (AgInt no 

AREsp 1361406/PR, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, 

julgado em 26/03/2019, DJe 11/04/2019). Por outro lado, a mencionada 

Corte de Vértice também sedimentou entendimento de que o Código de 

Defesa do Consumidor é aplicável na relação entre instituições financeiras 

e agricultor, pessoa física, ainda que o crédito disponibilizado seja 

destinado ao fomento de sua atividade produtiva rural. Neste ponto, 

colhe-se a seguinte ementa: RECURSO ESPECIAL. AGRAVO 

REGIMENTAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. 

INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. MULTA 

MORATÓRIA. 1- Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos 

contratos firmados entre instituições financeiras e agricultor, pessoa 

física, ainda que para viabilizar o seu trabalho como produtor rural. 2- A 

jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de 

que a redução da multa moratória para 2% (dois por cento) ao ano, tal 

como definida na Lei n° 9.298, de 01.08.1996, somente é possível nos 

contratos celebrados após sua vigência, o que ocorre no caso em exame. 

3.- O agravo não trouxe nenhum argumento capaz de modificar a 

conclusão do julgado, a qual se mantém por seus próprios fundamentos. 

4.- Agravo Regimental improvido. (AgRg no REsp 1329839/MA, Rel. 

Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 28/08/2012, DJe 

18/09/2012). Sendo assim, considerando que o executado destinatário do 

crédito fornecido pela cooperativa exequente, é pessoa física, forçoso 

reconhecer a relação de consumo existente entre as partes. 2 – DA 

COMPETÊNCIA PARA JULGAMENTO DA EXECUÇÃO Quanto à 

competência para apreciação do pleito executivo, de acordo com o 

posicionamento uníssono no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, é de 

natureza absoluta a competência territorial quando se tratar de relação de 

consumo, devendo esta ser fixada no Juízo de domicilio do consumidor de 

modo a facilitar a defesa de seus direitos (AgRg no CC 127.626/DF, Rel. 

Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/06/2013, DJe 

17/06/2013). Desta feita, questão relativa a competência envolvendo 

relação de consumo caracteriza-se como matéria de ordem pública, 

observado o disposto no art. 1º da Lei n. 8.078/90, sendo, portanto, 

cabível sua apreciação em sede de exceção de pré-executividade. No 

caso em deslinde, para além das alegações formuladas pela parte 

executada, em análise ao instrumento contratual anexado aos autos 

depreende-se que, com efeito, todos os executados declaram possuir 

domicílio no município de Aruanã/GO desde a ocasião em que firmado o 

negócio jurídico, o que, inclusive, obsta que o excepto alegue 

desconhecimento de tal fato (id. 15325022). Nesta senda, conquanto o 

excipiente seja proprietário de imóvel rural situado no município de 

Cocalinho/MT, tal titularidade é irrelevante para fins de fixação de domicílio, 

a teor da regra insculpida no art. 70 do Código Civil. Vale trazer à baila 

julgado do e. Tribunal de Justiça de Minas Gerais envolvendo caso 

análogo: EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - TITULO EXTRAJUDICIAL - 

CONTRATO CÉDULA DE CRÉDITO - FORO DE ELEIÇÃO - APLICAÇÃO DO 

CDC - VALIDAÇÃO DO FORO DE DOMICILIO DO CONSUMIDOR - 

CONEXÃO COM AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO - RECURSO 

A QUE SE DÁ PROVIMENTO. - Ainda que o contrato de cédula de crédito 

firmado entre a cooperativa e seu associado tenha cláusula estipulando 

eleição de foro, cumpre reconhecer e validar o foro de domicílio do 

consumidor, com esteio no Código de Defesa do Consumidor, ante a 

facilitação de defesa dos seus direitos - Já proposta uma ação de 

consignação em pagamento no foro de domicílio do consumidor, cumpre 

reconhecer a conexão com a ação de embargos devedor e execução, 

ante a verossimilhança das matérias ventiladas e que podem conduzir a 

decisões conflitantes. (TJ-MG - AI: 10303180011411001 MG, Relator: Luiz 

Carlos Gomes da Mata, Data de Julgamento: 18/02/0020, Data de 

Publicação: 21/02/2020) Destarte, restando demonstrado por meio dos 

elementos presentes nos autos que o domicílio dos executados se situa 

em Comarca diversa e, uma vez configurada a relação de consumo entre 

as partes, de rigor o afastamento da cláusula de eleição de foro e o 

reconhecimento da incompetência deste Juízo para apreciação do feito, 

com consequente remessa dos autos ao Juízo competente. 1 – Ante o 

exposto, este Juízo ACOLHE a exceção de pré-executividade oposta pelo 

executado para DECLINAR DA COMPETÊNCIA para julgamento do presente 

feito. 2 – DETERMINA-SE a remessa dos autos para o Juízo da Comarca 

de Aruanã/GO, procedendo-se às baixas e anotações necessárias. 3 – 

INTIMEM-SE. 4 – CUMPRA-SE expedindo-se o necessário. Água Boa/MT, 

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

Designação
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE Água Boa - MT DESPACHO 1 – Trata-se de execução por quantia certa 

embasada em título executivo extrajudicial (artigo 784 do CPC) em que se 

busca a expropriação de bens do devedor para a satisfação de crédito 

decorrente de obrigação certa, líquida e exigível na forma do artigo 783 do 

CPC. Desse modo, preenchidos os pressupostos legais, CITE-SE a parte 

executada para que efetue o pagamento da dívida no prazo de 3 (três) 

dias, contados da efetivação da citação, inteligência do artigo 829 do CPC. 

CONSTE expressamente no mandado/carta precatória de citação as 

determinações contidas no §1º do mesmo dispositivo. 2 – Contudo, 

CONDICIONA-SE a expedição do mandado ao depósito do valor 
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correspondente às diligências a serem promovidas por Oficial de Justiça, 

cujos parâmetros devem ser os estabelecidos na Portaria n. 14/2016 

expedida pela Diretoria de Foro da Comarca de Água Boa-MT. INTIME-SE a 

parte requerente para promover o recolhimento das diligências no prazo 

de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção do processo por perda 

superveniente do interesse de agir e ausência de pressuposto de 

constituição e desenvolvimento válido e regular do processo (artigo 485, 

incisos IV e VI, ambos do CPC). 3 – Na hipótese do Oficial de Justiça não 

encontrar a parte executada, deverá proceder ao arresto de tantos bens 

quantos bastem para garantia da execução (art. 830, caput CPC), 

devendo nos dez dias seguintes à efetivação do arresto procurar a parte 

devedora 2 (duas) vezes em dias distintos e, havendo suspeita de 

ocultação, realizará a citação com hora certa, certificando 

pormenorizadamente o ocorrido (§1º). 4 – Caso não seja efetuado o 

pagamento, munido da segunda via do mandado, ficará o Sr. Oficial de 

Justiça autorizado a proceder a penhora e avaliação de quaisquer bens 

móveis ou imóveis de propriedade ou que estejam na posse direta do 

devedor, lavrando-se o respectivo auto e intimando, na mesma 

oportunidade, o executado (art. 829, §1°, do Código de Processo Civil). 5 – 

ADVIRTA-SE expressamente o credor que os bens móveis eventualmente 

penhorados deverão obrigatoriamente ser depositados junto ao 

exequente, que assumirá o encargo de fiel depositário, responsável ainda 

por providenciar e custear a remoção dos bens, sob pena de preclusão 

do direito que lhe assiste a execução, com a liberação da penhora. 6 – 

Ficará o Oficial de Justiça autorizado a deixar de cumprir a ordem se o 

exequente deixar de fornecer os meios necessários para a remoção 

imediata do bem móvel, oportunidade que ocasionará a preclusão da 

possibilidade de penhora de bens da mesma natureza. 7 – Não havendo 

pagamento da dívida, penhora ou arresto na forma autorizada nos itens 2 

e 3 desta decisão, tendo em vista a ordem preferencial de penhora 

descrita no artigo 835 do CPC, INTIME-SE a parte exequente para que 

requeira as providências que entender necessárias no prazo de 5 (cinco) 

dias, sob pena de arquivamento. 8 – FIXA-SE, desde já, os honorários 

advocatícios a serem pagos pela executada em 10% (dez por cento) 

sobre o valor da execução, ressaltando que, no caso de pagamento 

integral da dívida no prazo assinalado (3 dias) a verba será reduzida pela 

metade (art. 827, §1º CPC). 9 – Havendo requerimento, este Juízo DEFERE 

a expedição de certidão da admissão da execução na forma do artigo 828 

do CPC, bem como a inclusão do nome da parte executada nos cadastros 

de inadimplentes por meio do sistema SERASAJUD, com esteio no artigo 

782, §3º do CPC. 10 – CUMPRA-SE. Água Boa/MT, 14 de agosto de 2017. 

RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002040-28.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DAS DORES DA SILVA FRANCISCO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON MARQUES TOMAZ OAB - GO54450 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: A intimação do advogado da parte 

requerente, para que no prazo de 15 (quinze) dias, se manifeste, 

conforme preceitua o art. 350 e seguintes do CPC, tendo em vista a 

contestação apresentada nos autos.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002102-68.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

JONCERLINDO LEITE DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON MARQUES TOMAZ OAB - GO54450 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA PJE: A intimação do advogado da parte 

requerente, para que no prazo de 15 (quinze) dias, se manifeste, 

conforme preceitua o art. 350 e seguintes do CPC, tendo em vista a 

contestação apresentada nos autos.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000930-62.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

MODESTO PARAWABDZU WA ORINATSE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: A intimação do advogado da parte 

requerente, para que se manifeste e requeira o que entender de direito, no 

prazo de 15 (quinze) dias, acerca da manifestação da parte requerida, 

que se juntada nos presentes autos. sob o ID nº 31267847.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001989-85.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI OAB - PE21678-D 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ULISSES CASTELO GOMES DA SILVEIRA (EXECUTADO)

KEILA ROCHA DE MORAES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JEAN PAULO LEAO RUFINO

 

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

PJE n. 1001989-85.2017.8.11.0021 DESPACHO 1 – INTIME-SE o exequente 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, colacione a planilha de débito 

atualizada para posterior análise dos pedidos apresentados no evento n. 

17863182. 2 – Em seguida, REMETAM-SE os autos conclusos. 3 – 

CUMPRA-SE. Água Boa/MT, 23 de abril de 2020. JEAN PAULO LEÃO 

RUFINO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1001115-66.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

DIRCE LURDES THOMAE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

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

Parte(s) Polo Passivo:

BOLZAN & BOLZAN LTDA - ME (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EMILIO NAGE HADDAD COUTINHO OAB - MS0010337A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JEAN PAULO LEAO RUFINO

 

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

PJE n. 1001115-66.2018.8.11.0021 DESPACHO Da análise dos autos, 

nota-se que a parte autora, em sede de impugnação, suscita o defeito de 

representação do requerido, afirmando que aportou instrumento de 

procuração em nome da Senhora Tatiane dos Santos Bonora, alegando 

ser pessoa diversa do polo passivo da demanda. Afirma ainda, que a 

parte ré deixou de acostar o contrato social atualizado da empresa. Pois 

bem. O artigo 76 do Código de Processo Civil, verbera: “verificada a 

incapacidade processual ou a irregularidade de representação da parte, o 

juiz suspenderá o processo e designará prazo razoável para que seja 

sanado o vício”. 1 – No caso dos autos, após a análise dos documentos 

apresentados pelo requerido, em sede de contestação, nota-se a 

ausência de contrato social, bem como não restou demonstrado que a 

Senhora Tatiane dos Santos Bonora faz parte do quadro societário da 

empresa ré, motivo pelo qual, por se tratar de defeito sanável, visando a 

primazia do julgamento do mérito, antes de deliberar sobre as questões de 

fato e de direito que envolvem a presente demanda, INTIME-SE a parte ré, 

para que no prazo de 15 (quinze) dias promova sua regularização 

processual, sob pena de ser considerando revel, nos termos do artigo 76, 

§1º do CPC. 2 – CUMPRA-SE. Água Boa/MT, 23 de abril de 2020. JEAN 

PAULO LEÃO RUFINO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO
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Processo Número: 1001409-84.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

RAMAGRO AGRICOLA E INDUSTRIAL LTDA - ME (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MELLINA SILVA GALVANIN OAB - SP258964 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LINDOMAR FRANCISCO DE MELO (EMBARGADO)

ROSELI MIRIAM KLEIN (REU)

Magistrado(s):

JEAN PAULO LEAO RUFINO

 

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

PJE n. 1001409-84.2019.8.11.0021 DESPACHO Trata-se de embargos a 

execução d is t r ibuído por  dependênc ia  aos autos n . 

1001175-05.2019.8.11.0021. Em análise aos autos n. 1001175-05.2019 

nota-se que no dia 17.04.2020 as partes apresentaram petição informando 

que formalizaram um acordo. 1 – Dessa forma, antes deste Juízo deliberar 

sobre o pedido de reconsideração apresentado pela embargante no 

evento n. 21957940, INTIME-SE a parte embargante para esclarecer se o 

acordo formalizado nos autos da execução de título extrajudicial abrange 

a presente demanda, no prazo de 15 (quinze) dias. 2 – Em resposta 

positiva, deverá a parte embargante promover a juntada do termo de 

acordo nos autos para eventual análise por este Juízo, bem como 

manifestar se houve perda do objeto do requerimento apresentado no 

evento n. 21957940. 3 – CUMPRA-SE. Água Boa/MT, 23 de abril de 2020. 

JEAN PAULO LEÃO RUFINO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001794-32.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SAN CARLOS METALURGICA E CONSTRUTORA LTDA. - ME 

(EXECUTADO)

FRANCISCO SCHONS (EXECUTADO)

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO: A intimação da parte autora para que se 

manifeste e requeira o que entender de direito, no prazo de 10 (dez) dias, 

acerca da certidão do Oficial de Justiça que se encontra juntada nos 

presentes autos.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001925-75.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

ELVES VIEIRA SILVA (EXECUTADO)

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO: A intimação da parte autora para que se 

manifeste e requeira o que entender de direito, no prazo de 10 (dez) dias, 

acerca da certidão do Oficial de Justiça que se encontra juntada nos 

presentes autos.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001633-22.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA OAB - MT21589-O 

(ADVOGADO(A))

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

Parte(s) Polo Passivo:

LEONARDO MENDONCA THEODORO (REU)

JOSE LUIS MENDES PERES (REU)

AGRIPERES COMERCIO DE PECAS AGRICOLAS LTDA - ME (REU)

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO: A intimação da parte autora para que se 

manifeste e requeira o que entender de direito, no prazo de 10 (dez) dias, 

acerca da certidão do Oficial de Justiça que se encontra juntada nos 

presentes autos.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001728-52.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT9708-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OJACIO JOSE ALVES DOS SANTOS (REU)

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO: A intimação da parte autora para que se 

manifeste e requeira o que entender de direito, no prazo de 10 (dez) dias, 

acerca da certidão do Oficial de Justiça que se encontra juntada nos 

presentes autos.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-103 IMISSÃO NA POSSE

Processo Número: 1001587-33.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EURIPEDES BORGES VIEIRA (REU)

IRIS PESSIM BORGES (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

WARLEI MARTINS DE SOUZA OAB - GO11210 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JEAN PAULO LEAO RUFINO

 

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

PJE n. 1001587-33.2019.8.11.0021 DECISÃO Trata-se de embargos de 

declaração interposto por EURIPEDES BORGES VIEIRA e IRIS PESSIM 

BORGES na qual insurge-se contra a decisão exarada no evento n. 

22457402, sob o argumento de que referido decisum apresenta omissão e 

contradição, nos termos do artigo 1.022, I e II do Código de Processo Civil. 

Fundamenta-se. Decide-se. Os embargos foram opostos tempestivamente. 

Pela análise das razões recursais, de rigor o desprovimento do recurso de 

embargos de declaração opostos pelos requeridos. No caso dos autos, 

este Juízo entende que razão não assiste os recorrentes, isso porque não 

há omissão e contradição da decisão em análise, que deve ser 

compreendida internamente entre a fundamentação exarada e o comando 

lançado. Na verdade, pretendem os recorrentes, com a interposição deste 

recurso, realizar a rediscussão da lide, consoante se extrai da leitura de 

suas razões recursais, finalidade esta inviável em sede de embargos de 

declaração. No mesmo sentido, segue o entendimento do Egrégio Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso, in verbis: EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO - OMISSÃO - INOCORRÊNCIA - RECURSO DESPROVIDO. 

De acordo com o artigo 535 do Código de Processo Civil, os embargos 

declaratórios são cabíveis nas hipóteses de haver omissão, contradição 

ou obscuridade na decisão prolatada. Não pode tal meio de impugnação 

ser utilizado como forma de se insurgir quanto à matéria de fundo, quando 

esta foi devidamente debatida no acórdão embargado. (Embargos de 

Declaração nº. 6135. Ano 2012. Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges) (grifo 

proposital) Logo, por pretender os requeridos rediscutir a lide, deverá se 

insurgir contra referida decisão utilizando instrumento adequado. 1 – Ante 

o exposto, este Juízo conhece, porém, NEGA PROVIMENTO aos embargos 

de declaração opostos pelos requeridos. DAS MANIFESTAÇÕES NOS 

EVENTOS N. 24912009 e 26405265 Em manifestação apresentada pelos 

requeridos nos eventos n. 24912009 e 26405265, estes solicitam o 

deferimento da purgação da mora, com fundamento no artigo 39, inciso II, 

da Lei n. 9.514/1997. Em que pese o esforço argumentativo, não há 

cabimento para o deferimento do pedido. A pretensão dos requeridos não 

encontra amparo legal. Pelo teor do artigo 26, §7º, da Lei n. 9.514/1997, 

constata-se o prazo para purgação da mora: Art. 26. Vencida e não paga, 

no todo ou em parte, a dívida e constituído em mora o fiduciante, 

consolidar-se-á, nos termos deste artigo, a propriedade do imóvel em 
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nome do fiduciário. §1º Para os fins do disposto neste artigo, o fiduciante, 

ou seu representante legal ou procurador regularmente constituído, será 

intimado, a requerimento do fiduciário, pelo oficial do competente Registro 

de Imóveis, a satisfazer, no prazo de quinze dias, a prestação vencida e 

as que se vencerem até a data do pagamento, os juros convencionais, as 

penalidades e os demais encargos contratuais, os encargos legais, 

inclusive tributos, as contribuições condominiais imputáveis ao imóvel, 

além das despesas de cobrança e de intimação.§ 7o Decorrido o prazo de 

que trata o § 1o sem a purgação da mora, o oficial do competente Registro 

de Imóveis, certificando esse fato, promoverá a averbação, na matrícula 

do imóvel, da consolidação da propriedade em nome do fiduciário, à vista 

da prova do pagamento por este, do imposto de transmissão inter vivos e, 

se for o caso, do laudêmio. (Redação dada pela Lei nº 10.931, de 2004). 

(Destaque) Conclui-se que o prazo para que os requeridos efetuassem a 

purgação da mora já se findou, uma vez que iniciou-se após a intimação 

realizada pelo oficial do competente Registro de Imóveis. Por oportuno, 

importante ainda ressaltar que o artigo 39, inciso II da Lei 9.514/1997 

menciona que aplicam-se as disposições dos artigos 29 a 41 do 

Decreto-Lei n. 70/1996, exclusivamente aos procedimentos de execução 

de créditos garantidos por hipoteca. Logo, as disposições compreendidas 

entre os artigos 29 a 41 se submetem aos procedimentos de execução de 

créditos garantidos por hipoteca, o que não se aplica ao caso em tela. 2 – 

Nessa senda, considerando os argumentos expostos acima, INDEFERE-SE 

o pedido de purgação da mora apresentado pelos requeridos. DO PEDIDO 

DE EXTENSÃO DOS EFEITOS DA TUTELA Passa-se a análise da 

manifestação apresentada pela autora no evento n. 31083227. Afirma a 

requerente que em setembro de 2019, este Juízo proferiu decisão 

antecipatória de tutela intimando os requeridos para que desocupassem o 

imóvel voluntariamente, no prazo de 60 (dias). Narra que já se passaram 

211 (duzentos e onze) dias e até o momento o imóvel não foi desocupado. 

Afirma que o requerido continua a explorar economicamente a propriedade 

do autor, que tem seus direitos em alto risco. Requereu a extensão dos 

efeitos da tutela de urgência, com fundamento no artigo 300 do CPC, para 

que a parte ré seja impedida de comercializar os grãos colhidos da 

propriedade do autor, que permanece injustamente lesada com o não 

cumprimento da medida, bem como pugna pela expedição do mandado de 

imissão na posse. O artigo 300 do Código de Processo Civil[1] disciplina 

dois pressupostos para a concessão da tutela de urgência (cautelar ou 

antecipatória), consubstanciados na probabilidade do direito, perigo de 

dano (satisfativa) e no risco ao resultado útil do processo (assecuratório). 

No caso em tela, extrai-se que há pedido de tutela de urgência de 

natureza cautelar, o qual não comporta acolhimento, ante a falta de 

demonstração da probabilidade do direito, bem como do risco ao resultado 

útil do processo. Embora exista prova da consolidação da propriedade 

fiduciária em favor da autora, o que na decisão inicial, serviu de elemento 

para o deferimento do pedido de imissão na posse, neste momento, não há 

elementos concretos, de que a parte ré esteja dilapidando o patrimônio no 

intuito de não arcar com eventual condenação em perdas e danos. Além 

disso, trouxe a parte autora apenas fotos do imóvel rural, que por si só, 

não demonstram a probabilidade do direito. Ademais, pela análise dos 

autos o autor promoveu o recolhimento das custas judiciais referente ao 

mandado de imissão na posse no dia 02.03.2020, o que inviabilizou o 

cumprimento da decisão anteriormente deferida. 3 – Assim, ante a falta de 

elementos concretos quanto aos requisitos para o deferimento da tutela 

cautelar, este Juízo INDEFERE o pedido de tutela de urgência. 4 – 

CUMPRA-SE integralmente a decisão proferida no evento n. 22457402, 

expedindo o necessário. 5 – Diante da apresentação de contestação 

pelos requeridos no evento n. 25514282, INTIME-SE a parte autora, para 

que manifeste a respeito, conforme preceituam os artigos 350 e 351 do 

CPC. 6 – Em seguida, venham os autos conclusos para o devido 

saneamento do processo. 7 – CUMPRA-SE. Água Boa/MT, 23 de abril de 

2020. JEAN PAULO LEÃO RUFINO Juiz de Direito [1] Art. 300. A tutela de 

urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001315-39.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DELVANI DOS REIS OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

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

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

JEAN PAULO LEAO RUFINO

 

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

PJE n. 1001315-39.2019.8.11.0021 DECISÃO Trata-se de ação 

previdenciária ajuizada por MARIA DELVANI DOS REIS OLIVEIRA em face 

do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, ambos qualificados nos 

autos, visando à concessão do benefício de aposentadoria por idade 

rural. Despachada a inicial, o INSS n apresentou contestação (Id n. 

22091265). Réplica no evento n. 22513559. Vieram os autos conclusos. 

DAS QUESTÕES PROCESSUAIS PENDENTES Processo em ordem, sem 

vícios ou irregularidades pendentes de saneamento, estando presentes os 

pressupostos processuais de existência e de validade da relação 

constituída, bem como as correlatas condições da ação. Não havendo 

também preliminares ou questões prejudiciais de mérito, reputa-se 

saneado o feito, nos termos do art. 357 do Código de Processo Civil. 

DELIMITAÇÃO DAS QUESTÕES DE FATO E ORGANIZAÇÃO DAS PROVAS 

Resolvidas as questões processuais pendentes, mister delimitar as 

questões de fato sobre as quais recairá a atividade probatória, 

observando-se, para tanto, as questões controvertidas nos autos. Nesse 

quadro, fixa-se como controvertido o seguinte ponto: A) a comprovação 

da atividade rural no período, imediatamente anterior ao requerimento do 

benefício, igual ao número de meses correspondentes à carência do 

benefício requerido. 1 – Assim, este Juízo DEFERE a produção de prova 

oral, consistente na inquirição de testemunhas arrolada pela autora. 2 – 

Todavia, diante da pandemia do “coronavírus” (COVID-19), este Juízo 

SUSPENDE por ora a designação da data para a realização da audiência 

instrutória, devendo o processo retornar concluso após a suspensão da 

eficácia da Portaria-Conjunta n. 249 do Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso, bem como na Resolução 313 do Conselho Nacional de Justiça a 

fim de designar data específica para tal finalidade. 3 – Em seguida, 

REMETAM-SE os autos conclusos para a designação do ato. CUMPRA-SE. 

INTIMEM-SE. Água Boa/MT, 23 de abril de 2020. JEAN PAULO LEÃO 

RUFINO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000877-81.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

DARCI ANTONIO MENDEL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PABLO COSTA ESCOBAR (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEX ROECE ONASSIS OAB - MT0017933A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JEAN PAULO LEAO RUFINO

 

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

PJE n. 1000877-81.2017.8.11.0021 DECISÃO Trata-se de incidente de 

objeção de executividade oposta por PABLO COSTA ESCOBAR em face 

do exequente DARCI ANTONIO MENDEL, ambos qualificados no encarte 

processual. O excepto apresentou manifestação (Id n. 21839171). É o 

relato do essencial. Fundamenta-se e decide-se. É cedido que o conteúdo 

da exceção de pré-executividade deve cingir-se às questões de ordem 

pública, como aquelas apontadas no artigo 803 do Código de Processo 

Civil, admitindo-se, ainda, arguição de prescrição, decadência ou outras 

nulidades absolutas. Nesse sentido o seguinte julgado acerca da matéria, 

demonstrando ser esse o posicionamento adotado pelo Egrégio Superior 

Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CABIMENTO DE EXCEÇÃO DE 

PRÉ-EXECUTIVIDADE. ORIENTAÇÃO CONSOLIDADA PELA EG. PRIMEIRA 

SEÇÃO NO JULGAMENTO DO RECURSO REPETITIVO 1.110.925/SP.1. "A 

exceção de pré-executividade é cabível quando atendidos 

simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem 

formal, ou seja: (a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível 

de conhecimento de ofício pelo juiz; e (b) é indispensável que a decisão 

possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória." (REsp 

1.110.925/SP, julgado sob o rito do art. 543-C, do CPC, Rel. Min. Teori 

Albino Zavascki, DJe de 04.05.09). 2. A interposição de agravo 

manifestamente infundado enseja aplicação da multa prevista no artigo 
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557 § 2º do Código de Processo Civil. 3. Agravo regimental não provido, 

com aplicação de multa”. (AgRg no REsp 1214023/RS, Rel. Ministro LUIS 

FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 08/11/2011, DJe 

16/11/2011) (grifo proposital) Além de ter que se restringir a matérias de 

ordem pública, deve a exceção oposta prescindir de dilação probatória 

para que seja admitida. Dessa maneira, feitos esses breves 

esclarecimentos introdutórios, em análise aos argumentos formulados 

pelos excipientes, verifica-se que a matéria abordada referente a 

formalidade do título executivo pode ser deduzida neste instrumento. O 

excipiente alega que as notas promissórias apresentadas na petição inicial 

carecem de autenticidade, uma vez que não há reconhecimento de firma 

nos títulos que servem de suporte para a presente demanda. Relata que o 

título é nulo, tendo em vista a falta de reconhecimento de firma, requisito 

este que aduz ser indispensável para a validade do título. Todavia, em 

observância a Lei Uniforme de Genebra notadamente em seus artigos 75 e 

76, o reconhecimento de firma no título não é requisito indispensável à sua 

formalização. Verbera o artigo 75: Art. 75. A nota promissória contém: 1. 

denominação "nota promissória" inserta no próprio texto do título e 

expressa na língua empregada para a redação desse título; 2. a promessa 

pura e simples de pagar uma quantia determinada; 3. a época do 

pagamento; 4. a indicação do lugar em que se efetuar o pagamento; 5. o 

nome da pessoa a quem ou à ordem de quem deve ser paga; 6. a 

indicação da data em que e do lugar onde a nota promissória é passada; 

7. a assinatura de quem passa a nota promissória (subscritor). Nessa 

senda, pela análise dos documentos apresentados no evento n. 9171496 

(páginas 01/02) constata-se o preenchimento dos requisitos estipulados 

acima. Além disso, as alegações apresentadas pelo excipiente vieram 

desprovidas de provas, o que enseja a rejeição da presente exceção, 

haja vista a inexistência de observância aos requisitos legais para a 

formalidade do título. 1 – Ante o exposto, este Juízo REJEITA a objeção de 

pré-executividade apresentada pelo executado no evento n. 17858743. 2 

– No que tange ao pedido de gratuidade de justiça, com fundamento no art. 

99, §2º do CPC[1], INTIME-SE o executado (DJE) para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, demonstre os pressupostos para a concessão do benefício, 

sob pena de indeferimento do pedido. 3 – Em tempo, INTIME-SE a parte 

exequente, para que no prazo de 15 (quinze) dias, apresente cálculo 

atualizado da dívida e requeira o que entender de direito visando o 

prosseguimento do feito, sob pena de arquivamento. 4 – CUMPRA-SE. 

Água Boa/MT, 23 de abril de 2020. JEAN PAULO LEÃO RUFINO Juiz de 

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

autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a 

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

determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos 

pressupostos.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000968-06.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

ADOLFO FERNANDES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

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

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

JEAN PAULO LEAO RUFINO

 

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

PJE n. 1000968-06.2019.8.11.0021 DECISÃO Trata-se de ação 

previdenciária ajuizada por ADOLFO FERNANDES DA SILVA em face do 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, ambos qualificados nos 

autos, visando à concessão do benefício de aposentadoria por idade 

rural. Despachada a inicial, o INSS apresentou contestação (Id n. 

21411036). Réplica no evento n. 21819440. Vieram os autos conclusos. 

DAS QUESTÕES PROCESSUAIS PENDENTES Processo em ordem, sem 

vícios ou irregularidades pendentes de saneamento, estando presentes os 

pressupostos processuais de existência e de validade da relação 

constituída, bem como as correlatas condições da ação. Não havendo 

também preliminares ou questões prejudiciais de mérito, reputa-se 

saneado o feito, nos termos do art. 357 do Código de Processo Civil. 

DELIMITAÇÃO DAS QUESTÕES DE FATO E ORGANIZAÇÃO DAS PROVAS 

Resolvidas as questões processuais pendentes, mister delimitar as 

questões de fato sobre as quais recairá a atividade probatória, 

observando-se, para tanto, as questões controvertidas nos autos. Nesse 

quadro, fixa-se como controvertido o seguinte ponto: A) a comprovação 

da atividade rural no período, imediatamente anterior ao requerimento do 

benefício, igual ao número de meses correspondentes à carência do 

benefício requerido. ADMITE-SE a prova testemunhal para eventualmente 

comprovar a questão de fato descrita nos pontos controvertidos 

apontados acima. Contudo, este Juízo SUSPENDE o agendamento da 

audiência de instrução e julgamento, em razão da situação de 

anormalidade vivenciada pelo País, observando-se o teor da Portaria 

Conjunta n. 249, de 18 de março de 2020 e n. 281, de 07 de abril de 2020, 

devendo os autos serem conclusos após o retorno do expediente normal 

referente as audiências. CUMPRA-SE. INTIMEM-SE. Água Boa/MT, 23 de 

abril de 2020. JEAN PAULO LEÃO RUFINO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000344-54.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO IDIVAL FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON PAULO DA SILVA OAB - GO21680 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JEAN PAULO LEAO RUFINO

 

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

PJE n. 1000344-54.2019.8.11.0021 DECISÃO Trata-se de ação 

previdenciária ajuizada por ANTONIO IDIVAL FILHO em face do INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, ambos qualificados nos autos, visando à 

concessão do benefício de aposentadoria por idade rural. Despachada a 

inicial, o INSS n apresentou contestação (Id n. 21016284). Réplica no 

evento n. 22255802. Vieram os autos conclusos. DAS QUESTÕES 

PROCESSUAIS PENDENTES Processo em ordem, sem vícios ou 

irregularidades pendentes de saneamento, estando presentes os 

pressupostos processuais de existência e de validade da relação 

constituída, bem como as correlatas condições da ação. Não havendo 

também preliminares ou questões prejudiciais de mérito, reputa-se 

saneado o feito, nos termos do art. 357 do Código de Processo Civil. 

DELIMITAÇÃO DAS QUESTÕES DE FATO E ORGANIZAÇÃO DAS PROVAS 

Resolvidas as questões processuais pendentes, mister delimitar as 

questões de fato sobre as quais recairá a atividade probatória, 

observando-se, para tanto, as questões controvertidas nos autos. Nesse 

quadro, fixa-se como controvertido o seguinte ponto: A) a comprovação 

da atividade rural no período, imediatamente anterior ao requerimento do 

benefício, igual ao número de meses correspondentes à carência do 

benefício requerido. 1 – Assim, este Juízo DEFERE a produção de prova 

oral, consistente na inquirição de testemunhas arrolada pela autora. 2 – 

Todavia, diante da pandemia do “coronavírus” (COVID-19), este Juízo 

SUSPENDE por ora a designação da data para a realização da audiência 

instrutória, devendo o processo retornar concluso após a suspensão da 

eficácia da Portaria-Conjunta n. 249 do Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso, bem como na Resolução 313 do Conselho Nacional de Justiça a 

fim de designar data específica para tal finalidade. 3 – Em seguida, 

REMETAM-SE os autos conclusos para a designação do ato. CUMPRA-SE. 

INTIMEM-SE. Água Boa/MT, 23 de abril de 2020. JEAN PAULO LEÃO 

RUFINO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001124-91.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

ROMILDA PIMENTA PEREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

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

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

JEAN PAULO LEAO RUFINO

 

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

PJE n. 1001124-91.2019.8.11.0021 DECISÃO Trata-se de ação 

previdenciária ajuizada por ROMILDA PIMENTA PEREIRA em face do 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, ambos qualificados nos 

autos, visando à concessão do benefício de aposentadoria por idade 
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rural. Despachada a inicial, o INSS n apresentou contestação (Id n. 

21059212). Réplica no evento n. 21315933. Vieram os autos conclusos. 

DAS QUESTÕES PROCESSUAIS PENDENTES Processo em ordem, sem 

vícios ou irregularidades pendentes de saneamento, estando presentes os 

pressupostos processuais de existência e de validade da relação 

constituída, bem como as correlatas condições da ação. Não havendo 

também preliminares ou questões prejudiciais de mérito, reputa-se 

saneado o feito, nos termos do art. 357 do Código de Processo Civil. 

DELIMITAÇÃO DAS QUESTÕES DE FATO E ORGANIZAÇÃO DAS PROVAS 

Resolvidas as questões processuais pendentes, mister delimitar as 

questões de fato sobre as quais recairá a atividade probatória, 

observando-se, para tanto, as questões controvertidas nos autos. Nesse 

quadro, fixa-se como controvertido o seguinte ponto: A) a comprovação 

da atividade rural no período, imediatamente anterior ao requerimento do 

benefício, igual ao número de meses correspondentes à carência do 

benefício requerido. 1 – Assim, este Juízo DEFERE a produção de prova 

oral, consistente na inquirição de testemunhas arrolada pela autora. 2 – 

Todavia, diante da pandemia do “coronavírus” (COVID-19), este Juízo 

SUSPENDE por ora a designação da data para a realização da audiência 

instrutória, devendo o processo retornar concluso após a suspensão da 

eficácia da Portaria-Conjunta n. 249 do Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso, bem como na Resolução 313 do Conselho Nacional de Justiça a 

fim de designar data específica para tal finalidade. 3 – Em seguida, 

REMETAM-SE os autos conclusos para a designação do ato. CUMPRA-SE. 

INTIMEM-SE. Água Boa/MT, 23 de abril de 2020. JEAN PAULO LEÃO 

RUFINO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001145-04.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

LUZIANE FERREIRA DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

WALISSON HENRIQUE JUSTO E LEMES OAB - GO0031793A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

REINALDO FERREIRA DA SILVA (REU)

Magistrado(s):

JEAN PAULO LEAO RUFINO

 

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

PJE n. 1001145-04.2018.8.11.0021 DECISÃO 1 – Tratando-se a demanda 

em destaque de direitos disponíveis, estando preenchidos os requisitos da 

petição inicial estabelecido no art. 319 do Código de Processo Civil, não 

sendo hipótese de rejeição liminar da pretensão (ar. 332 do CPC), 

conforme o art. 334 do Código de Processo Civil, este Juízo RECEBE a 

demanda. 2 – Diante da situação excepcional vivenciada em razão da 

pandemia do “coronavírus” (COVID-19), este Juízo DETERMINA que o 

Gestor deste Juízo designe data para a realização de audiência de 

conciliação que deverá ser realizada assim que houver a normalidade das 

atividades jurisdicionais com a edição de ato normativo do Poder Judiciário 

do Estado de Mato Grosso e do Conselho Nacional de Justiça. A audiência 

deverá ser realizada no Centro Judiciário de Solução de conflitos e 

Cidadania de Água Boa/MT (CEJUSC), devendo as partes comparecer 

acompanhadas de seus respectivos advogados ou pela Defensoria 

Pública, conforme determina o art. 334, §9º do CPC. 3 – Para tanto, com o 

agendamento do ato, EXPEÇA-SE carta de citação e intimação do réu, nos 

termos do art. 248 do CPC, observando-se que o ato deverá ser cumprido 

com antecedência mínima de 20 (vinte) dias para o comparecimento da 

audiência de conciliação a ser designada, conforme determina o art. 334 

do Código de Processo Civil, 4 – O réu poderá oferecer contestação no 

prazo de 15 (quinze) dias contados da data de audiência de conciliação, 

observando-se as normas dos artigos 336 e 337 do CPC, sem prejuízo de 

ajuizamento de reconvenção, conforme autoriza o art. 343 do CPC, 

devendo ser certificado o prazo destes instrumentos pela Secretaria 

deste Juízo. 5 – Na hipótese de o réu alegar em sua contestação fato 

impeditivo, modificativo, extintivo do direito do autor ou quaisquer das 

matérias mencionadas no art. 337 do CPC, ABRA-SE vista dos autos ao 

autor para que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifeste-se a respeito. 6 – 

Por fim, após a realização da audiência de conciliação, sendo obtida ou 

não a conciliação que deverá ser lavrado termo num ou noutro sentido, 

havendo ou não contestação e réplica, o que deverá ser certificado nos 

autos, CONCLUSOS para os fins do artigo 347 do CPC. 7 – DEFERE-SE os 

benefícios da justiça gratuita a parte requerente, nos moldes do artigo 98 

do CPC. 8 – CUMPRA-SE. Água Boa/MT, 23 de abril de 2020. JEAN PAULO 

LEÃO RUFINO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000569-40.2020.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

ARROZ IMPERIAL LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KAREN CRISTINE AIRES PINTO OAB - GO53910 (ADVOGADO(A))

FABIANO PINTO OAB - GO32308 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

C. F. PIMENTEL TRANSPORTADORA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JEAN PAULO LEAO RUFINO

 

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

PJE n. 1000569-40.2020.8.11.0021 DECISÃO O Código de Processo Civil, 

regido pela Lei n. 13.105/2015, inspirado pelo neoconstitucionalismo 

contemporâneo, regramento editado após a Constituição Federal de 1988, 

trouxe ao sistema normativo uma releitura das categorias jurídicas e a 

modificação de algumas normas, em sintonia com a nova ótica 

processual-constitucional à luz dos princípios e regras constitucionais. 

Uma dessas modificações se trata da tutela provisória, que compreende a 

tutela de urgência, regulada nos artigos 300 a 310 e a tutela de evidência, 

prevista no art. 311, ambos do CPC. Por sua vez, a tutela de urgência, pela 

sua natureza jurídica, classifica-se em tutela cautelar (assecuratória) ou 

antecipada (satisfativa), sendo possível o seu requerimento em caráter 

antecedente ou incidental. O art. 300 do Código de Processo Civil disciplina 

dois pressupostos para a concessão da tutela de urgência (cautelar ou 

antecipatória), consubstanciados na probabilidade do direito, perigo de 

dano (satisfativa) e no risco ao resultado útil do processo (assecuratório). 

Em acréscimo, preleciona o CPC: Art. 301. A tutela de urgência de 

natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, 

arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e 

qualquer outra medida idônea para asseguração do direito. Por fim, 

incabível a concessão de tutela de urgência quando se verificar o perigo 

da irreversibilidade dos efeitos da decisão, conforme sedimentado no art. 

300, §3º do CPC. No caso em tela, extrai-se que há pedido de tutela de 

urgência de natureza cautelar, o qual não comporta acolhimento, ante a 

falta de demonstração do risco ao resultado útil do processo. Em que pese 

à demonstração robusta da existência do débito, consubstanciado no título 

executivo extrajudicial, isso por si só, não é suficiente para autorizar a 

realização de arresto. Não há elementos concretos, em sede de cognição 

sumária, de que o requerido esteja dilapidando o seu patrimônio ou que, 

através de manobras artificiosas, furtando-se da obrigação. A simples 

robustez do inadimplemento não é motivo único para o deferimento do 

arresto. Além disso, deve ser demonstrada, concretamente, alguma 

conduta praticada pelo requerido que possa acarretar a ineficácia de 

decisão jurisdicional quanto ao acertamento do direito de crédito do 

requerente. Não viabiliza a concessão da tutela cautelar através de 

ilações ou expectativas sem base de elementos concretos, que não foram 

colacionados no processo. O fato de o requerido possuir outros débitos 

não é suficiente, por si só, à autorização de arresto, devendo o titular do 

crédito utilizar-se de meios ordinários para tal cobrança. 1 – Assim, ante a 

falta de elementos concretos quanto ao risco ao resultado útil do 

processo, este Juízo INDEFERE a tutela cautelar de arresto requerida em 

caráter antecedente. 2 – Trata-se de execução por quantia certa 

embasada em título executivo extrajudicial (artigo 784 do CPC) em que se 

busca a expropriação de bens do devedor para a satisfação de crédito 

decorrente de obrigação certa, líquida e exigível na forma do artigo 783 do 

CPC. Desse modo, preenchidos os pressupostos legais, CITE-SE a parte 

executada para que efetue o pagamento da dívida no prazo de 3 (três) 

dias, contados da efetivação da citação, inteligência do artigo 829 do CPC. 

CONSTE expressamente no mandado/carta precatória de citação as 

determinações contidas no §1º do mesmo dispositivo. 3 – Contudo, 

CONDICIONA-SE a expedição do mandado ao depósito do valor 

correspondente às diligências a serem promovidas por Oficial de Justiça, 

cujos parâmetros devem ser os estabelecidos na Portaria n. 14/2016 

expedida pela Diretoria de Foro da Comarca de Água Boa-MT. INTIME-SE a 

parte requerente para promover o recolhimento das diligências no prazo 

de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção do processo por perda 

superveniente do interesse de agir e ausência de pressuposto de 

constituição e desenvolvimento válido e regular do processo (artigo 485, 
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incisos IV e VI, ambos do CPC). 4 – Na hipótese do Oficial de Justiça não 

encontrar a parte executada, deverá proceder ao arresto de tantos bens 

quantos bastem para garantia da execução (art. 830, caput CPC), 

devendo nos dez dias seguintes à efetivação do arresto procurar a parte 

devedora 2 (duas) vezes em dias distintos e, havendo suspeita de 

ocultação, realizará a citação com hora certa, certificando 

pormenorizadamente o ocorrido (§1º). 5 – Caso não seja efetuado o 

pagamento, munido da segunda via do mandado, ficará o Sr. Oficial de 

Justiça autorizado a proceder a penhora e avaliação de quaisquer bens 

móveis ou imóveis de propriedade ou que estejam na posse direta do 

devedor, lavrando-se o respectivo auto e intimando, na mesma 

oportunidade, o executado (art. 829, §1°, do Código de Processo Civil). 6 – 

ADVIRTA-SE expressamente o credor que os bens móveis eventualmente 

penhorados deverão obrigatoriamente ser depositados junto ao 

exequente, que assumirá o encargo de fiel depositário, responsável ainda 

por providenciar e custear a remoção dos bens, sob pena de preclusão 

do direito que lhe assiste a execução, com a liberação da penhora. 7 – 

Ficará o Oficial de Justiça autorizado a deixar de cumprir a ordem se o 

exequente deixar de fornecer os meios necessários para a remoção 

imediata do bem móvel, oportunidade que ocasionará a preclusão da 

possibilidade de penhora de bens da mesma natureza. 8 – Não havendo 

pagamento da dívida, penhora ou arresto na forma autorizada nos itens 2 

e 3 desta decisão, tendo em vista a ordem preferencial de penhora 

descrita no artigo 835 do CPC, INTIME-SE a parte exequente para que 

requeira as providências que entender necessárias no prazo de 5 (cinco) 

dias, sob pena de arquivamento. 9 – FIXA-SE, desde já, os honorários 

advocatícios a serem pagos pela executada em 10% (dez por cento) 

sobre o valor da execução, ressaltando que, no caso de pagamento 

integral da dívida no prazo assinalado (3 dias) a verba será reduzida pela 

metade (art. 827, §1º CPC). 10 – CUMPRA-SE. Água Boa/MT, 23 de abril de 

2020. JEAN PAULO LEÃO RUFINO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000092-22.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

JUAREZ DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

LOJAS RIACHUELO SA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JEAN PAULO LEAO RUFINO

 

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

PJE n. 1000092-22.2017.8.11.0021 DECISÃO 1 – Diante do pagamento 

realizado pela parte requerida nos eventos n. 11230389 e 20513381, 

aliado a manifestação da parte autora (Id n. 21191032) e pelos poderes 

outorgados na procuração (Id n. 4808267), este Juízo DETERMINA a 

expedição de alvará para levantamento dos referidos valores. 2 – Em 

seguida, REMETAM-SE os autos ao arquivo definitivo, tendo em vista o 

trânsito em julgado do acórdão no evento n. 20254486. 3 – CUMPRA-SE, 

expedindo-se o necessário. Água Boa/MT, 23 de abril de 2020. JEAN 

PAULO LEÃO RUFINO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001469-91.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA BORGES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

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

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

JEAN PAULO LEAO RUFINO

 

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

PJE n. 1001469-91.2018.8.11.0021 DECISÃO Trata-se de ação 

previdenciária ajuizada por MARIA BORGES DA SILVA em face do 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, ambos qualificados nos 

autos, visando à concessão do benefício de aposentadoria por idade 

rural. Despachada a inicial, o INSS não apresentou contestação, conforme 

certidão de Id n. 20165961. Réplica no evento n. 22519374. Vieram os 

autos conclusos. DAS QUESTÕES PROCESSUAIS PENDENTES Em que 

pese o requerido não ter apresentado contestação, reputa-se que não 

deve ser aplicado no caso em tela o efeito advindo da revelia na 

presunção de veracidade disposta no art. 344 do CPC, isso porque, pela 

natureza da demanda, que visa o acertamento do direito, poderá culminar 

no dispêndio de verba pública, tratando-se, portanto, de direito 

indisponível, conforme o art. 345, inciso II do CPC. Apesar disso, 

DECRETA-SE a revelia do réu, mas o efeito estatuído no art. 344 não será 

aplicado no caso em destaque, tendo em vista que a demanda versa 

sobre direitos indisponíveis, conforme o dispositivo acima. Ademais, o 

processo está em ordem, sem vícios ou irregularidades pendentes de 

saneamento, estando presentes os pressupostos processuais de 

existência e de validade da relação constituída, bem como as correlatas 

condições da ação. Não havendo também preliminares ou questões 

prejudiciais de mérito, reputa-se saneado o feito, nos termos do art. 357 

do Código de Processo Civil. DELIMITAÇÃO DAS QUESTÕES DE FATO E 

ORGANIZAÇÃO DAS PROVAS Resolvidas as questões processuais 

pendentes, mister delimitar as questões de fato sobre as quais recairá a 

atividade probatória, observando-se, para tanto, as questões 

controvertidas nos autos. Nesse quadro, fixa-se como controvertido o 

seguinte ponto: A) a comprovação da atividade rural no período, 

imediatamente anterior ao requerimento do benefício, igual ao número de 

meses correspondentes à carência do benefício requerido. ADMITE-SE a 

prova testemunhal para eventualmente comprovar a questão de fato 

descrita no ponto controvertido apontado acima. Contudo, este Juízo 

SUSPENDE o agendamento da audiência de instrução e julgamento, em 

razão da situação de anormalidade vivenciada pelo País, observando-se o 

teor da Portaria Conjunta n. 249, de 18 de março de 2020 e n. 281, de 07 

de abril de 2020, devendo os autos serem conclusos após o retorno do 

expediente normal referente as audiências. CUMPRA-SE. INTIMEM-SE. 

Água Boa/MT, 23 de abril de 2020. JEAN PAULO LEÃO RUFINO Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001484-60.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DAS DORES ARAUJO CAMPOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

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

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

JEAN PAULO LEAO RUFINO

 

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

PJE n. 1001484-60.2018.8.11.0021 DECISÃO Trata-se de ação 

previdenciária ajuizada por MARIA DAS DORES ARAÚJO CAMPOS em 

face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, ambos qualificados 

nos autos, visando à concessão do benefício de aposentadoria por idade 

rural. Despachada a inicial, o INSS não apresentou contestação, conforme 

certidão de Id n. 20165972. Réplica no evento n. 22518715. Vieram os 

autos conclusos. DAS QUESTÕES PROCESSUAIS PENDENTES Em que 

pese o requerido não ter apresentado contestação, reputa-se que não 

deve ser aplicado no caso em tela o efeito advindo da revelia na 

presunção de veracidade disposta no art. 344 do CPC, isso porque, pela 

natureza da demanda, que visa o acertamento do direito, poderá culminar 

no dispêndio de verba pública, tratando-se, portanto, de direito 

indisponível, conforme o art. 345, inciso II do CPC. Apesar disso, 

DECRETA-SE a revelia do réu, mas o efeito estatuído no art. 344 não será 

aplicado no caso em destaque, tendo em vista que a demanda versa 

sobre direitos indisponíveis, conforme o dispositivo acima. Ademais, o 

processo está em ordem, sem vícios ou irregularidades pendentes de 

saneamento, estando presentes os pressupostos processuais de 

existência e de validade da relação constituída, bem como as correlatas 

condições da ação. Não havendo também preliminares ou questões 

prejudiciais de mérito, reputa-se saneado o feito, nos termos do art. 357 

do Código de Processo Civil. DELIMITAÇÃO DAS QUESTÕES DE FATO E 

ORGANIZAÇÃO DAS PROVAS Resolvidas as questões processuais 

pendentes, mister delimitar as questões de fato sobre as quais recairá a 

atividade probatória, observando-se, para tanto, as questões 
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controvertidas nos autos. Nesse quadro, fixa-se como controvertido o 

seguinte ponto: A) a comprovação da atividade rural no período, 

imediatamente anterior ao requerimento do benefício, igual ao número de 

meses correspondentes à carência do benefício requerido. ADMITE-SE a 

prova testemunhal para eventualmente comprovar a questão de fato 

descrita no ponto controvertido apontado acima. Contudo, este Juízo 

SUSPENDE o agendamento da audiência de instrução e julgamento, em 

razão da situação de anormalidade vivenciada pelo País, observando-se o 

teor da Portaria Conjunta n. 249, de 18 de março de 2020 e n. 281, de 07 

de abril de 2020, devendo os autos serem conclusos após o retorno do 

expediente normal referente as audiências. CUMPRA-SE. INTIMEM-SE. 

Água Boa/MT, 23 de abril de 2020. JEAN PAULO LEÃO RUFINO Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000622-21.2020.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

CLECI CHRISTOVAM DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

WANDE ALVES DINIZ OAB - MT0010927A-A (ADVOGADO(A))

VANESSA STEFANIE TEREBINTO DE ARAUJO OAB - MT20460/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

JEAN PAULO LEAO RUFINO

 

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

PJE n. 1000622-21.2020.8.11.0021 DECISÃO O Código de Processo Civil, 

regido pela Lei n. 13.105/2015, inspirado pelo neoconstitucionalismo 

contemporâneo, regramento editado após a Constituição Federal de 1988 

denominada de Carta Cidadã, trouxe ao sistema normativo uma releitura 

das categorias jurídicas e a modificação de algumas normas, em sintonia 

com a nova ótica processual-constitucional à luz dos princípios e regras 

constitucionais. Uma dessas modificações se trata da tutela provisória, 

que compreende a tutela de urgência, regulada nos artigos 300 a 310, e a 

tutela de evidência, disciplinada no artigo 311, ambos do Novo Código de 

Processo Civil. Por sua vez, a tutela de urgência, pela sua natureza 

jurídica, classifica-se em tutela cautelar ou tutela antecipada (satisfativa), 

sendo possível o seu requerimento em procedimento autônomo ou em 

caráter incidental. Feitas essas considerações, analisando a pretensão 

inicial, há requerimento incidental de tutela de urgência, consistente no 

pedido de tutela antecipada. O art. 300 do Código de Processo Civil[1] 

disciplina dois pressupostos para a concessão da tutela de urgência 

(cautelar ou antecipatória), consubstanciado na probabilidade do direito, 

perigo de dano (satisfativa) e no risco ao resultado útil do processo 

(assecuratório). Além disso, é incabível a concessão de tutela de urgência 

quando se verificar o perigo da irreversibilidade dos efeitos da decisão, 

conforme sedimentado no art. 300, §3º do Código de Processo Civil. No 

caso em tela, verifica-se que a tutela de urgência de natureza 

antecipatória não merece acolhimento por este Juízo, tendo em vista a 

ausência da probabilidade do direito. No caso, a probabilidade do direito 

invocado não restou demonstrada de forma sumária, uma vez que não há 

início de prova material suficiente para demonstrar a condição de 

segurado especial, sendo necessária a produção de provas para 

configurar preenchido este requisito, inclusive, devendo ser confirmada, 

caso queira a autora, através de prova oral em audiência de instrução e 

julgamento que poderá ser ulteriormente designada. Assim, os 

documentos instruídos não são suficientes para o deferimento da 

pretensão, eis que apenas pode indicar início de prova material. 1 – Forte 

nos fundamentos acima, este Juízo INDEFERE o pedido de tutela de 

urgência de natureza antecipada formulado pelo autor incidentalmente na 

exordial, ante a ausência dos requisitos previstos no art. 300 do Código de 

Processo Civil. 2 - Para melhor elucidação dos fatos, OFICIE-SE à agência 

previdenciária do local onde o benefício foi postulado requisitando seja 

encaminhado a este Juízo cópia integral do processo administrativo no 

qual o autor requereu o aludido benefício no prazo de 10 (dez) dias. 3 – 

Além disso, considerando a impossibilidade de autocomposição, CITE-SE a 

autarquia ré mediante remessa dos autos em carga para que, querendo, 

conteste o pedido formulado no prazo de 30 (trinta) dias (art. 183 do 

CPC/2015), sob pena de revelia (art. 344 do CPC/2015). 4 – Na hipótese de 

o réu alegar em sua contestação fato impeditivo, modificativo, extintivo do 

direito do autor ou quaisquer das matérias mencionadas no art. 337 do 

CPC, INTIME-SE o advogado deste via DJE para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, manifeste-se a respeito, conforme preceituam os artigos 

350 e 351 do CPC. 5 – Ante as razões apresentadas, inclusive, com a 

juntada da declaração de hipossuficiência, este Juízo DEFERE os 

benefícios da assistência judiciária gratuita à parte requerente, nos termos 

do artigo 98 do CPC. 6 – CUMPRA-SE. Água Boa/MT, 23 de abril de 2020. 

JEAN PAULO LEÃO RUFINO Juiz de Direito [1] Art. 300. A tutela de 

urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo.

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000412-72.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

CENTROACO INDUSTRIA E COMERCIO DE ACO LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALDEIR DA SILVA NEVES OAB - MS11371 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KEILA CRISTINA GUARATO - EPP (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JEAN PAULO LEAO RUFINO

 

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

PJE n. 1000412-72.2017.8.11.0021 DECISÃO 1 – Na decisão acostada no 

evento n. 14849596, foi determinada a intimação da executada para 

informar bens de sua propriedade sujeitos a penhora. Devidamente 

intimada, permaneceu inerte (Id n. 18637835). Sendo assim, APLICA-SE 

multa por ato atentatório à dignidade da justiça em 15 % (quinze por cento) 

sobre o valor atualizado da dívida, tendo em vista a não indicação de bens 

passíveis de penhora. Saliente-se que o referido montante deverá ser 

revertido ao exequente, nos termos do artigo 774, parágrafo único do 

Código de Processo Civil. 2 – No mais, CUMPRA-SE integralmente a 

decisão proferida no evento n. 14849596, notadamente em relação a 

busca de veículos em nome da executada. 3 – CUMPRA-SE. Água Boa/MT, 

23 de abril de 2020. JEAN PAULO LEÃO RUFINO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000888-76.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

JANDIRA MISAEL DE CASTRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON PAULO DA SILVA OAB - GO21680 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CETELEM S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JEAN PAULO LEAO RUFINO

 

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

PJE n. 1000888-76.2018.8.11.0021 DECISÃO Trata-se de ação 

declaratória de nulidade contratual, repetição do indébito e indenização 

ajuizada por JANDIRA MISAEL DE CASTRO em face do BANCO CETELEM 

S/A, ambos devidamente qualificados nos autos. Alega a autora ser 

pessoa idosa e tem como sustento o recebimento de proventos oriundos 

de aposentadoria oriundo do Instituto Nacional do Seguro Social. Relata 

que a empresa ré vem fazendo descontos indevidos em seu benefício no 

valor de R$ 27,50 (vinte e sete reais e cinquenta centavos) desde março 

de 2016. Conta que já foram descontadas 28 (vinte e oito) parcelas, 

totalizando o montante de R$ 770,00 (setecentos e setenta reais). 

Assevera que jamais contratou serviço de empréstimo com a empresa ré. 

Pugna pela declaração de nulidade do negócio jurídico com a devolução 

em dobro dos valores que foram descontados de seu benefício, bem como 

indenização por danos morais no importe de R$ 8.000,00 (oiti mil reais). 

Com a petição inicial vieram documentos. A demanda foi recebida (Id n. 

14109313). Realizada audiência de conciliação, porém, infrutífera (Id n. 

14728116). O réu apresentou contestação (Id n. 15132945). Em 

preliminares suscita a matéria da decadência e impugna o pedido de 

justiça gratuita. No mérito, ressalta que o negócio jurídico ocorreu 

validamente com a subscrição da assinatura da autora. Refuta ser 

incabível a condenação por danos morais em razão de não ter havido a 

prática de ato ilícito pela empresa requerida. Além disso, refuta a 

devolução dos valores em dobro. Aduz que, na eventual condenação por 
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danos morais que seja aplicado os princípios da razoabilidade e da 

proporcionalidade na fixação do montante a ser eventualmente 

compensado. Réplica no evento n. 16181449. Vieram os autos conclusos. 

Fundamenta-se. Decide-se. Diante da apresentação de contestação, não 

sendo caso de julgamento antecipado do mérito (parcial ou total), cumpre a 

este Juízo deliberarem acerca das providências preliminares e do 

saneamento previsto no artigo 357 do Código de Processo Civil. DAS 

QUESTÕES PROCESSUAIS PENDENTES PRELIMINARES PREJUDICIAL DE 

DECADÊNCIA Aduz o requerido que a relação jurídica firmada entre as 

partes se trata de vício aparente, uma vez que a parte autora recebe 

mensalmente seu demonstrativo de pagamento com descrição de todos os 

créditos e débitos ocorridos, sendo aplicável as disposições do Código de 

Defesa do Consumidor. Afirma que a pretensão autoral se encontra 

atingida pela decadência, não havendo que se falar em indenização por 

dano de ordem moral ou material, com fundamento no artigo 26 do CDC. Em 

que pese a tese apresentada pelo requerido, este Juízo entende que não 

merece respaldo, pelos argumentos expostos. Inicialmente, é relevante 

deixar assentado que é incontroverso nos autos à aplicação das normas 

consumeristas. O caso em tela amolda-se ao teor do artigo 27 do Código 

de Defesa do Consumidor, que preconiza: Art. 27. Prescreve em cinco 

anos a pretensão à reparação pelos danos causados por fato do produto 

ou do serviço prevista na Seção II deste Capítulo, iniciando-se a contagem 

do prazo a partir do conhecimento do dano e de sua autoria. Dessa forma, 

tratando-se de prestação contínua, haja vista que os descontos ocorrem 

mês a mês, constata-se que não decorreu o prazo estipulado, motivo pelo 

qual REJEITA-SE a prejudicial de mérito. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA 

CAUSA No contexto dos autos verifica-se que está demonstrada a 

hipossuficiência da parte autora, uma vez que o único provento recebido 

para seu sustento é o benefício previdenciário, oriundo do falecimento de 

seus esposo, o que demonstra a este Juízo a impossibilidade de arcar 

com as custas e despesas processuais. DELIMITAÇÃO DAS QUESTÕES 

DE FATO E ORGANIZAÇÃO DAS PROVAS Resolvidas as questões 

processuais pendentes, mister delimitar as questões de fato sobre as 

quais recairá a atividade probatória, observando-se, para tanto, as 

questões controvertidas nos autos, bem como consignar o ônus 

probatório. Nesta esteira, diante da existência de relação de consumo, 

ante a presença do fornecedor e consumidor, nos termos do art. 2º e 3º 

do Código de Defesa do Consumidor, este Juízo INFORMA que irá analisar 

o caso sob a ótica das normas consumeristas, sem prejuízo de incidência 

da teoria do diálogo das fontes. Ademais, diante da presença de 

verossimilhança das alegações da autora, aliado a hipossuficiência 

econômica e técnica, nos termos do art. 6º, inciso VIII do CDC e art. 373, 

§1º do CPC, este Juízo DETERMINA a inversão do ônus da prova em 

relação aos seguintes pontos controvertidos que deverão ser 

comprovados pelo réu: A) existência de contratação do negócio jurídico n. 

51-817267335/16; B) ausência de dano à personalidade; C) 

impossibilidade de repetição do indébito em dobro; D) a autenticidade das 

assinaturas apresentadas no contrato; Feitas estas considerações, 

DETERMINA-SE que as partes especifiquem as provas que efetivamente 

desejam produzir, justificando expressamente suas respectivas 

pertinências e razões específicas para cada meio probatório no prazo de 

15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento. Após o decurso do prazo 

assinalado, CONCLUSOS para o início da fase instrutória, sem prejuízo do 

julgamento antecipado da pretensão ou a colheita de outros elementos 

probatórios. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE. Água Boa/MT, 23 de abril de 2020. 

JEAN PAULO LEÃO RUFINO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001034-20.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE FILHO LOPES DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

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

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

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JEAN PAULO LEAO RUFINO

 

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

PJE n. 1001034-20.2018.8.11.0021 DECISÃO Trata-se a demanda de 

indenização por danos morais com pedido de tutela antecipada ajuizada 

por JOSÉ FILHO LOPES DE ALMEIDA em face do ESTADO DE MATO 

GROSSO, ambos qualificados no encarte processual. Com a petição inicial 

vieram documentos. A tutela de urgência foi indeferida (Id n. 14555611). O 

réu Estado de Mato Grosso apresentou contestação (Id n. 16349168). 

Alega que a pretensão do requerente não encontra qualquer respaldo 

jurídico, pois o erro foi retificado não causando qualquer dano de ordem 

moral. Pugna pela julgamento improcedente da demanda, uma vez que os 

fatos narrados não causaram constrangimento, humilhação, além de não 

restarem comprovados. Réplica (Id n. 19313176). Vieram os autos 

conclusos. DAS QUESTÕES PROCESSUAIS PENDENTES Processo em 

ordem, sem vícios ou irregularidades pendentes de saneamento, estando 

presentes os pressupostos processuais de existência e de validade da 

relação constituída, bem como as correlatas condições da ação. Não 

havendo também preliminares ou questões prejudiciais de mérito, 

reputa-se saneado o feito, nos termos do art. 357 do Código de Processo 

Civil. DELIMITAÇÃO DAS QUESTÕES DE FATO E ORGANIZAÇÃO DAS 

PROVAS Resolvidas as questões processuais pendentes, mister delimitar 

as questões de fato sobre as quais recairá a atividade probatória, 

observando-se, para tanto, as questões controvertidas nos autos. Nesse 

quadro, fixam-se os seguintes pontos controvertidos: A) existência de 

dano; B) existência do dever de indenizar; C) ocorrência de ilegalidade por 

parte do Estado; Em relação ao ônus da prova, este Juízo CONSIGNA que 

o autor deverá demonstrar os fatos constitutivos de seu direito, nos 

termos do art. 373, inciso I do Código de Processo Civil. Feitas estas 

considerações, DETERMINA-SE que as partes especifiquem as provas 

que efetivamente desejam produzir, justificando expressamente suas 

respectivas pertinências e razões específicas para cada meio probatório 

no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento. Ressalta-se que 

o entendimento deste Juízo é que as partes são intimadas para 

especificarem as provas que entendem necessárias e explicarem o motivo 

de cada requerimento, a fim de que este Juízo entenda a 

imprescindibilidade de cada meio. Após o decurso do prazo assinalado, 

CONCLUSOS para o início da fase instrutória, sem prejuízo do julgamento 

antecipado da pretensão ou a colheita de outros elementos probatórios. 

CUMPRA-SE. INTIMEM-SE. Água Boa/MT, 23 de abril de 2020. JEAN PAULO 

LEÃO RUFINO Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000291-73.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - 433.670.549-68 (PROCURADOR)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ VANDERLEI DE MATHIA (EXECUTADO)

CINTIA LIANE FRANCISCON DE MATHIA (EXECUTADO)

VERA LUCIA DE MATHIAS (EXECUTADO)

MARCELO DE MATHIA (EXECUTADO)

MATHIA TRANSPORTES LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JEAN PAULO LEAO RUFINO

 

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

PJE n. 1000291-73.2019.8.11.0021 SENTENÇA Em manifestação 

apresentada pelas partes (Id n. 29181155) foi noticiada a composição 

extrajudicial acerca do objeto desta demanda, requerendo a homologação 

e a extinção do processo. Vieram os autos conclusos. É o relatório do 

essencial. Fundamenta-se e decide-se. A demanda veicula discussão 

sobre direitos disponíveis em que se revela cabível às partes firmarem 

compromisso (judicial ou extrajudicial). Em análise à composição firmada 

entre as partes (Id n. 29181155), denota-se que a avença foi firmada em 

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

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

Juízo HOMOLOGA por sentença a transação celebrada entre as partes 

para que surtam seus jurídicos e legais efeitos e, por conseguinte, 

EXTINGUE-SE o processo, a teor do que dispõe o art. 487, III, alínea “b” c/c 

art. 924, inciso II do Código de Processo Civil. No mais, como avençado, 

PROCEDA-SE a liberação de eventuais constrições realizadas por este 

Juízo. Custas divididas igualmente, nos termos do artigo 90, §2º do CPC. 

Certificado o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas 

necessárias. CUMPRA-SE. Água Boa/MT, 23 de abril de 2020. JEAN 
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PAULO LEÃO RUFINO Juiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000713-14.2020.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

ENY BARTZ GANASSINI & CIA LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTHUR RODRIGUES OAB - MT22742/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EVANETE WAGNER (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000713-14.2020.8.11.0021 POLO ATIVO:ENY BARTZ 

GANASSINI & CIA LTDA - EPP ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

ARTHUR RODRIGUES POLO PASSIVO: EVANETE WAGNER FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: ÁGUA BOA - J.E - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 05/06/2020 Hora: 15:00 , no endereço: 

AVENIDA JÚLIO CAMPOS, Nº 390, TELEFONE: (66) 3468-1694, CENTRO, 

ÁGUA BOA - MT - CEP: 78635-000 . 23 de abril de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000714-96.2020.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

ENY BARTZ GANASSINI & CIA LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTHUR RODRIGUES OAB - MT22742/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELYTHA BENTO DOS SANTOS SOUSA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000714-96.2020.8.11.0021 POLO ATIVO:ENY BARTZ 

GANASSINI & CIA LTDA - EPP ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

ARTHUR RODRIGUES POLO PASSIVO: ELYTHA BENTO DOS SANTOS 

SOUSA FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

ÁGUA BOA - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 05/06/2020 Hora: 

15:15 , no endereço: AVENIDA JÚLIO CAMPOS, Nº 390, TELEFONE: (66) 

3468-1694, CENTRO, ÁGUA BOA - MT - CEP: 78635-000 . 23 de abril de 

2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000715-81.2020.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

ENY BARTZ GANASSINI & CIA LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTHUR RODRIGUES OAB - MT22742/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO EDUARDO DE ALMEIDA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000715-81.2020.8.11.0021 POLO ATIVO:ENY BARTZ 

GANASSINI & CIA LTDA - EPP ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

ARTHUR RODRIGUES POLO PASSIVO: ANTONIO EDUARDO DE ALMEIDA 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: ÁGUA BOA - 

J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 05/06/2020 Hora: 15:30 , no 

endereço: AVENIDA JÚLIO CAMPOS, Nº 390, TELEFONE: (66) 3468-1694, 

CENTRO, ÁGUA BOA - MT - CEP: 78635-000 . 23 de abril de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000716-66.2020.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

ENY BARTZ GANASSINI & CIA LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTHUR RODRIGUES OAB - MT22742/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROSANE FEITEN COLLING (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000716-66.2020.8.11.0021 POLO ATIVO:ENY BARTZ 

GANASSINI & CIA LTDA - EPP ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

ARTHUR RODRIGUES POLO PASSIVO: ROSANE FEITEN COLLING 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: ÁGUA BOA - 

J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 05/06/2020 Hora: 15:45 , no 

endereço: AVENIDA JÚLIO CAMPOS, Nº 390, TELEFONE: (66) 3468-1694, 

CENTRO, ÁGUA BOA - MT - CEP: 78635-000 . 23 de abril de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001879-52.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO ANTUNES BARBOSA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE VICTOR GUIMARAES OAB - MT25803/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO CERTIFICO que promovo a intimação do(a) 

advogado(a)/procurador do(a) parte(s) RECORRIDA(S) para que, no 

prazo legal, caso queira, apresentar contrarrazões ao Recurso Inominado

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000717-51.2020.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

ENY BARTZ GANASSINI & CIA LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTHUR RODRIGUES OAB - MT22742/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA CLEIDIANA PEREIRA GONCALVES (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000717-51.2020.8.11.0021 POLO ATIVO:ENY BARTZ 

GANASSINI & CIA LTDA - EPP ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

ARTHUR RODRIGUES POLO PASSIVO: MARIA CLEIDIANA PEREIRA 

GONCALVES FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

ÁGUA BOA - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 05/06/2020 Hora: 

16:00 , no endereço: AVENIDA JÚLIO CAMPOS, Nº 390, TELEFONE: (66) 

3468-1694, CENTRO, ÁGUA BOA - MT - CEP: 78635-000 . 23 de abril de 

2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000718-36.2020.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

ENY BARTZ GANASSINI & CIA LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTHUR RODRIGUES OAB - MT22742/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEILA FERREIRA DA SILVA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000718-36.2020.8.11.0021 POLO ATIVO:ENY BARTZ 

GANASSINI & CIA LTDA - EPP ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

ARTHUR RODRIGUES POLO PASSIVO: LEILA FERREIRA DA SILVA 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: ÁGUA BOA - 

J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 05/06/2020 Hora: 16:15 , no 

endereço: AVENIDA JÚLIO CAMPOS, Nº 390, TELEFONE: (66) 3468-1694, 

CENTRO, ÁGUA BOA - MT - CEP: 78635-000 . 23 de abril de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000719-21.2020.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

ENY BARTZ GANASSINI & CIA LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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ARTHUR RODRIGUES OAB - MT22742/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANA MARCIA PEREIRA LUCENA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000719-21.2020.8.11.0021 POLO ATIVO:ENY BARTZ 

GANASSINI & CIA LTDA - EPP ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

ARTHUR RODRIGUES POLO PASSIVO: ANA MARCIA PEREIRA LUCENA 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: ÁGUA BOA - 

J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 05/06/2020 Hora: 16:30 , no 

endereço: AVENIDA JÚLIO CAMPOS, Nº 390, TELEFONE: (66) 3468-1694, 

CENTRO, ÁGUA BOA - MT - CEP: 78635-000 . 23 de abril de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000720-06.2020.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

ENY BARTZ GANASSINI & CIA LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTHUR RODRIGUES OAB - MT22742/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELANE FERREIRA LEMOS (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000720-06.2020.8.11.0021 POLO ATIVO:ENY BARTZ 

GANASSINI & CIA LTDA - EPP ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

ARTHUR RODRIGUES POLO PASSIVO: ELANE FERREIRA LEMOS 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: ÁGUA BOA - 

J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 05/06/2020 Hora: 16:45 , no 

endereço: AVENIDA JÚLIO CAMPOS, Nº 390, TELEFONE: (66) 3468-1694, 

CENTRO, ÁGUA BOA - MT - CEP: 78635-000 . 23 de abril de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000721-88.2020.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

ENY BARTZ GANASSINI & CIA LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTHUR RODRIGUES OAB - MT22742/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NUBIA BARBOSA DA SILVA SANTOS (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000721-88.2020.8.11.0021 POLO ATIVO:ENY BARTZ 

GANASSINI & CIA LTDA - EPP ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

ARTHUR RODRIGUES POLO PASSIVO: NUBIA BARBOSA DA SILVA 

SANTOS FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

ÁGUA BOA - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 05/06/2020 Hora: 

17:00 , no endereço: AVENIDA JÚLIO CAMPOS, Nº 390, TELEFONE: (66) 

3468-1694, CENTRO, ÁGUA BOA - MT - CEP: 78635-000 . 23 de abril de 

2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000287-36.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

CICERA MARIA DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMILIO NAGE HADDAD COUTINHO OAB - MS0010337A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO Certifico que promovo a intimação do(s) advogado(a) DO 

PROMOVENTE e seu(s) cliente(s), para comparecer a audiência de Tipo: 

Conciliação Sala: ÁGUA BOA-MT - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

Data: 12/04/2019 às 13:00 horas de Mato Grosso. endereço: Av. Júlio 

Campos, 390 - Centro - Agua Boa-MT, Fone: 66-3468-1694.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000937-54.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA MARGARIDA CALVACANTE DE QUEIROZ (EXEQUENTE)

ELIONALDO DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - MT12208-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE ÁGUA 

BOA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA AV. AVENIDA 

JÚLIO CAMPOS, 390, CENTRO, ÁGUA BOA - MT - CEP: 78635-000 - 

TELEFONE: (66) 34682298 CERTIDÃO Certifico e dou fé que promovo a 

intimação do advogado(a) Dr. Wilson Massayuki Sio Júnior, bem como 

seus clientes, para comparecer a audiência de Tipo: Conciliação Sala: 

ÁGUA BOA - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 15/09/2017 Hora: 

14:00 , horas de Mato Grosso, endereço: Av. Julio Campos, 390 - Centro - 

Agua Boa-MT, Fone: 3468-1694. ELEONORA BISSOLOTTI Gestor de 

Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000722-73.2020.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

ENY BARTZ GANASSINI & CIA LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTHUR RODRIGUES OAB - MT22742/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PATRICIA MARCAL PEIXOTO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000722-73.2020.8.11.0021 POLO ATIVO:ENY BARTZ 

GANASSINI & CIA LTDA - EPP ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

ARTHUR RODRIGUES POLO PASSIVO: PATRICIA MARCAL PEIXOTO 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: ÁGUA BOA - 

J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 05/06/2020 Hora: 17:15 , no 

endereço: AVENIDA JÚLIO CAMPOS, Nº 390, TELEFONE: (66) 3468-1694, 

CENTRO, ÁGUA BOA - MT - CEP: 78635-000 . 23 de abril de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000932-61.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIMAR APARECIDA SOARES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANDRO LUIS COSTA SAGGIN OAB - MT5734-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE RIBEIRAO CASCALHEIRA (REQUERIDO)

JOSE ALVES DE ANDRADE (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA SENTENÇA Processo: 

1000932-61.2019.8.11.0021. REQUERENTE: LUCIMAR APARECIDA 

SOARES DA SILVA REQUERIDO: MUNICIPIO DE RIBEIRAO CASCALHEIRA, 

JOSE ALVES DE ANDRADE Vistos etc., Dispenso o relatório, em atenção 

ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. No caso, não havendo 

vício que possa obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está 

o processo para julgamento antecipado, ante as provas já produzidas 

pelas partes, sendo desnecessária dilação probatória. Não há que se falar 

em complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste 

Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares 

ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do 

Código de Processo Civil que impeçam o avanço e análise da controvérsia 

posta. Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS 

proposta por LUCIMAR APARECIDA SOARES DA SILVA em desfavor de 

MUNICIPIO DE RIBEIRÃO CASCALHEIRA. Em análise aos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que razão assiste à 

parte autora. O que se tem de relevante para o deslinde da controvérsia é 

que a requerente sustenta que no dia 17/12/2014 dirigia o seu veículo na 
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BR-158, próximo ao município de Água Boa-MT, vindo de Confresa para 

Barra do Garças-MT, quando foi surpreendida pela ambulância do 

município reclamado, vindo em sentido contrário e efetuando a 

ultrapassagem de um caminhão em local com sinalização de “proibido 

ultrapassar” (faixa amarela contínua). Diante de tal situação se viu 

compelida a desviar seu carro, jogando-o para fora da pista, com o intuito 

de se salvaguardar e evitar uma colisão frontal. Como teve prejuízos 

materiais com seu veículo, que capotou ao sair da pista, requer 

indenização por danos materiais no importe de R$31.643,17 (trinta e um mil 

seiscentos e quarenta e três reais e dezessete centavos) para o conserto 

de seu veículo, já incluindo peças e serviço. Alega o Município, por sua 

vez, que os danos materiais não são de sua responsabilidade, pois, 

segundo observa-se no Boletim de Acidente de Trânsito, a autora teria 

saído sozinha da pista, sem que tivesse havido conduta do motorista da 

ambulância capaz de causar o referido acidente. Pugna pela 

improcedência da ação. Com efeito, a responsabilidade civil do Município é, 

em regra, objetiva baseada na teoria do risco administrativo e no art. 37, § 

6º da CF, segundo o qual as pessoas jurídicas de direito público e as de 

direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos 

que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o 

direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa. 

Confirmado o dano e o nexo causal à conduta comissiva da 

municipalidade, além de inexistentes elementos de exclusão da 

responsabilidade, opera-se o dever de indenizar. No caso concreto, no dia 

17/12/2014 dirigia o seu veículo na BR-158, próximo ao município de Água 

Boa-MT, vindo de Confresa para Barra do Garças-MT, quando foi 

surpreendida pela ambulância do município reclamado, vindo em sentido 

contrário e efetuando a ultrapassagem de um caminhão em local com 

sinalização de “proibido ultrapassar” (faixa amarela contínua), o que fez 

com que a autora desviasse abruptamente e acabasse jogando seu carro 

para fora da pista, evitando assim uma colisão frontal, que poderia ser 

fatal, tudo como documentado e relatado no Boletim de Acidente de 

Trânsito, lavrado pela Polícia Rodoviária Federal, documento juntado em 

mov. ID 19991645. Logo, restou devidamente comprovado o dano, de 

acordo com os orçamentos acostados que dão conta de demonstrar as 

sérias avarias no veículo da autora, pois houve o capotamento, bem como 

o agir da Administração Pública, que teve responsabilidade pelo acidente, 

consoante Boletim de Ocorrência acostado aos autos. Ademais, restou 

demonstrado o nexo de causalidade entre o dano e o agir da 

administração pública, restando configurado o dever de indenizar. Essas 

premissas forçam reconhecer que a reclamada deve responder pelos 

danos materiais causados à reclamante, razão pela qual a procedência 

dos pedidos é a medida que se impõe. Nesse sentido: RECURSO 

INOMINADO. TERCEIRA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. 

ACIDENTE DE TRÂNSITO. AMBULÂNCIA DO MUNICÍPIO DE TORRES. 

DANOS MATERIAIS NO AUTOMÓVEL DO AUTOR. RESPONSABILIDADE 

DO ENTE PÚBLICO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. 

POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA 1. A responsabilidade da Pessoa 

Jurídica de Direito Público é objetiva, nos termos do art. 37, §6º, da 

Constituição, respondendo pelos danos que seus agentes derem causa, 

cabendo à parte contrária a prova dos fatos, o nexo de causalidade e o 

dano – Teoria do Risco Administrativo. Com isso, verificada ação ou 

omissão específica da administração pública, basta, nestas hipóteses, a 

análise acerca do dano causado e do nexo de causalidade entre ambos. 

2. Na espécie, a ambulância conduzida por servidor público do Município, 

no desempenho de suas funções, colidiu com o veículo do autor. As 

provas produzidas durante a instrução processual são suficientes a 

indicar que o acidente de trânsito ocorreu por responsabilidade do agente 

municipal. Da situação, o autor suportou prejuízo material. 3. Presente 

prova dos fatos, do dano e do nexo de causalidade, devida a condenação 

do Município a indenizar o autor por danos materiais. 4. Sentença mantida 

por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, segunda parte, 

da Lei nº 9.099/95. RECURSO INOMINADO DESPROVIDO. UNÂNIME. (TJRS, 

Recurso Cível, Nº 71008493462, Terceira Turma Recursal da Fazenda 

Pública, Turmas Recursais, Relator: Alan Tadeu Soares Delabary Junior, 

Julgado em: 22-08-2019) No tocante aos danos materiais pleiteados, 

verifico que a parte autora traz orçamento de peças e serviços com 

descrição compatível com o conserto necessário, ante as fotos e 

descrição das avarias apresentadas no veículo, devendo este valor ser 

pago pela reclamada, qual seja, o total de R$ 31.643,17 (trinta e um mil 

seiscentos e quarenta e três reais e dezessete centavos). Ante o 

exposto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO condenando o demandado 

Município de Ribeirão Cascalheira ao pagamento de R$ 31.643,17 (trinta e 

um mil seiscentos e quarenta e três reais e dezessete centavos) a título 

de danos materiais, corrigidos pelo IPCA-E a contar da data citação, índice 

aplicável em face do julgamento do Tema 810 do STF, ainda acrescido de 

juros de 0.5%, também a partir da citação, e assim o faço com resolução 

do mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil.. Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 

da lei nº 9.099/95). Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas 

baixas. Intimem-se. Submeto os autos à M.M. Juíza Togada para 

apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Arthur George da Silva Barros Juiz Leigo VISTOS, Homologo por 

SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. 

Transitada em julgado, ao arquivo com baixas. Henriqueta Fernanda C.A.F. 

Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000725-28.2020.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

ENY BARTZ GANASSINI & CIA LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTHUR RODRIGUES OAB - MT22742/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BENEDITO RAMOS (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000725-28.2020.8.11.0021 POLO ATIVO:ENY BARTZ 

GANASSINI & CIA LTDA - EPP ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

ARTHUR RODRIGUES POLO PASSIVO: BENEDITO RAMOS FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: ÁGUA BOA - J.E - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 05/06/2020 Hora: 17:30 , no endereço: 

AVENIDA JÚLIO CAMPOS, Nº 390, TELEFONE: (66) 3468-1694, CENTRO, 

ÁGUA BOA - MT - CEP: 78635-000 . 23 de abril de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000726-13.2020.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

ENY BARTZ GANASSINI & CIA LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTHUR RODRIGUES OAB - MT22742/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TAVIANA SIELI KOCH (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000726-13.2020.8.11.0021 POLO ATIVO:ENY BARTZ 

GANASSINI & CIA LTDA - EPP ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

ARTHUR RODRIGUES POLO PASSIVO: TAVIANA SIELI KOCH FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: ÁGUA BOA - J.E - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 05/06/2020 Hora: 17:45 , no endereço: 

AVENIDA JÚLIO CAMPOS, Nº 390, TELEFONE: (66) 3468-1694, CENTRO, 

ÁGUA BOA - MT - CEP: 78635-000 . 23 de abril de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000727-95.2020.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

ENY BARTZ GANASSINI & CIA LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTHUR RODRIGUES OAB - MT22742/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NATALIA GOMES NUNES (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000727-95.2020.8.11.0021 POLO ATIVO:ENY BARTZ 

GANASSINI & CIA LTDA - EPP ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

ARTHUR RODRIGUES POLO PASSIVO: NATALIA GOMES NUNES 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: ÁGUA BOA - 

J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 05/06/2020 Hora: 18:00 , no 

endereço: AVENIDA JÚLIO CAMPOS, Nº 390, TELEFONE: (66) 3468-1694, 

CENTRO, ÁGUA BOA - MT - CEP: 78635-000 . 23 de abril de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 
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normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000728-80.2020.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

ENY BARTZ GANASSINI & CIA LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTHUR RODRIGUES OAB - MT22742/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIELLY FERREIRA BRITO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000728-80.2020.8.11.0021 POLO ATIVO:ENY BARTZ 

GANASSINI & CIA LTDA - EPP ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

ARTHUR RODRIGUES POLO PASSIVO: ADRIELLY FERREIRA BRITO 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: ÁGUA BOA - 

J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 19/06/2020 Hora: 12:15 , no 

endereço: AVENIDA JÚLIO CAMPOS, Nº 390, TELEFONE: (66) 3468-1694, 

CENTRO, ÁGUA BOA - MT - CEP: 78635-000 . 23 de abril de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Comarca de Alto Araguaia

1ª Vara

Expediente

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 89298 Nr: 5815-42.2017.811.0020

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MGM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KMD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TALINE REZENDE PANIAGO - 

OAB:22366-O/MT

 EDITAL DE PUBLICAÇÃO DE SENTENÇA DE INTERDIÇÃO

AUTOS N.º 5815-42.2017.811.0020 - código 89298

E S P É C I E :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

PARTE REQUERENTE: MARIA GERALDA MASSENA

PARTE REQUERIDA: KLEBER MASSENA DUTRA

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 17/11/2017

VALOR DA CAUSA: R$ 937,00

FINALIDADE: FAZ SABER a todos que o presente edital virem ou dele 

tomarem conhecimento, que por este Juízo foi DECRETADA a INTERDIÇÃO 

DE KLEBER MASSENA DUTRA, Cpf: Filiação: Herondino Severino Dutra e 

Maria Geralda Massena Dutra, data de nascimento: 12/09/1976, 

brasileiro(a), natural de Alto araguaia-MT, solteiro(a), Endereço: Rua 

Engenho da Serra 69, Bairro: Cohab ii, Cidade: Alto Araguaia-MT, portador 

de esquizofrenia, bem como, foi NOMEADA CURADORA, a Srª. MARIA 

GERALDA MASSENA, Cpf: 35296321120, Rg: 1.931.752-2 SSP MT 

Filiação: João Arcanjo Massena e Percides Galdina Massena, data de 

nascimento: 28/09/1946, brasileiro(a), natural de Araguainha-MT, 

solteiro(a), do lar ( dc* ), Endereço: Rua Engenho da Serra, Nº 73/63/69, 

Bairro: Cohab ii (66/9685-4686, Cidade: Alto Araguaia-MT, incumbindo-lhe 

de assistir o interditado em todos os atos de sua vida civil conforme 

sentença adiante transcrita.

 SENTENÇA: “Vistos. 1. Cuida-se de AÇÃO DE INTERDIÇÃO - 

PROCEDIMENTO ESPECIAL DE JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA, com pedido de 

INTERDIÇÃO e CURATELA PROVISÓRIA, ajuizada por MARIA GERALDA 

MASSENA e tendo como interditando KLEBER MASSENA DUTRA, já 

qualificados, pelos fatos e fundamentos descritos na peça inaugural.2. 

Recebida a inicial, foi postergada a análise da tutela de urgência, 

designada audiência para entrevista do interditando, já deferiu a prova 

pericial e nomeou perita do juízo para tanto, bem como determinou a 

citação da parte ré – p. 29/30. 3. Certidão de citação positiva a p. 35. 

Termo da entrevista as p. 37/38. Laudo pericial as p. 42/45. 4. As partes 

apresentaram alegações finais, ambas pugnando pela procedência do 

pedido inicial – p. 50/53. 5. Instado, o MPE opinou pela procedência da 

demanda – p. 59/61. Vieram os autos conclusos. É o relato necessário. 

Fundamento e DECIDO. 6. Entendendo que o feito encontra-se 

devidamente instruído não havendo necessidade de produção de outras 

provas, a não ser aquelas já juntada aos autos, vislumbro caso de 

julgamento antecipado da lide. 7. Não havendo preliminares e nem outros 

pormenores, passa-se, desde logo, ao mérito da demanda. 8. Trata-se de 

pedido de interdição formulado pela requerente, uma vez que o requerido, 

seu filho, não possui condições de gerenciar e reger seus atos e bens, ou 

seja, sua vida civil. 9. Com a redação dada pelo Estatuto da Pessoa com 

Deficiência (Lei n. 13.146/2015), dita o Código Civil em seu art. 1.767: Art. 

1767. Estão sujeitos a curatela: I - aqueles que, por causa transitória ou 

permanente, não puderem exprimir sua vontade; (grifo nosso) 10. Diante 

dos documentos acostado aos autos, com especial atenção ao lado 

pericial, tenho que a sua incapacidade para os atos da vida civil restou 

fatidicamente comprovada. 11. Deste modo, o pedido se encontra de 

acordo com o disposto nos artigos 1.767 e seguintes do Código Civil e 

artigo 747 do Código de Processo Civil, devendo ser deferido. 12. Ante o 

exposto, com fundamento no artigo 487, inciso I do Código de Processo 

Civil, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL e, por consequência, 

DECRETO A INTERDIÇÃO de KLEBER MASSENA DUTRA, qualificado nos 

autos, nomeando-lhe curadora, sua mãe, MARIA GERALDA MASSENA, 

devendo esta assinar termo de curatela, incumbindo-lhe de assistir o 

interditado em todos os atos de sua vida civil. 13. Certificado o trânsito em 

julgado, INSCREVA-SE a sentença no Registro de Pessoas Naturais e 

PUBLIQUE-SE no órgão oficial por 03 (três) vezes, com intervalos de 10 

(dez) dias, constando do edital o nome do interditado e da curadora, a 

causa da interdição, além dos limites da curatela, nos moldes do artigo 

755, § 3º, do Código de Processo Civil, EXPEDINDO-SE o competente 

Alvará de Curatela. 14. Isento de custa, eis que o processo tramita pelo 

pálio da justiça gratuita. 15. Cientifique-se as partes e o Ministério Público. 

16. Diante do trabalho realizado nos autos, ARBITRO honorários 

advocatícios em favor da Dra. Taline Rezende Paniago, OAB nº. 22.366 

/MT e do Dr. Iuri Gonçalves Araújo, OAB nº. 24.274/MT, na razão de 3 URH 

para cada. EXPEÇA-SE a respectiva certidão para cobrança. 17. Nada 

mais requerido, ao ARQUIVO com as baixas de estilo. Prescindível o 

registro da sentença, nos termos do artigo 317, § 4º, da Consolidação das 

Normas da Corregedoria-Geral de Justiça – CNGC. P. I. Cumpra-se. 

MARINA CARLOS FRANÇA, Juíza de Direito

Eu, técnica judiciária, matrícula 24.447, digitei.

 Alto Araguaia - MT, 17 de fevereiro de 2020.

Salma Corrêa de Moraes Pereira

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 2315 Nr: 2802-55.2005.811.0020

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA CENTRAL DE CRÉDITO RURAL DE 

MATO GROSSO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCINEIDE CARNEIRO KATSUYAMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CARLOS TAVARES DE 

MELLO - OAB:5026/MT, DIEGO DE ALMEIDA VARGAS NUNES - 

OAB:10.220-MT, MARCELO ALVES PUGA - OAB:5058/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 3. Ante o exposto, com fulcro no artigo 924, inciso V e com aplicação da 

Súmula n. 150 do STF, RECONHEÇO a prescrição intercorrente e, por 

conseguinte, JULGO EXTINTO o presente processo com resolução de 

mérito.Eventuais custas/taxas processuais deverão ser arcadas pela 

parte exequente.4. PROCEDA-SE com eventual comunicação necessária a 

fim de dar realizar a baixa na penhora assentada à fl. 102.5. Após o 

TRÂNSITO EM JULGADO, o que deverá ser previamente CERTIFICADO nos 

autos, AO ARQUIVO, mediante as baixas e anotações pertinentes.Às 

providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 17041 Nr: 136-14.1987.811.0020

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A- BRADESCO
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): IDEVALDO VILEDA DA SILVA E OUTROS, 

VANDERCI LUIZ GOULART, JOÃO BATISTA VILELA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAGNA MONTEIRO B. 

FERNANDES - OAB:, RITA SORAYA T. B. FERRETI - OAB:957

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 3. Ante o exposto, com fulcro no artigo 924, inciso V e com aplicação da 

Súmula n. 150 do STF, RECONHEÇO a prescrição intercorrente e, por 

conseguinte, JULGO EXTINTO o presente processo com resolução de 

mérito.Eventuais custas/taxas processuais deverão ser arcadas pela 

parte exequente.4. Após o TRÂNSITO EM JULGADO, o que deverá ser 

previamente CERTIFICADO nos autos, AO ARQUIVO, mediante as baixas e 

anotações pertinentes.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 17111 Nr: 6-24.1987.811.0020

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: POLINÉSIA FRANCISCA ELIAS FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCA SIMÃO ELIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: APARECIDO GONÇALVES - 

OAB:2022/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

1. Cuida-se de ação de inventário ajuizada por POLINÉSIA FRANCISCA 

ELIAS em virtude do falecimento da sua genitora FRANCISCA SIMIÃO 

ELIAS.

Após a competente primeiras declarações, comparece a inventariante 

para pleitear a suspensão do feito pelo período de 01 (um) ano diante de 

informações de que o bens foram alienados antes da partilha (fl. 49).

Por mais de 26 (vinte e seis) anos os autos permaneceram em arquivo 

provisório aguardando manifestação dos herdeiros;

Desarquivados em 08 (oito) de novembro de 2019, determinou-se a 

intimação da parte demandante para informar se persiste interesse no 

prosseguimento do feito.

Devidamente intimada, comparece a inventariante para informar que 

persiste interesse no prosseguimento do feito e que, diante das 

informações de venda de bem antes da partilha, ingressou-se com ação 

de anulação de negócio jurídico na Primeira Vara da Comarca de Alto 

Araguaia [neste juízo] de numeração única n. 488-82.2018.811.0020 – 

cód. 91381.

Por último, adveio informações do falecimento da inventariante.

2. Muito embora o presente feito já se alongue por cerca de 30 (trinta) 

anos, entendo que deve ser novamente remetido ao arquivo provisório até 

o julgamento do pedido de anulação de negócio jurídico notadamente 

quando o trâmite desta segunda ação tem efeito de prejudicar o regular 

processamento dos autos de inventário.

3. Portanto, DOU POR SUSPENSO o trâmite dos presentes autos e 

DETERMINO a remessa a arquivo provisório.

TRASLADE-SE cópia da presente decisão para a ação n. 

488-82.2018.811.0020 – cód. 91381 com finalidade de se registrar que o 

julgamento dos aludidos autos implicação no desarquivamento deste feito.

CIENTIFIQUEM-SE as partes por intermédio dos seus respectivos 

advogados habilitadas nos autos.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 17142 Nr: 82-67.1995.811.0020

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SÉRGIO RENÉ CARDOSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HAROLDO PEIXOTO ZATORRE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDNALDO DE CARVALHO 

AGUIAR - OAB:3179/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 3. Ante o exposto, com fulcro no artigo 924, inciso V e com aplicação da 

Súmula n. 150 do STF, RECONHEÇO a prescrição intercorrente e, por 

conseguinte, JULGO EXTINTO o presente processo com resolução de 

mérito.Eventuais custas/taxas processuais deverão ser arcadas pela 

parte exequente.4. Após o TRÂNSITO EM JULGADO, o que deverá ser 

previamente CERTIFICADO nos autos, AO ARQUIVO, mediante as baixas e 

anotações pertinentes.Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 34073 Nr: 1607-25.2011.811.0020

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E 

INVESTIMENTO DO SUL DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CACIQUE MÁQUINAS AGRICOLAS LTDA., 

RAIENE CRISTINA CHAGAS LUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DUÍLIO PIATO JÚNIOR - 

OAB:3.719-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ALVES DE ABREU - 

OAB:2.641/MT

 Vistos em correição.

1. Preenchidos os requisitos legais gerais e especiais, RECEBO a petição 

sub examine.

2. INTIME-SE o(a) executado(a) pessoalmente e através de seu(sua) 

patrono(a) constituído(a) nos autos, para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, efetue o pagamento do débito, sob pena de incidência de multa de 

10% (dez por cento) sobre o valor do mesmo, consoante disposto no art. 

523, §1º, do CPC.

3. Se decorrido o prazo acima sem que haja notícia de pagamento, 

CERTIFIQUE-SE e INTIME-SE a parte credora para trazer aos autos, 

planilha de cálculo devidamente atualizada, acrescendo a multa legal de 

10% (dez por cento).

4. Em sendo efetuado pagamento parcial no prazo consignado, a multa 

prevista incidirá sobre o restante (art. 523, § 2º, CPC).

5. Não sendo efetuado tempestivamente o pagamento e, apresentada a 

planilha de cálculo atualizada, EXPEÇA-SE o necessário à penhora de 

bens da parte executada (art. 523, § 3º, CPC).

6. Havendo pedido de penhora online, façam-me os autos CONCLUSOS 

para as deliberações pertinentes.

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Às providências.

Alto Araguaia, data da assinatura digital.

MARINA CARLOS FRANÇA,

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 51407 Nr: 612-75.2012.811.0020

 AÇÃO: Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com 

Cobrança->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e 

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AZARIAS TEODORO RODRIGUES, IBRANTINA VILELA 

RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MASSA FALIDA DE AGRENCO BIOENERGIA 

INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ÓLEOS BIODIESEL LTDA, DELOITTE TOUCHE 

TOHMATSU CONSULTORES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: APARECIDO GONÇALVES - 

OAB:2022/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIEN FÁBIO FIEL PAVONI - 

OAB:6525/MT

 VISTOS EM CORREIÇÂO.

 I – O perito nomeado pelo Juízo manifestou-se às fls. 152/155verso, seu 

aceite e pugnou pelo pagamento de 50% para início dos trabalhos.

 II - Ocorre que, conforme petição de fls. 140/142, o requerido informa sua 

qualidade de Massa Falida e requer que o pagamento dos honorários 

periciais sejam feitos ao final do processo, acaso saiam vencidos.

 III – No despacho de fls. 145, este juízo determinou que o perito que se 

manifestasse quanto a possibilidade de recebimento dos honorários no 

final do processo, entretanto a hipótese não foi abordada em sua 

manifestação.

 IV – Neste cenário, e antes de determinar a intimação da requerida para 

se manifestar quanto à proposta, determino que REAL BRASIL, seja 

intimada através do endereço eletrônico de fls. 152 e se manifeste quando 

à possibilidade de recebimento de honorários, ao final da ação a serem 
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pagos pelo vencido.

 V – Sendo positiva a resposta, desde já determino a intimação das partes 

para tomarem conhecimento da proposta de honorários e, querendo se 

manifestarem no prazo de 05 (cinco) dias.

 VI – Não havendo manifestação das partes, o que deverá ser certificado 

INTIME-SE o perito para iniciar os trabalhos, os quais deverão ser 

concluídos no prazo de 20 (vinte) dias.

 VII – Diversamente, havendo manifestações e requerimento venham os 

autos conclusos.

 Cumpra-se expedindo o necessário.

 Às providências

Alto Araguaia/MT, data da assinatura eletrônica.

 MARINA CARLOS FRANÇA

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 105790 Nr: 2019-72.2019.811.0020

 AÇÃO: Medidas de Proteção à Criança e Adolescente->Processo de 

Execução->Seção Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FDDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ GERVÁSIO DE FREITAS 

NETO - OAB:20.129/O, NELSON OLIVEIRA BATISTA - OAB:342.428/SP

 Vistos em correição.

1. INTIMEM-SE a REQUERIDA, na pessoa dos seus advogados, para que 

esclareçam, no prazo máximo de 05 (cinco) dias, se pretende a 

designação da audiência de instrução, especificando objetivamente as 

provas que pretendam produzir, sob pena de indeferimento da produção 

probatória e julgamento imediato da lide.

2. Ressalto em o Ministério Público Estadual, autor da ação já se 

manifestou pelo julgamento antecipado de lide conforme seu último 

parecer, razão pela qual desnecessária sua intimação para especificação 

de provas.

 3. Transcorrido o prazo, o que deverá ser certificado, tornem os autos 

concluso para saneamento ou julgamento antecipado.

Às providências.

Alto Araguaia, data da assinatura digital.

MARINA CARLOS FRANÇA,

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 105790 Nr: 2019-72.2019.811.0020

 AÇÃO: Medidas de Proteção à Criança e Adolescente->Processo de 

Execução->Seção Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FDDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ GERVÁSIO DE FREITAS 

NETO - OAB:20.129/O, NELSON OLIVEIRA BATISTA - OAB:342.428/SP

 INTIMAÇÃO da REQUERIDA, na pessoa do seu advogado, para que 

esclareça, no prazo máximo de 05 (cinco) dias, se pretende a designação 

da audiência de instrução, especificando objetivamente as provas que 

pretendam produzir, sob pena de indeferimento da produção probatória e 

julgamento imediato da lide.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 82457 Nr: 2652-54.2017.811.0020

 AÇÃO: Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JADLJ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LMDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE AUGUSTO RUI - 

OAB:13145

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SEBASTIAO GUSTAVO PRIMO 

PARREIRA - OAB:15.724/MT

 5. Ante o exposto e atendendo a tudo mais que dos autos consta, com 

espeque nos art. 487, I, do Digesto Processual Civil, julgo PROCEDENTE o 

pedido veiculado na inicial.Sem condenação em custas processuais e sem 

condenação em honorários advocatícios, vez que o feito tramita sob o 

pálio da Gratuidade da Justiça.CIENTIFIQUE-SE o Ministério Público e as 

partes.Transitado em julgado e nada mais requerido, EXPEÇA-SE mandado 

de averbação ao Registro Civil competente, para que seja excluída a 

paternidade de JOÃO ALVES DE LIMA JUNIOR, conforme consta dos 

artigos 5º e 6º, da Lei 8.560/92.Após, ARQUIVEM-SE os autos, com as 

baixas e anotações de estilo.DECLARO esta PUBLICADA com a entrega 

na Secretaria da 2ª Vara. DISPENSADO o registro na forma do Provimento 

n° 42/2008/CGJ. Às providências.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000406-63.2020.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

EMILLIA REGINA CANDIDA RIBEIRO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JORGE CORREIA DA SILVA JUNIOR OAB - MT23716/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED RONDONOPOLIS COOPERATIVA DE TRAB MEDICO LTDA (REU)

Magistrado(s):

MARINA CARLOS FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE ALTO 

ARAGUAIA DECISÃO Processo: 1000406-63.2020.8.11.0020. AUTOR(A): 

EMILLIA REGINA CANDIDA RIBEIRO REU: UNIMED RONDONOPOLIS 

COOPERATIVA DE TRAB MEDICO LTDA Vistos em correição. 1. Trata-se 

de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE 

URGÊNCIA C/C DANOS MORAIS proposta por EMILLIA REGINA CÂNDIDA 

RIBEIRO em face da UNIMED RONDONÓPOLIS COOPERATIVA DE 

TRABALHO MÉDICO LTDA. 2. Compulsando os autos, verifico que a 

requerente reside no Município de Ribeirãozinho/MT, contudo, este juízo 

não possui jurisdição com relação àquele Município. 3. O Código de 

Organização Judiciária do Estado de Mato Grosso-COJE, em seu Anexo nº 

01 – Quadro 01, informa que Ribeirãozinho é abrangido pela Comarca de 

Torixoréo/MT, a qual por sua vez não foi instalada, motivo pelo qual é 

jurisdicionada pela Comarca de Barra do Garças/MT, por conseguinte, a 

requerente que ocupa o polo ativo desta demanda também será 

jurisdicionada pela referida Comarca, o que demonstra a incompetência 

deste juízo para processar e julgar esta ação. 4. Inobstante, destaco, 

ainda, que a competência do juízo em que reside o consumidor é absoluta, 

devendo ser declarada de ofício pelo juízo. 5. A propósito, vejamos o 

seguinte aresto: “CONFLITO DE COMPETÊNCIA. NEGÓCIOS JURÍDICOS 

BANCÁRIOS. AÇÃO ORDINÁRIA DE REVISÃO DE CÉDULAS RURAIS 

AGRÍCOLAS C/C EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS E REPETIÇÃO DO INDÉBITO. 

COMPETÊNCIA TERRITORIAL DE NATUREZA ABSOLUTA NAS RELAÇÕES 

DE CONSUMO. POSSIBILIDADE DE DECRETAÇÃO DE OFÍCIO. A demanda 

versa sobre relação de consumo, sendo assim é aplicável ao caso a regra 

do artigo 101 , I , do Código de Defesa do Consumidor . A propositura da 

demanda deve ser no foro do domicílio da parte autora. CONFLITO 

NEGATIVO DE COMPETÊNCIA IMPROCEDENTE. DECISÃO MONOCRÁTICA.” 

(Conflito de Competência Nº 70055782874, Vigésima Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Dilso Domingos Pereira, Julgado em 

28/01/2014)” 6. Ante ao exposto, considerando que este Juízo não é 

competente para julgar as ações relativas aos moradores da cidade de 

Ribeirãozinho/MT; considerando que existe relação de consumo no caso 

em apreço, DECLINO, de ofício, da competência para processar e julgar a 

presente ação, DETERMINANDO a remessa dos autos ao Juízo da 

Comarca de Barra do Garças/MT. 9. CUMPRA-SE, providenciando e 

expedindo o necessário com celeridade. Às providências. Alto Araguaia, 

data da assinatura digita. MARINA CARLOS FRANÇA, Juíza de Direito

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 52761 Nr: 2196-80.2012.811.0020

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DERISVAL BORGES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão estatal punitiva para 

CONDENAR o réu DERISVAL BORGES DOS SANTOS como incurso na 
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sanção prevista artigo 171, §2º, inc. VI, do Código Penal.IV. DA 

APLICAÇÃO DA PENA [...] CUMPRAM-SE as demais disposições 

pertinentes da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da 

Justiça do Estado de Mato Grosso, pertinentes ao caso.Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 90466 Nr: 6611-33.2017.811.0020

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSPORTES EVF LTDA, ELVANDER VIEIRA 

DE FREITAS FAGUNDES, MARILENE MARIA FREITAS FAGUNDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Túlio de Barcelos - 

OAB:14258-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Antes de analisar o pedido de ref. 32, INTIME-SE o autor para que 

apresente o cálculo atualizado do débito. Prazo: 05 (cinco) dias.

 Às providências.

Alto Araguaia/MT, 17 de abril de 2020.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 32817 Nr: 356-69.2011.811.0020

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA MADALENA DE CAMPOS BORGES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dercídia José Campos (Espólio)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAGNUM MORAES NOGUEIRA - 

OAB:11.082/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 32827

Vistos, etc.

Inicialmente, verifico que as primeiras declarações indicam o montante de 

R$ 1.000.132,50 (um milhão cento e trinta e dois reais e cinquenta 

centavos) em bens do espólio, porém, foi atribuída a causa valor muito 

inferior.

Desse modo, considerando que o valor da causa corresponde a soma 

total dos bens e dívidas do de cujus, e que intimada a autora apenas 

ratificou os valores atribuídos a ação, RETIFICO de oficio o valor da 

presente ação, o que faço com fundamento no art. 292, §3º do CPC.

 Assim, RETIFIQUE-SE o valor da causa para: R$ 1.000.132,50 (um milhão 

cento e trinta e dois reais e cinquenta centavos).

Outrossim, considerando que as custas processuais deverão ser arcadas 

pelo espólio, e ante o pedido de alienação de bens (ref.07), DETERMINO o 

cumprimento do item 2, da decisão de ref. 14.

 Às providências.

 Alto Araguaia/MT, 22 de abril de 2020.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 33512 Nr: 1049-53.2011.811.0020

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GNR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LFL, LGR, JFR, MAFR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTHUR REZENDE 

WALDSCHMIDT - OAB:12624/O, RODOLFO BRASIL LANG - 

OAB:25.391-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ANTONIO 

CAVALCANTI DE MACEDO JUNIOR - OAB:336941/SP

 Código nº 33512

Vistos, etc.

Em tempo, verifico que os advogados da inventariante renunciaram ao 

mandado à ref. 16, bem como à pág. 182.

 Todavia, após a juntada da renúncia (pág. 182) o causídico subscritor, 

permaneceu peticionando nos autos em nome da inventariante Gabriela 

Nunes Ribeiro.

 Assim, INTIME-SE o advogado, Dr. Arthur Rezende Waldschmidt, para que 

diga no prazo de 05 (cinco) dias, se irá ou não representar a inventariante 

nestes autos, juntando aos autos o instrumento procuratório.

 Permanecendo a renúncia, DETERMINO desde já que se proceda a 

exclusão do causídico nestes autos, bem como seja a Sra. Gabriela Nunes 

Ribeiro, INTIMADA pessoalmente para regularizar sua representação 

nestes autos. Prazo: 05 (cinco) dias.

 No mais, CUMPRAM-SE os comandos da decisão de ref. 14.

 Às providências.

 Alto Araguaia/MT, 22 de abril de 2020.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000740-68.2018.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

LEIA PAULA APARECIDA CLAUDIO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEIA PAULA APARECIDA CLAUDIO OAB - MT0015120A-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ADALTO QUINTINO DA SILVA

 

Vistos, etc. CUMPRA-SE o item 3 da decisão de id. 17179263. Outrossim, 

mostra-se desnecessária a apresentação da certidão de crédito original 

em Secretaria, na forma pleiteada pela requerida, cabendo a parte 

detentora preservar o documento, a luz do que dispõe o parágrafo 3º do 

artigo 11 da lei 11.419/06. Às providências. Alto Araguaia/MT, 22 de abril 

de 2020. Adalto Quintino da Silva Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000991-52.2019.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

LEIA PAULA APARECIDA CLAUDIO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEIA PAULA APARECIDA CLAUDIO OAB - MT0015120A-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ADALTO QUINTINO DA SILVA

 

Vistos, etc. CUMPRAM-SE os comandos da decisão de id. 25861707. 

Outrossim, mostra-se desnecessária a apresentação da certidão de 

crédito original em Secretaria, na forma pleiteada pela requerida, cabendo 

a parte detentora preservar o documento, a luz do que dispõe o parágrafo 

3º do artigo 11 da lei 11.419/06. Às providências. Alto Araguaia/MT, 22 de 

abril de 2020. Adalto Quintino da Silva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000189-20.2020.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

REILA SOUSA DE ASSIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEIDIANE REZENDE CORDEIRO GALVÃO OAB - MT27968/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERIDO)

 

Vistos, etc. Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da 

Lei 9.099/95. Decido. A parte autora requereu a desistência da ação. Nos 

termos do estatuído no artigo 200, parágrafo único, do CPC/2015, a 

desistência da ação somente produz seus efeitos após a homologação 

Judicial. Ante o exposto, para que produzam os seus jurídicos e legais 
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efeitos, HOMOLOGO O PEDIDO DE DESISTÊNCIA desta reclamação, e, por 

conseguinte, JULGO EXTINTO este feito, sem exame do mérito, com lastro 

legal no disposto artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil/2015. 

Sem custas e honorários advocatícios nesta fase, a teor dos artigos 54 e 

55 da Lei 9.099/95. Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas 

baixas. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Alto Araguaia/MT, 16 de abril 

de 2020. Adalto Quintino da Silva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001028-79.2019.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

WELLINGTON NOGUEIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KASSIA REGINA NAVES SILVA BRAGA OAB - MT25030-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Vistos, etc. Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95. 

Fundamento e Decido. Analisando os autos, constato que a requerente 

deixou de comparecer na audiência de conciliação e, ainda, não 

apresentou prova hábil para justificar sua ausência no ato. Cabe à parte 

autora comparecer a todas as audiências realizadas no âmbito do rito da 

Lei nº. 9.099 /95, sob pena de extinção do processo, conforme o disposto 

no artigo 51, da mencionada Lei in verbis: Art. 51. Extingue-se o processo, 

além dos casos previstos em lei: I - quando o autor deixar de comparecer 

a qualquer das audiências do processo. De igual modo, o enunciado 20, 

do Fonaje dispõe que: “O comparecimento pessoal da parte às audiências 

é obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser representada por preposto. 

Nesse sentido: JUIZADOS ESPECIAIS. PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DA 

PARTE AUTORA NA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. JUSTIFICATIVA 

PRECÁRIA. EXTINÇÃO POR DESÍDIA. PEDIDO DE GRATUIDADE DE 

JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Consoante o 

preceituado no Enunciado nº 20 do Fonaje, nos Juizados Especiais, a 

ausência injustificada da parte autora a quaisquer das audiências é causa 

de extinção do processo sem resolução do mérito, a teor do disposto no 

artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95. 2. Ademais, a justificativa para a 

ausência deve ocorrer antes ou no momento da audiência, sob pena de 

preclusão. Precedente desta Turma Recursal: EVERSON MENDES LIMA 

versus TAM LINHAS AEREAS S/A. Acórdão nº 991266, 

07031065020168070016, Relator: JOÃO FISCHER 2ª Turma Recursal dos 

Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 

01/02/2017, Publicado no DJE: 14/02/2017. Portanto, diante da ausência do 

demandante à sessão de conciliação, a extinção do feito é medida que se 

impõe. Diante do exposto, JULGO EXTINTO o feito sem resolução de 

mérito, nos termos do artigo 51, I, da Lei n. 9.099/1995. Considerando que 

não houve comprovação de que a ausência decorreu de força maior (art. 

51, §2º, Lei 9.099/95). CONDENO a parte promovente ao pagamento das 

custas processuais, conforme orientação contida no Enunciado 

28/FONAJE, não podendo repetir o ajuizamento desta ação sem que haja 

prévio pagamento das custas processuais deste feito. Transitado em 

julgado arquive-se o feito procedendo-se às baixas de estilo e anotações 

de praxe. Alto Araguaia/MT, 15 de abril de 2020. Adalto Quintino da Silva 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001115-35.2019.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANO PEREIRA DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KASSIA REGINA NAVES SILVA BRAGA OAB - MT25030-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO ARAGUAIA SENTENÇA Processo: 

1001115-35.2019.8.11.0020. REQUERENTE: SILVANO PEREIRA DE LIMA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO VISTOS, A parte autora alega que seu 

nome está negativado por débito junto à reclamada, sem, contudo, ter 

contribuído para tal inscrição, razão pela qual requer indenização em 

virtude de supostos danos morais suportados. Em sua contestação, a 

reclamada afirma que não houve qualquer cobrança indevida e os valores 

cobrados correspondiam exatamente à relação jurídica existente entre as 

partes. É o necessário, atendido o disposto no art. 38 da Lei nº 9.099/95. 

DECIDO. O litígio versa sobre matéria exclusivamente de direito, 

encontrando-se o julgamento antecipado, eis que presente a hipótese do 

art. 355, I do CPC, não havendo necessidade de produção de outras 

provas, em audiência, ou não. Sigo a orientação do Superior Tribunal de 

Justiça no sentido de que “(...) presentes as condições que ensejam 

julgamento antecipado da causa, é dever do Juiz e não mera faculdade, de 

assim proceder.” (Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, REsp n.º 2.832-RJ, 

DJU 17.09.90, pág. 9513). Então, atento aos princípios da economia e 

celeridade processual, passo a decidir. Registro, inicialmente, que, no 

sistema dos Juizados Especiais, o juiz não está obrigado a rebater uma a 

uma as teses apresentadas pelas partes, bastando que consigne na 

sentença os elementos formadores da sua convicção. Pois bem, após 

detida análise dos autos e seus documentos vejo que deve ser julgado 

improcedente o pedido da parte reclamante, senão vejamos: A reclamada 

juntou documentos que comprovam a contratação do serviço, ou seja, que 

a parte autora contratou primeiramente na forma de abertura de conta 

corrente/salário, tendo posteriormente renegociado dívida junto ao 

reclamado, sem, contudo, quita-la. Assim, como a parte reclamante não se 

desincumbiu do ônus probatório que lhe competia quanto a fato 

constitutivo do seu direito de ser indenizada por danos morais, nos termos 

do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, impõe-se, nesse 

aspecto, a improcedência do pedido. Por outro lado, não vislumbro a má-fé 

da parte reclamante para que ocorra a sua condenação e penalização por 

ser litigante de má-fé. Ante o exposto, nos termos do art. 487, inc. I, do 

Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos veiculados 

na inicial. Sem custas e sem honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 

55 da Lei nº. 9.099/95). Submeto a presente decisão ao Juiz Togad0 (art. 

40, da Lei nº 9.099/95). CARLOS AUGUSTO SERRA NETO Juiz Leigo 

VISTOS, Homologo por sentença nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o 

necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. Adalto Quintino 

da Silva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000850-33.2019.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

SAULO ROGERIO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANNE FRAUZINO MACHADO OAB - MT24738/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GABRIELA RODRIGUES LAGO COSTA OAB - DF21924 (ADVOGADO(A))

ESTEFANIA GONCALVES BARBOSA COLMANETTI OAB - DF0013158A 

(ADVOGADO(A))

 

Vistos, etc. Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95. 

Fundamento e Decido. Analisando os autos, constato que a requerente 

deixou de comparecer na audiência de conciliação e, ainda, não 

apresentou prova hábil para justificar sua ausência no ato. Cabe à parte 

autora comparecer a todas as audiências realizadas no âmbito do rito da 

Lei nº. 9.099 /95, sob pena de extinção do processo, conforme o disposto 

no artigo 51, da mencionada Lei in verbis: Art. 51. Extingue-se o processo, 

além dos casos previstos em lei: I - quando o autor deixar de comparecer 

a qualquer das audiências do processo. De igual modo, o enunciado 20, 

do Fonaje dispõe que: “O comparecimento pessoal da parte às audiências 

é obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser representada por preposto. 

Nesse sentido: JUIZADOS ESPECIAIS. PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DA 

PARTE AUTORA NA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. JUSTIFICATIVA 

PRECÁRIA. EXTINÇÃO POR DESÍDIA. PEDIDO DE GRATUIDADE DE 

JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Consoante o 

preceituado no Enunciado nº 20 do Fonaje, nos Juizados Especiais, a 

ausência injustificada da parte autora a quaisquer das audiências é causa 

de extinção do processo sem resolução do mérito, a teor do disposto no 

artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95. 2. Ademais, a justificativa para a 

ausência deve ocorrer antes ou no momento da audiência, sob pena de 

preclusão. Precedente desta Turma Recursal: EVERSON MENDES LIMA 

versus TAM LINHAS AEREAS S/A. Acórdão nº 991266, 
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07031065020168070016, Relator: JOÃO FISCHER 2ª Turma Recursal dos 

Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 

01/02/2017, Publicado no DJE: 14/02/2017. Portanto, diante da ausência do 

demandante à sessão de conciliação, a extinção do feito é medida que se 

impõe. Diante do exposto, JULGO EXTINTO o feito sem resolução de 

mérito, nos termos do artigo 51, I, da Lei n. 9.099/1995. Considerando que 

não houve comprovação de que a ausência decorreu de força maior (art. 

51, §2º, Lei 9.099/95). CONDENO a parte promovente ao pagamento das 

custas processuais, conforme orientação contida no Enunciado 

28/FONAJE, não podendo repetir o ajuizamento desta ação sem que haja 

prévio pagamento das custas processuais deste feito. Transitado em 

julgado arquive-se o feito procedendo-se às baixas de estilo e anotações 

de praxe. Alto Araguaia/MT, 15 de abril de 2020. Adalto Quintino da Silva 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010160-17.2014.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

VALDENICE MARTINS VIEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS MARTINS REZENDE OAB - PR0047143A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALEXANDRE AUGUSTIN (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL DA CRUZ MULLER ABREU LIMA OAB - MT6177-O 

(ADVOGADO(A))

 

Vistos, etc. INTIME-SE a parte autora, para querendo, manifestar-se dos 

embargos, no prazo de 10 (dez) dias. CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário. Alto Araguaia/MT, 15 de abril de 2020. Adalto Quintino da Silva 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001197-66.2019.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

GUILHERME JUNIO PAES ANANIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE TEIXEIRA VIEIRA OAB - DF31718 (ADVOGADO(A))

CAMILA RAMOS COELHO OAB - MT16745-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE ALTO 

ARAGUAIA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO ARAGUAIA 

RUA ONILDO TAVEIRA, S/N, VILA AEROPORTO, ALTO ARAGUAIA - MT - 

CEP: 78780-000 INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO ADALTO QUINTINO DA 

SILVA PROCESSO n. 1001197-66.2019.8.11.0020 Valor da causa: R$ 

10.000,00 ESPÉCIE: [Adicional de Serviço Noturno]->PROCEDIMENTO DE 

CONHECIMENTO (1107) POLO ATIVO: Nome: GUILHERME JUNIO PAES 

ANANIAS Endereço: Rua Buriti, 10, Rua Buriti, ALTO ARAGUAIA - MT - 

CEP: 78780-000 POLO PASSIVO: Nome: ESTADO DE MATO GROSSO 

Endereço: desconhecido FINALIDADE: INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO para 

apresentação das Contrarrazões de Recurso caso queira no prazo de 10 

(dez) dias, conforme documentos vinculados disponíveis no Portal de 

Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste documento. 

ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O prazo é contado a partir do dia útil 

seguinte à consulta da intimação. ALTO ARAGUAIA, 23 de abril de 2020. 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

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

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

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

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

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

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

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

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

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

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

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

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

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

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

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

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

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

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

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

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

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010091-14.2016.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS MOREIRA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIACAO SAO LUIZ LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL PATRICK FRANCISCO OAB - MS0013782A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO ARAGUAIA Autos nº 

8010091-14.2016.811.0020 Vistos em correição. DEFIRO o pedido de id. 

8355604. Assim, REMETAM-SE os autos à contadoria do juízo para 

atualização do débito. Após, INTIME-SE o devedor pessoalmente e/ou por 

meio de seu advogado, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, pague o 

valor do débito, acrescido das custas, se houver, sob pena de ser 

acrescido da multa de 10% (art. 523, § 1º, do CPC de 2015) e, caso não 

haja pagamento no prazo assinalado, deverá ser efetuada a penhora e 

avaliação de bens e elaborado o respectivo auto, intimando-se o 

executado ou o representante legal na pessoa de seu advogado ou, na 

falta deste, pessoalmente, por mandado ou correio, para apresentação de 

embargos no prazo de 15 (quinze) dias (art. 915 do CPC de 2015 – 

Enunciado 142 do Fonaje). Em caso de depósito espontâneo, o prazo para 

embargos flui a partir da data do depósito (Enunciado nº 156 do FONAJE). 

Na hipótese de não existir patrono constituído pelo executado nos autos, 

deverá a Secretaria observar que, no caso de se tratar de reclamado que 

tenha sido declarado revel na fase de conhecimento, a intimação deverá 

observar o disposto no art. 346 do CPC de 2015, correndo os prazos em 

cartório a partir da publicação do ato no Diário Oficial. A intimação pessoal 

será necessária apenas após e se houver efetiva penhora. Não sendo 

opostos embargos, certifique-se, intimando-se o credor, que deverá se 

manifestar sobre uma das alternativas dos §§ 2º e 3º do art. 53 da Lei 

9.099/95 e, optando o credor pela alienação, designe-se data para leilão 

ou praça, expedindo-se editais, que deverão ser afixados nos locais de 

costume, dispensada a publicação em jornais se o bem penhorado for de 

valor inferior a vinte salários mínimos (Lei nº 9.099/95, art. 53, VIII). Ficam 

autorizados o credor, o devedor e o Sr. Gestor a proceder na forma do 

art. 52, VIII, desde que haja prévia autorização judicial, quanto à ultimação 

da alienação, podendo, ainda, o credor proceder a aquisição do bem na 

conformidade do art. 895, § 2º, do CPC de 2015. Não cabe fixação de 

honorários advocatícios em fase de cumprimento de sentença no âmbito 

dos Juizados Especiais Cíveis, em face do disposto no art. 55 da Lei nº 

9.099/1995, e de acordo com a jurisprudência dominante sobre o tema 

(Enunciado nº 161 do FONAJE). Deverá o exequente promover o 

necessário. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. INTIMEM-SE. 

CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Alto Araguaia/MT, 07 de novembro 

de 2019. Adalto Quintino da Silva Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000234-92.2018.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE DA CRUZ DE SOUSA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEIA PAULA APARECIDA CLAUDIO OAB - MT0015120A-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO OAB - MG84400-O 

(ADVOGADO(A))
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ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE OAB - MG78069-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ADALTO QUINTINO DA SILVA

 

Autos nº 1000234-92.811.0020 Vistos, etc. Dispenso o relatório, em 

atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Ante a 

concordância expressa do autor, EXPEÇA-SE alvará de levantamento dos 

valores depositados, transferindo-se as quantias para à conta indicada 

nos autos. Por consequência, como de conhecimento, as causas de 

extinção dos feitos executivos estão elencadas no art. 924 e incisos do 

CPC, sendo certo que a referida extinção somente produzirá efeito quando 

for declarada por sentença. Assim sendo, considerando que houve o 

pagamento do débito, JULGO EXTINTA a presente execução, nos termos 

do art. 924, inc. II e o art. 925 do CPC. Sem custas e honorários 

advocatícios com fundamento nos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 

9.099/1995. Após o trânsito em julgado, CERTIFIQUE-SE e ARQUIVE-SE, 

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

Intimem-se. Alto Araguaia/MT, 15 de abril de 2020. Adalto Quintino da Silva 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-279 ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80

Processo Número: 1001052-10.2019.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DEBORA RODOLFO DE ARAUJO (REQUERENTE)

WILLIAMS MORAIS DE ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ALVES DE ABREU OAB - MT2641/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ISA MORAIS DE ARAUJO (REQUERIDO)

Outros Interessados:

AGENCIA DA PREVIDENCIA ALTO ARAGUAIA (INTERESSADO)

Magistrado(s):

ADALTO QUINTINO DA SILVA

 

Autos nº 1001052-10.2019.811.0020 Vistos, etc. Relatório dispensado 

nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95. É o relatório necessário. DECIDO. 

No presente caso, tenho que o indeferimento da inicial é medida que se 

impõe. Isso porque, o pedido autônomo de expedição de alvará judicial 

somente é cabível quando, inexistindo bens a serem partilhados, existirem 

valores deixados pelo de cujus e que não foram por ele utilizados, seja em 

depósitos bancários, sejam em contas de poupança, saldo de FGTS, 

PASEP ou resíduos salariais e previdenciários. Ressalte-se que o pedido 

de expedição de alvará judicial é um procedimento simples de jurisdição 

voluntária, e basta que o postulante comprove o óbito do titular do crédito, 

a sua condição de herdeiro ou sucessor e afirme a inexistência de bens, 

bem como a existência do pretendido crédito. Contudo, consta da certidão 

de óbito que a falecido deixou bens a inventariar, o que impossibilita o 

levantamento de valores nos moldes que foi requerido, necessitando-se 

assim, da abertura do inventário. A propósito: APELAÇÃO CÍVEL. 

JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA. PEDIDO DE ALVARÁ. LEVANTAMENTO DE 

VALORES DEPOSITADOS EM CONTA POUPANÇA. CEF. EXISTÊNCIA DE 

BENS A INVENTARIAR E HERDEIROS. NECESSIDADE DE INVENTÁRIO. A 

Lei n.º 6.858/80 se destina a regular o pagamento, aos dependentes ou 

sucessores, de pequenos valores decorrentes de saldos bancários e de 

contas de cadernetas de poupança e fundos de investimento, dentre 

outros, não recebidos em vida pelo respectivo titular, quando não se tenha 

deixado bens a inventariar. Sendo assim, constando dos autos a 

existência de bem imóvel em nome do de cujus resta impossibilitado o 

levantamento de valores nos moldes que requerido, necessitando-se, 

antes, da abertura do inventário. Ademais, a renúncia da herança deve 

constar expressamente de instrumento público ou termo judicial, 

consoante dispõe o art. 1.806 do supracitado diploma legal. APELAÇÃO 

CONHECIDA E DESPROVIDA. (Classe: Apelação,Número do Processo: 

0025080-56.2010.8.05.0080, Relator (a): Gesivaldo Nascimento Britto, 

Segunda Câmara Cível, Publicado em: 15/04/2016 ). APELAÇÃO CÍVEL. 

JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA. PEDIDO DE ALVARÁ PARA LEVANTAMENTO 

DE VALORES EM CONTA BANCÁRIA. EXISTÊNCIA DE BENS A 

INVENTARIAR E HERDEIROS. NECESSIDADE DE INVENTÁRIO. A meeira 

não pode, por meio de alvará, levantar valores depositados em favor do 

de cujus sem a inequívoca ciência e concordância de todos os herdeiros 

necessários, principalmente quando o de cujus deixou patrimônio a ser 

partilhado. NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. (Apelação Cível Nº 

70055425722, Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Alzir Felippe Schmitz, Julgado em 26/09/2013, publicado em 02/10/2013). 

Desse modo, havendo bens a inventariar, há de ser ajuizada ação de 

inventário, que é a demanda prevista legalmente para operar a correta 

partilha dos bens deixados pelo de cujus, não havendo como prosperar o 

pleito. Posto isso, ante a inadequação da via eleita, INDEFIRO A INICIAL, e 

JULGO EXTINTO O FEITO, sem resolução do mérito, nos termos do art. 

485, I, do CPC/15. Sem custas e sem honorários advocatícios, pois 

incabível na espécie. Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os 

autos, após as baixas e anotações pertinentes. Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Cumpra-se. Alto Araguaia/MT, 15 de abril de 2020. Adalto 

Quintino da Silva Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000971-61.2019.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

WESLEY PEREIRA CORREA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANNE FRAUZINO MACHADO OAB - MT24738/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO COIMBRA DONEGATTI OAB - SP0290089A 

(ADVOGADO(A))

EDUARDO MONTENEGRO DOTTA OAB - SP155456 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ADALTO QUINTINO DA SILVA

 

Autos nº 1000971-61.2019.811.0020 Vistos, etc. Relatório dispensado 

nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95. Fundamento e Decido. Analisando 

os autos, constato que a requerente deixou de comparecer na audiência 

de conciliação e, ainda, não apresentou prova hábil para justificar sua 

ausência no ato. Cabe à parte autora comparecer a todas as audiências 

realizadas no âmbito do rito da Lei nº. 9.099 /95, sob pena de extinção do 

processo, conforme o disposto no artigo 51, da mencionada Lei in verbis: 

Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei: I - 

quando o autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do 

processo. De igual modo, o enunciado 20, do Fonaje dispõe que: “O 

comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório. A pessoa 

jurídica poderá ser representada por preposto. Nesse sentido: JUIZADOS 

ESPECIAIS. PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DA PARTE AUTORA NA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. JUSTIFICATIVA PRECÁRIA. EXTINÇÃO POR 

DESÍDIA. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E 

NÃO PROVIDO. 1. Consoante o preceituado no Enunciado nº 20 do Fonaje, 

nos Juizados Especiais, a ausência injustificada da parte autora a 

quaisquer das audiências é causa de extinção do processo sem 

resolução do mérito, a teor do disposto no artigo 51, inciso I, da Lei nº 

9.099/95. 2. Ademais, a justificativa para a ausência deve ocorrer antes 

ou no momento da audiência, sob pena de preclusão. Precedente desta 

Turma Recursal: EVERSON MENDES LIMA versus TAM LINHAS AEREAS 

S/A. Acórdão nº 991266, 07031065020168070016, Relator: JOÃO 

FISCHER 2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do 

DF, Data de Julgamento: 01/02/2017, Publicado no DJE: 14/02/2017. 

Portanto, diante da ausência do demandante à sessão de conciliação, a 

extinção do feito é medida que se impõe. Diante do exposto, JULGO 

EXTINTO o feito sem resolução de mérito, nos termos do artigo 51, I, da Lei 

n. 9.099/1995. Considerando que não houve comprovação de que a 

ausência decorreu de força maior (art. 51, §2º, Lei 9.099/95). CONDENO a 

parte promovente ao pagamento das custas processuais, conforme 

orientação contida no Enunciado 28/FONAJE, não podendo repetir o 

ajuizamento desta ação sem que haja prévio pagamento das custas 

processuais deste feito. Transitado em julgado arquive-se o feito 

procedendo-se às baixas de estilo e anotações de praxe. Alto 

Araguaia/MT, 15 de abril de 2020. Adalto Quintino da Silva Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010276-57.2013.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

AURILENE NOGUEIRA BARRETO DE SOUSA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEIA PAULA APARECIDA CLAUDIO OAB - MT0015120A-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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BEATRIZ SANTOS SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ADALTO QUINTINO DA SILVA

 

Processo nº 8010276-57.811.0020 Vistos, etc. Relatório dispensado nos 

termos do art. 38 da Lei 9.099/95. É breve relato. DECIDO. Como é sabido, 

a Lei 9.099/95 dispõe de maneira expressa as hipóteses de competência 

negativa dos Juizados. Assim, a causa que tenha como objeto qualquer 

uma das situações previstas será extinta, sem que haja o julgamento do 

mérito. Há de se considerar também, que, sendo os Juizados destinados 

ao julgamento de causas de menor complexidade, demandas que 

dependam de prova muito complexa devem ser extintas, posto que 

incompatíveis com o procedimento sumaríssimo, em que a cognição dos 

fatos é restrita. É certo que o Juizado Especial Cível não é local para que 

ações perdurem por muito tempo, é justiça rápida, e assim deve ser para 

propiciar que um maior número de demandas sejam julgadas no menor 

tempo possível. Ademais, os Juizados Especiais, orientam-se pelos 

Princípios da Oralidade, Simplicidade, Economia Processual e 

principalmente, pela Celeridade, esta inclusive, buscada a todo o tempo 

pelos jurisdicionados. Diante das informações trazidas pela parte 

exequente, entendo que o presente feito não comporta mais 

prosseguimento junto à esta Justiça Especializada, ante a inexistência de 

localização da parte executada, o que inviabilizada a ocorrência da 

chamada tríade processual. A situação constatada nos autos colide com 

os princípios da celeridade e simplicidade do rito sumaríssimo, 

sobremaneira com os princípios da operabilidade, da efetividade da 

prestação jurisdicional e ainda, com o princípio constitucional da duração 

razoável do processo. Atingindo o processo todos estes obstáculos, a 

medida correta é a renovação da ação na Justiça Comum, na qual se 

poderá manejar todos os instrumentos cabíveis para o bom termo da ação, 

inclusive, se for o caso, a citação por edital, medida que é vedada pelo art. 

18, § 2º, da Lei 9.099/95. Isto posto, DECLARO EXTINTO o presente feito, 

nos termos do art. 53, § 4º, da Lei n. 9.099/95. Considerando o Princípio 

Constitucional de acesso à justiça, DEFIRO a gratuidade da justiça à parte 

autora, nos termos do art. 54 da lei 9.099/95. Remeta-se ao ARQUIVO com 

as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. 

CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Alto Araguaia/MT, 15 de abril de 

2020. Adalto Quintino da Silva Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010079-63.2017.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE SOUSA CARVALHO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FLAVIO MARTINS RIBEIRO OAB - MT0018826A (ADVOGADO(A))

NADIA JOYCE MARTINS CARVALHO OAB - MT26286/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE APARECIDO FRANCO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ADALTO QUINTINO DA SILVA

 

Processo nº 8010079-63.2017.811.0020 Vistos, etc. Trata-se de 

execução de título extrajudicial. A parte exequente, diante da não 

localização de bens penhoráveis, requer nova penhora via sistema 

BacenJud (id. 28076445). É breve relato. Decido. Como sabido, o Juizado 

Especial Cível não é local para que ações perdurem por muitos anos, é 

justiça rápida, e assim deve ser para propiciar que um maior número de 

demandas sejam julgadas no menor tempo possível. A presente ação foi 

distribuída em 2017 e até o momento a parte exequente não logrou êxito 

em receber seu crédito, muito embora este Juízo tenha efetuado tentativas 

de expropriação. Em análise dos autos, constata-se que por mais de uma 

vez tentou-se a expropriação de bens da parte executada, contudo, todas 

restaram infrutíferas. Isto posto, JULGO e DECLARO EXTINTO o presente 

feito, com fundamento no art. 53, § 4º, da Lei 9.099/95. DETERMINO que a 

secretaria deste Juízo proceda à emissão da Certidão de Crédito em favor 

do exequente, a qual será emitida no momento que a parte comparecer na 

Secretaria para retirá-la, em conformidade com o Enunciado 76 do 

FONAJE, senão vejamos: ENUNCIADO 76 (Substitui o Enunciado 55) – No 

processo de execução, esgotados os meios de defesa e inexistindo bens 

para a garantia do débito, expede-se a pedido do exeqüente certidão de 

dívida para fins de inscrição no serviço de Proteção ao Crédito – SPC e 

SERASA, sob pena de responsabilidade. DETERMINO, desde já, o 

arquivamento do feito com baixa, pois desnecessário manter o processo 

em aberto para cumprimento da providência acima. Juntem-se os extratos 

respectivos. Intimem-se. Às providências. Alto Araguaia/MT, 15 de abril de 

2020. Adalto Quintino da Silva Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010044-06.2017.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

EDINON SOUSA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILLIAM SANTOS ARAUJO OAB - MT2644-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONSTRUTORA BH LTDA - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEIA PAULA APARECIDA CLAUDIO OAB - MT0015120A-B 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ADALTO QUINTINO DA SILVA

 

Processo nº 8080044-06.2017.811.0020 Vistos, etc. Trata-se de 

cumprimento de sentença. A parte exequente, diante da não localização 

de bens penhoráveis, requer nova expedição de oficio, a fim de que seja 

informado nos autos, eventual valor a ser recebido pela reclamada. É 

breve relato. Decido. Como sabido, o Juizado Especial Cível não é local 

para que ações perdurem por muitos anos, é justiça rápida, e assim deve 

ser para propiciar que um maior número de demandas sejam julgadas no 

menor tempo possível. A presente ação foi distribuída em 2017 e até o 

momento a parte exequente não logrou êxito em receber seu crédito, muito 

embora este Juízo tenha efetuado tentativas de expropriação. Em análise 

dos autos, constata-se que por mais de uma vez tentou-se a expropriação 

de bens da parte executada, contudo, todas restaram infrutíferas. Isto 

posto, JULGO e DECLARO EXTINTO o presente feito, com fundamento no 

art. 53, § 4º, da Lei 9.099/95. DETERMINO que a secretaria deste Juízo 

proceda à emissão da Certidão de Crédito em favor do exequente, a qual 

será emitida no momento que a parte comparecer na Secretaria para 

retirá-la, em conformidade com o Enunciado 76 do FONAJE, senão 

vejamos: ENUNCIADO 76 (Substitui o Enunciado 55) – No processo de 

execução, esgotados os meios de defesa e inexistindo bens para a 

garantia do débito, expede-se a pedido do exeqüente certidão de dívida 

para fins de inscrição no serviço de Proteção ao Crédito – SPC e 

SERASA, sob pena de responsabilidade. DETERMINO, desde já, o 

arquivamento do feito com baixa, pois desnecessário manter o processo 

em aberto para cumprimento da providência acima. Juntem-se os extratos 

respectivos. Intimem-se. Às providências. Alto Araguaia/MT, 15 de abril de 

2020. Adalto Quintino da Silva Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010368-69.2012.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA GARCIA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANGELITA IRENE SANTOS CREMONESE OAB - MT0016419A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MICROSOFT MOBILE TECNOLOGIA LTDA. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES OAB - SP131600-A 

(ADVOGADO(A))

WILSON ROBERTO PEIXOTO JUNIOR OAB - MT0008032A-B 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ADALTO QUINTINO DA SILVA

 

Processo nº 8010368-69.2012.811.0020 Vistos, etc. Relatório dispensado 

nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95. É breve relato. DECIDO. Na 

hipótese, comprovado que o reclamante foi intimado, para se manifestar 

no feito, e tendo permanecido inerte, conforme certidão ID 30828939, 

declaro a extinção do feito por abandono. Ressalto que é desnecessária a 

intimação pessoal da parte (art. 51, §1º LJE). Assim, DECLARO EXTINTO O 

FEITO, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, III, CPC/15, c/c 51, 

§1º, LJE. Deixo de condenar as partes no pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, por não serem cabíveis nesta 

fase (art. 54 e 55, da Lei Federal nº 9.099/95). Preclusas as vias 

recursais, nada sendo requerido, certifique-se, e arquive-se. Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Alto 
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Araguaia/MT, 15 de abril de 2020. Adalto Quintino da Silva Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000160-67.2020.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

TALLITON GONCALVES SANTANA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGINITA DA SILVA CRUZ OAB - GO57239 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ODETE RODRIGUES BISPO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ADALTO QUINTINO DA SILVA

 

Vistos, etc. Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da 

Lei 9.099/95. Decido. A parte autora requereu a desistência da ação. Nos 

termos do estatuído no artigo 200, parágrafo único, do CPC/2015, a 

desistência da ação somente produz seus efeitos após a homologação 

Judicial. Ante o exposto, para que produzam os seus jurídicos e legais 

efeitos, HOMOLOGO O PEDIDO DE DESISTÊNCIA desta reclamação, e, por 

conseguinte, JULGO EXTINTO este feito, sem exame do mérito, com lastro 

legal no disposto artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil/2015. 

Sem custas e honorários advocatícios nesta fase, a teor dos artigos 54 e 

55 da Lei 9.099/95. Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas 

baixas. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Alto Araguaia/MT, 15 de abril 

de 2020. Adalto Quintino da Silva Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010250-88.2015.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR TISSIANI BONJORNO OAB - PR0033390A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FLAVIA FRANCIELE DOS SANTOS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEIA PAULA APARECIDA CLAUDIO OAB - MT0015120A-B 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ADALTO QUINTINO DA SILVA

 

Vistos, etc. Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95. 

Fundamento e Decido. Analisando os autos, constato que a requerente 

deixou de comparecer na audiência de conciliação e, ainda, não 

apresentou prova hábil para justificar sua ausência no ato. Cabe à parte 

autora comparecer a todas as audiências realizadas no âmbito do rito da 

Lei nº. 9.099 /95, sob pena de extinção do processo, conforme o disposto 

no artigo 51, da mencionada Lei in verbis: Art. 51. Extingue-se o processo, 

além dos casos previstos em lei: I - quando o autor deixar de comparecer 

a qualquer das audiências do processo. De igual modo, o enunciado 20, 

do Fonaje dispõe que: “O comparecimento pessoal da parte às audiências 

é obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser representada por preposto. 

Nesse sentido: JUIZADOS ESPECIAIS. PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DA 

PARTE AUTORA NA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. JUSTIFICATIVA 

PRECÁRIA. EXTINÇÃO POR DESÍDIA. PEDIDO DE GRATUIDADE DE 

JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Consoante o 

preceituado no Enunciado nº 20 do Fonaje, nos Juizados Especiais, a 

ausência injustificada da parte autora a quaisquer das audiências é causa 

de extinção do processo sem resolução do mérito, a teor do disposto no 

artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95. 2. Ademais, a justificativa para a 

ausência deve ocorrer antes ou no momento da audiência, sob pena de 

preclusão. Precedente desta Turma Recursal: EVERSON MENDES LIMA 

versus TAM LINHAS AEREAS S/A. Acórdão nº 991266, 

07031065020168070016, Relator: JOÃO FISCHER 2ª Turma Recursal dos 

Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 

01/02/2017, Publicado no DJE: 14/02/2017. Portanto, diante da ausência do 

demandante à sessão de conciliação, a extinção do feito é medida que se 

impõe. Diante do exposto, JULGO EXTINTO o feito sem resolução de 

mérito, nos termos do artigo 51, I, da Lei n. 9.099/1995. Considerando que 

não houve comprovação de que a ausência decorreu de força maior (art. 

51, §2º, Lei 9.099/95). CONDENO a parte promovente ao pagamento das 

custas processuais, conforme orientação contida no Enunciado 

28/FONAJE, não podendo repetir o ajuizamento desta ação sem que haja 

prévio pagamento das custas processuais deste feito. Transitado em 

julgado arquive-se o feito procedendo-se às baixas de estilo e anotações 

de praxe. Alto Araguaia/MT, 15 de abril de 2020. Adalto Quintino da Silva 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010006-91.2017.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIA HEIDI FONSECA EICKHOFF (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEIA PAULA APARECIDA CLAUDIO OAB - MT0015120A-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NOROESTE CONCURSOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ADALTO QUINTINO DA SILVA

 

Autos nº 8010006-91.2017.811.0020 Vistos, etc. Relatório dispensado 

nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95. É breve relato. DECIDO. Como é 

sabido, a Lei 9.099/95 dispõe de maneira expressa as hipóteses de 

competência negativa dos Juizados. Assim, a causa que tenha como 

objeto qualquer uma das situações previstas será extinta, sem que haja o 

julgamento do mérito. Há de se considerar também, que, sendo os 

Juizados destinados ao julgamento de causas de menor complexidade, 

demandas que dependam de prova muito complexa devem ser extintas, 

posto que incompatíveis com o procedimento sumaríssimo, em que a 

cognição dos fatos é restrita. É certo que o Juizado Especial Cível não é 

local para que ações perdurem por muito tempo, é justiça rápida, e assim 

deve ser para propiciar que um maior número de demandas sejam julgadas 

no menor tempo possível. Ademais, os Juizados Especiais, orientam-se 

pelos Princípios da Oralidade, Simplicidade, Economia Processual e 

principalmente, pela Celeridade, esta inclusive, buscada a todo o tempo 

pelos jurisdicionados. Diante das informações trazidas pela parte autora, 

entendo que o presente feito não comporta mais prosseguimento junto à 

esta Justiça Especializada, ante a inexistência de localização da parte 

reclamada, o que inviabilizada a ocorrência da chamada tríade processual. 

A situação constatada nos autos, colide com os princípios da celeridade e 

simplicidade do rito sumaríssimo, sobremaneira com os princípios da 

operabilidade, da efetividade da prestação jurisdicional e ainda, com o 

princípio constitucional da duração razoável do processo. Não pode o 

autor imputar ao Poder Judiciário a demanda de tempo pela qual tramita a 

presente ação, e sim, compreender que várias tentativas de citação, todas 

sem localização da ré, é motivo mais que razoável para a extinção do 

processo sem julgamento de mérito. Isto posto, atingindo o processo todos 

estes obstáculos, a medida correta é a renovação da ação na Justiça 

Comum, na qual se poderá manejar todos os instrumentos cabíveis para o 

bom termo da ação, inclusive, se for o caso, a citação por edital, medida 

que é vedada pelo art. 18, § 2º, da Lei 9.099/95. Com essas 

considerações, INDEFIRO o pedido de id. 29368349 e, com fulcro no art. 

51, inciso II, da Lei nº 9.099/95, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem 

análise do mérito. Considerando o Princípio Constitucional de acesso à 

justiça, DEFIRO a gratuidade da justiça à parte autora, nos termos do Art. 

54 da lei 9.099/95. Remeta-se ao ARQUIVO com as baixas e anotações de 

estilo. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Às providências. Alto 

Araguaia/MT, 15 de abril de 2020. Adalto Quintino da Silva Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000861-62.2019.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA PEREIRA RODRIGUES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANNE FRAUZINO MACHADO OAB - MT24738/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

ADALTO QUINTINO DA SILVA

 

Processo nº 1000862.2019.811.0020 Vistos, etc. Relatório dispensado 

nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95. É breve relato. DECIDO. DECIDO. O 

instrumento do acordo está em ordem, e, pois, apto a merecer 

homologação. Diante disso, tratando-se de direito disponível, HOMOLOGO 

o acordo entabulado pelas partes, na forma e condições pactuadas, para 

que surtam os seus efeitos jurídicos e legais. Ato contínuo JULGO 
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EXTINTO o presente feito, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do 

artigo 487, inciso III, alínea “b” do CPC, integrando a presente sentença os 

termos do acordo formalizado. Sem custas e honorários advocatícios com 

fundamento nos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/1995. EXPEÇA-SE 

alvará em favor da exequente para levantamento dos valores. Na 

sequência, transitado em julgado, ARQUIVEM-SE mediante as anotações e 

baixas necessárias. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. CUMPRA-SE, 

expedindo o necessário. Alto Araguaia/MT, 15 de abril de 2020. Adalto 

Quintino da Silva Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001147-40.2019.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

PAMELLA OLIVEIRA CARRIJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO ROBERTO FELFILI OAB - MT3923-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ADALTO QUINTINO DA SILVA

 

Vistos, etc. Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95. 

Fundamento e Decido. Analisando os autos, constato que a requerente 

deixou de comparecer na audiência de conciliação e, ainda, não 

apresentou prova hábil para justificar sua ausência no ato. Cabe à parte 

autora comparecer a todas as audiências realizadas no âmbito do rito da 

Lei nº. 9.099 /95, sob pena de extinção do processo, conforme o disposto 

no artigo 51, da mencionada Lei in verbis: Art. 51. Extingue-se o processo, 

além dos casos previstos em lei: I - quando o autor deixar de comparecer 

a qualquer das audiências do processo. De igual modo, o enunciado 20, 

do Fonaje dispõe que: “O comparecimento pessoal da parte às audiências 

é obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser representada por preposto. 

Nesse sentido: JUIZADOS ESPECIAIS. PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DA 

PARTE AUTORA NA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. JUSTIFICATIVA 

PRECÁRIA. EXTINÇÃO POR DESÍDIA. PEDIDO DE GRATUIDADE DE 

JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Consoante o 

preceituado no Enunciado nº 20 do Fonaje, nos Juizados Especiais, a 

ausência injustificada da parte autora a quaisquer das audiências é causa 

de extinção do processo sem resolução do mérito, a teor do disposto no 

artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95. 2. Ademais, a justificativa para a 

ausência deve ocorrer antes ou no momento da audiência, sob pena de 

preclusão. Precedente desta Turma Recursal: EVERSON MENDES LIMA 

versus TAM LINHAS AEREAS S/A. Acórdão nº 991266, 

07031065020168070016, Relator: JOÃO FISCHER 2ª Turma Recursal dos 

Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 

01/02/2017, Publicado no DJE: 14/02/2017. Portanto, diante da ausência do 

demandante à sessão de conciliação, a extinção do feito é medida que se 

impõe. Diante do exposto, JULGO EXTINTO o feito sem resolução de 

mérito, nos termos do artigo 51, I, da Lei n. 9.099/1995. Considerando que 

não houve comprovação de que a ausência decorreu de força maior (art. 

51, §2º, Lei 9.099/95). CONDENO a parte promovente ao pagamento das 

custas processuais, conforme orientação contida no Enunciado 

28/FONAJE, não podendo repetir o ajuizamento desta ação sem que haja 

prévio pagamento das custas processuais deste feito. Transitado em 

julgado arquive-se o feito procedendo-se às baixas de estilo e anotações 

de praxe. Alto Araguaia/MT, 16 de abril de 2020. Adalto Quintino da Silva 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001044-33.2019.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

M. F. F. (REQUERENTE)

M. I. M. B. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO GOMES GARCIA OAB - MT0013299A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

L. T. V. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ADALTO QUINTINO DA SILVA

 

Vistos, etc. Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95. 

Fundamento e Decido. Analisando os autos, constato que a requerente 

deixou de comparecer na audiência de conciliação e, ainda, não 

apresentou prova hábil para justificar sua ausência no ato. Cabe à parte 

autora comparecer a todas as audiências realizadas no âmbito do rito da 

Lei nº. 9.099 /95, sob pena de extinção do processo, conforme o disposto 

no artigo 51, da mencionada Lei in verbis: Art. 51. Extingue-se o processo, 

além dos casos previstos em lei: I - quando o autor deixar de comparecer 

a qualquer das audiências do processo. De igual modo, o enunciado 20, 

do Fonaje dispõe que: “O comparecimento pessoal da parte às audiências 

é obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser representada por preposto. 

Nesse sentido: JUIZADOS ESPECIAIS. PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DA 

PARTE AUTORA NA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. JUSTIFICATIVA 

PRECÁRIA. EXTINÇÃO POR DESÍDIA. PEDIDO DE GRATUIDADE DE 

JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Consoante o 

preceituado no Enunciado nº 20 do Fonaje, nos Juizados Especiais, a 

ausência injustificada da parte autora a quaisquer das audiências é causa 

de extinção do processo sem resolução do mérito, a teor do disposto no 

artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95. 2. Ademais, a justificativa para a 

ausência deve ocorrer antes ou no momento da audiência, sob pena de 

preclusão. Precedente desta Turma Recursal: EVERSON MENDES LIMA 

versus TAM LINHAS AEREAS S/A. Acórdão nº 991266, 

07031065020168070016, Relator: JOÃO FISCHER 2ª Turma Recursal dos 

Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 

01/02/2017, Publicado no DJE: 14/02/2017. Portanto, diante da ausência do 

demandante à sessão de conciliação, a extinção do feito é medida que se 

impõe. Diante do exposto, JULGO EXTINTO o feito sem resolução de 

mérito, nos termos do artigo 51, I, da Lei n. 9.099/1995. Considerando que 

não houve comprovação de que a ausência decorreu de força maior (art. 

51, §2º, Lei 9.099/95). CONDENO a parte promovente ao pagamento das 

custas processuais, conforme orientação contida no Enunciado 

28/FONAJE, não podendo repetir o ajuizamento desta ação sem que haja 

prévio pagamento das custas processuais deste feito. Transitado em 

julgado arquive-se o feito procedendo-se às baixas de estilo e anotações 

de praxe. Alto Araguaia/MT, 15 de abril de 2020. Adalto Quintino da Silva 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001121-42.2019.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

MIRELLE GOMES OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO ROBERTO FELFILI OAB - MT3923-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ADALTO QUINTINO DA SILVA

 

Vistos, etc. Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95. 

Fundamento e Decido. Analisando os autos, constato que a requerente 

deixou de comparecer na audiência de conciliação e, ainda, não 

apresentou prova hábil para justificar sua ausência no ato. Cabe à parte 

autora comparecer a todas as audiências realizadas no âmbito do rito da 

Lei nº. 9.099 /95, sob pena de extinção do processo, conforme o disposto 

no artigo 51, da mencionada Lei in verbis: Art. 51. Extingue-se o processo, 

além dos casos previstos em lei: I - quando o autor deixar de comparecer 

a qualquer das audiências do processo. De igual modo, o enunciado 20, 

do Fonaje dispõe que: “O comparecimento pessoal da parte às audiências 

é obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser representada por preposto. 

Nesse sentido: JUIZADOS ESPECIAIS. PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DA 

PARTE AUTORA NA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. JUSTIFICATIVA 

PRECÁRIA. EXTINÇÃO POR DESÍDIA. PEDIDO DE GRATUIDADE DE 

JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Consoante o 

preceituado no Enunciado nº 20 do Fonaje, nos Juizados Especiais, a 

ausência injustificada da parte autora a quaisquer das audiências é causa 

de extinção do processo sem resolução do mérito, a teor do disposto no 

artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95. 2. Ademais, a justificativa para a 

ausência deve ocorrer antes ou no momento da audiência, sob pena de 

preclusão. Precedente desta Turma Recursal: EVERSON MENDES LIMA 

versus TAM LINHAS AEREAS S/A. Acórdão nº 991266, 

07031065020168070016, Relator: JOÃO FISCHER 2ª Turma Recursal dos 

Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 

01/02/2017, Publicado no DJE: 14/02/2017. Portanto, diante da ausência do 
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demandante à sessão de conciliação, a extinção do feito é medida que se 

impõe. Diante do exposto, JULGO EXTINTO o feito sem resolução de 

mérito, nos termos do artigo 51, I, da Lei n. 9.099/1995. Considerando que 

não houve comprovação de que a ausência decorreu de força maior (art. 

51, §2º, Lei 9.099/95). CONDENO a parte promovente ao pagamento das 

custas processuais, conforme orientação contida no Enunciado 

28/FONAJE, não podendo repetir o ajuizamento desta ação sem que haja 

prévio pagamento das custas processuais deste feito. Transitado em 

julgado arquive-se o feito procedendo-se às baixas de estilo e anotações 

de praxe. Alto Araguaia/MT, 15 de abril de 2020. Adalto Quintino da Silva 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1001095-44.2019.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

EDILMAR MENDONCA SIQUEIRA MORAIS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEUZANIA MARQUES VILELA ALVES OAB - MT0005177A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CHRUTCHEN ANTONIO FRAGA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ADALTO QUINTINO DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO ARAGUAIA SENTENÇA Processo: 

1001095-44.2019.8.11.0020. EXEQUENTE: EDILMAR MENDONCA 

SIQUEIRA MORAIS EXECUTADO: CHRUTCHEN ANTONIO FRAGA Vistos. 1. 

DISPENSO o relatório a teor do artigo 38 da Lei 9099/95. DECIDO. 2. A 

parte exequente informou a satisfação da obrigação de não fazer 

conforme petição de Id. Num. 29507221. 3. Desta feita, entendo que o feito 

deve ser extinto com resolução do mérito, a teor do Código de Processo 

Civil, in verbis: Art. 924. Extingue-se a execução quando: I - a petição 

inicial for indeferida; II - a obrigação for satisfeita; III - o executado obtiver, 

por qualquer outro meio, a extinção total da dívida; IV - o exequente 

renunciar ao crédito; V - ocorrer a prescrição intercorrente”. 4. Isto Posto, 

conforme teor da movimentação ID. Num. 29507221, com fundamento nos 

artigos 924, inciso II do Código de Processo Civil, DECLARO EXTINTO o 

presente feito, dando por satisfeita a presente execução. 5. Sem custas e 

honorários advocatícios (artigos 54 e 55, da Lei n. 9.099). 6. Submeto a 

presente decisão ao Juiz Togado (art. 40, da Lei nº 9.099/95). 7. Após, 

REMETAM-SE os autos ao arquivo, com as cautelas e anotações 

necessárias. CARLOS AUGUSTO SERRA NETO Juiz Leigo Vistos. 1. 

HOMOLOGO a sentença proferida pelo juiz leigo, nos termos do art. 40 da 

Lei n. 9.099/95. 2. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário. 

ADALTO QUINTINO DA SILVA Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000052-72.2019.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE SILVERIO DA COSTA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTHUR REZENDE WALDSCHMIDT OAB - MT0012624A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIVERSO ONLINE S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ GUSTAVO DE OLIVEIRA RAMOS OAB - SP128998 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ADALTO QUINTINO DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO ARAGUAIA SENTENÇA Processo: 

1000052-72.2019.8.11.0020. EXEQUENTE: JOSE SILVERIO DA COSTA 

EXECUTADO: UNIVERSO ONLINE S/A Vistos. 1. DISPENSO o relatório a 

teor do artigo 38 da Lei 9099/95. DECIDO. 2. A parte exequente informou a 

satisfação integral do crédito e pedido de levantamento, conforme petição 

de Id. Num. 25496122. Enquanto o pagamento integral da condenação fora 

comprovado no evento de Id. Num. 25470971. 3. Desta feita, entendo que 

o feito deve ser extinto com resolução do mérito, a teor do Código de 

Processo Civil, in verbis: Art. 924. Extingue-se a execução quando: I - a 

petição inicial for indeferida; II - a obrigação for satisfeita; III - o executado 

obtiver, por qualquer outro meio, a extinção total da dívida; IV - o 

exequente renunciar ao crédito; V - ocorrer a prescrição intercorrente”. 4. 

Isto Posto, conforme teor da movimentação ID. Num. 25496122, com 

fundamento nos artigos 924, inciso II do Código de Processo Civil, 

DECLARO EXTINTO o presente feito, dando por satisfeita a presente 

execução. 5. Expeça-se alvará em favor da parte exequente. 6. Sem 

custas e honorários advocatícios (artigos 54 e 55, da Lei n. 9.099). 7. 

Submeto a presente decisão ao Juiz Togado (art. 40, da Lei nº 9.099/95). 

8. Após, REMETAM-SE os autos ao arquivo, com as cautelas e anotações 

necessárias. CARLOS AUGUSTO SERRA NETO Juiz Leigo Vistos. 1. 

HOMOLOGO a sentença proferida pelo juiz leigo, nos termos do art. 40 da 

Lei n. 9.099/95. 2. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário. 

ADALTO QUINTINO DA SILVA Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000373-10.2019.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

LUCENIR G DA SILVA - ME (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE FRAGA TELES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ADALTO QUINTINO DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO ARAGUAIA SENTENÇA Processo: 

1000373-10.2019.8.11.0020. EXEQUENTE: LUCENIR G DA SILVA - ME 

EXECUTADO: JOSE FRAGA TELES Vistos. 1. Deixo de apresentar o 

relatório com fulcro no artigo 38 in fine da Lei 9.099/95. 2. DECIDO. 3. De 

acordo com o artigo 485, inciso III do Código de Processo Civil, o juiz não 

resolverá o mérito quando: “por não promover os atos e as diligências que 

lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias”. 4. No 

presente caso, este juízo ordenou a intimação da parte autora/exequente 

para manifestar-se quanto ao teor da certidão de movimentação Num. 

30577650 em razão da apresentação de cálculo atualizado do débito, 

contudo, deixou transcorrer o prazo in albis. 5. Consigno que o abandono 

da causa provocado pela parte reclamante/exequente vai a confronto com 

os princípios da celeridade e economia processual, que permeiam a razão 

mor dos juizados (art. 2º da Lei n. 9.0099/95). 6. Ante ao exposto JULGO 

EXTINTO ESTE FEITO, sem julgamento de mérito, com fundamento no que 

dispõe o art. 485, III do CPC. 7. Sem custas e honorários advocatícios 

(artigos 54 e 55, da Lei n. 9.099). 8. Submeto a presente decisão ao Juiz 

Togado (art. 40, da Lei nº 9.099/95). 9. Homologada e transitada em 

julgado, expeça-se o necessário. 10. Após, REMETAM-SE os autos ao 

arquivo, com as cautelas e anotações devidas. CARLOS AUGUSTO 

SERRA NETO Juiz Leigo Vistos. 1. HOMOLOGO a sentença proferida pelo 

juiz leigo, nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95. 2. CUMPRA-SE, 

providenciando e expedindo o necessário. ADALTO QUINTINO DA SILVA 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000770-69.2019.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS SIQUEIRA DEMELLAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT14232-O (ADVOGADO(A))

SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO OAB - MT0014889A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ADALTO QUINTINO DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO ARAGUAIA SENTENÇA Processo: 

1000770-69.2019.8.11.0020. REQUERENTE: MARCOS SIQUEIRA 

DEMELLAS REQUERIDO: MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV 

VISTOS, A parte autora, agente penitenciário, pelo estado de MT, pretende 

o ressarcimento, uma vez que alega o desconto indevido, das 

contribuições previdenciárias ministradas sobre seu adicional noturno e 

adicional de insalubridade. Em sua contestação, a reclamada afirma que 

não houve qualquer cobrança indevida e os valores cobrados 

correspondiam exatamente à relação jurídica existente entre as partes, 

uma vez que a Lei complementar estadual n. 04/1990, garante a 

possibilidade dos descontos mostrando-se mais benéfica ao servidor. É o 

necessário, atendido o disposto no art. 38 da Lei nº 9.099/95. DECIDO. O 

litígio versa sobre matéria exclusivamente de direito, encontrando-se o 

julgamento antecipado, eis que presente a hipótese do art. 355, I do CPC, 
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não havendo necessidade de produção de outras provas, em audiência, 

ou não. Sigo a orientação do Superior Tribunal de Justiça no sentido de 

que “(...) presentes as condições que ensejam julgamento antecipado da 

causa, é dever do Juiz e não mera faculdade, de assim proceder.” (Min. 

Sálvio de Figueiredo Teixeira, REsp n.º 2.832-RJ, DJU 17.09.90, pág. 

9513). Então, atento aos princípios da economia e celeridade processual, 

passo a decidir. Rejeito a preliminar de impugnação à justiça gratuita, uma 

vez que não cabe neste momento processual a aferição desta 

concessão, pois a Lei n. 12.153/09 subsidiariamente aplica a isenção de 

custas processuais em primeira instancia, instituto concedido pela Lei n. 

9.099/95. Vencida a preliminar, passo a analisar o mérito. Pois bem, após 

detida análise dos autos e seus documentos vejo que deve ser julgado 

procedente o pedido da parte reclamante, senão vejamos: Como já 

salientado na decisão liminar, o Supremo Tribunal Federal, no RE 593.068, 

tema 163 da repercussão geral, decidiu que não incide contribuição 

previdenciária sobre não incorporável aos proventos de aposentadoria do 

servidor(a) público(a), como é o caso do adicional noturno e também 

adicional de insalubridade, objeto desta ação. Transcrevo o julgado do RE 

593.068 na integra: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. RECURSO 

EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. REGIME PRÓPRIO DOS 

SERVIDORES PÚBLICOS. NÃO INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÕES 

PREVIDENCIÁRIAS SOBRE PARCELAS NÃO INCORPORÁVEIS À 

APOSENTADORIA. 1. O regime previdenciário próprio, aplicável aos 

servidores públicos, rege-se pelas normas expressas do art. 40 da 

Constituição, e por dois vetores sistêmicos: (a) o caráter contributivo; e 

(b) o princípio da solidariedade. 2. A leitura dos §§ 3º e 12 do art. 40, c/c o 

§ 11 do art. 201 da CF, deixa claro que somente devem figurar como base 

de cálculo da contribuição previdenciária as remunerações/ganhos 

habituais que tenham “repercussão em benefícios”. Como consequência, 

ficam excluídas as verbas que não se incorporam à aposentadoria. 3. 

Ademais, a dimensão contributiva do sistema é incompatível com a 

cobrança de contribuição previdenciária sem que se confira ao segurado 

qualquer benefício, efetivo ou potencial. 4. Por fim, não é possível invocar 

o princípio da solidariedade para inovar no tocante à regra que estabelece 

a base econômica do tributo. 5. À luz das premissas estabelecidas, é 

fixada em repercussão geral a seguinte tese: “Não incide contribuição 

previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de 

aposentadoria do servidor público, tais como ‘terço de férias’, ‘serviços 

extraordinários’, ‘adicional noturno’ e ‘adicional de insalubridade.” 6. 

Provimento parcial do recurso extraordinário, para determinar a restituição 

das parcelas não prescritas. (RE 593068, Relator(a): Min. ROBERTO 

BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 11/10/2018, PROCESSO 

ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-056 DIVULG 

21-03-2019 PUBLIC 22-03-2019). E, ainda, o Tema 163 advindo do julgado 

acima transcrito: Tema 163 - Contribuição previdenciária sobre o terço 

constitucional de férias, a gratificação natalina, os serviços 

extraordinários, o adicional noturno e o adicional de insalubridade. Tese - 

Não incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos 

proventos de aposentadoria do servidor público, tais como terço de férias, 

serviços extraordinários, adicional noturno e adicional de insalubridade. 

Cabe frisar que o julgado acima referido, diversamente do que pretende 

fazer crer o requerido, não cuidou apenas dos servidores públicos 

federais, mas dos servidores de todos os níveis federativos, os quais são 

regidos pelas normas constitucionais expressamente citadas na ementa. 

Em outro norte, tendo em vista o seu caráter genérico e indeterminado, o 

pleito de realizar descontos previdenciários sobre “quaisquer outras 

verbas de natureza indenizatória ou habitual” deve ser indeferido. Ante o 

exposto, REJEITO a preliminar suscitada e, no mérito, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTES para (i) determinar ao réu que se 

abstenha de realizar descontos previdenciários sobre o adicional noturno 

e adicional de insalubridade pago à parte reclamante; e (ii) condenar o 

requerido a restituir os valores indevidamente descontados a título de 

contribuição previdenciária sobre a referida verba, observada a 

prescrição das parcelas que antecedem o quinquênio anterior à 

propositura da ação. Sobre o valor devido deverá incidir a taxa Selic (que 

engloba juros de mora e correção monetária), desde a citação. CANCELO 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO outrora designada, uma vez que o Estado 

de Mato Grosso, por meio do Ofício Circular nº 003/GPG/PGE/2016, 

subscrito pelo Procurador-Geral do Estado de Mato Grosso, requereu, 

fundamentadamente, a dispensa da solenidade. Ademais disso, 

tratando-se de processo que cuida de direito indisponível, aplica-se o 

artigo 334, § 4º, II, do CPC, sendo inviável a autocomposição. Em 

consequência, DECLARO EXTINTO o processo, com resolução de mérito, 

na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil. Sem custas e sem 

honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95). 

Submeto a presente decisão ao Juiz Togado (art. 40, da Lei nº 9.099/95). 

CARLOS AUGUSTO SERRA NETO Juiz Leigo Vistos. 1. HOMOLOGO a 

sentença proferida pelo juiz leigo, nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95. 

2. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário. ADALTO 

QUINTINO DA SILVA Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000123-45.2017.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

PERUCHI ELETRO-COM DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS EIRELI - EPP 

(EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ABERALDO ROSA DE RESENDE (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ADALTO QUINTINO DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO ARAGUAIA SENTENÇA Processo: 

1000123-45.2017.8.11.0020. EXEQUENTE: PERUCHI ELETRO-COM DE 

MOVEIS E ELETRODOMESTICOS EIRELI - EPP EXECUTADO: ABERALDO 

ROSA DE RESENDE Vistos. 1. Deixo de apresentar o relatório com fulcro 

no artigo 38 in fine da Lei 9.099/95. 2. DECIDO. 3. De acordo com o artigo 

485, inciso III do Código de Processo Civil, o juiz não resolverá o mérito 

quando: “por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o 

autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias”. 4. No presente 

caso, este juízo ordenou a intimação da parte autora/exequente para 

manifestar-se quanto ao teor da certidão de movimentação Num. 

30776472 para que se manifestasse dando prosseguimento ao feito, 

contudo, manteve-se inerte. 5. Consigno que o abandono da causa 

provocado pela parte reclamante/exequente vai a confronto com os 

princípios da celeridade e economia processual, que permeiam a razão 

mor dos juizados (art. 2º da Lei n. 9.0099/95). 6. Ante ao exposto JULGO 

EXTINTO ESTE FEITO, sem julgamento de mérito, com fundamento no que 

dispõe o art. 485, III do CPC. 7. Sem custas e honorários advocatícios 

(artigos 54 e 55, da Lei n. 9.099). 8. Submeto a presente decisão ao Juiz 

Togado (art. 40, da Lei nº 9.099/95). 9. Homologada e transitada em 

julgado, expeça-se o necessário. 10. Após, REMETAM-SE os autos ao 

arquivo, com as cautelas e anotações devidas. CARLOS AUGUSTO 

SERRA NETO Juiz Leigo Vistos. 1. HOMOLOGO a sentença proferida pelo 

juiz leigo, nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95. 2. CUMPRA-SE, 

providenciando e expedindo o necessário. ADALTO QUINTINO DA SILVA 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000918-80.2019.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELA RODRIGUES REZENDE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANNE FRAUZINO MACHADO OAB - MT24738/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ADALTO QUINTINO DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO ARAGUAIA SENTENÇA Processo: 

1000918-80.2019.8.11.0020. REQUERENTE: DANIELA RODRIGUES 

REZENDE REQUERIDO: VIVO S.A. VISTOS, A parte autora alega que seu 

nome está negativado por débito junto à reclamada, sem, contudo, ter 

contribuído para tal inscrição, razão pela qual requer indenização em 

virtude de supostos danos morais suportados. Em sua contestação, a 

reclamada afirma que não houve qualquer cobrança indevida e os valores 

cobrados correspondiam exatamente à relação jurídica existente entre as 

partes. É o necessário, atendido o disposto no art. 38 da Lei nº 9.099/95. 

DECIDO. O litígio versa sobre matéria exclusivamente de direito, 

encontrando-se o julgamento antecipado, eis que presente a hipótese do 

art. 355, I do CPC, não havendo necessidade de produção de outras 

provas, em audiência, ou não. Sigo a orientação do Superior Tribunal de 

Justiça no sentido de que “(...) presentes as condições que ensejam 
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julgamento antecipado da causa, é dever do Juiz e não mera faculdade, de 

assim proceder.” (Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, REsp n.º 2.832-RJ, 

DJU 17.09.90, pág. 9513). Então, atento aos princípios da economia e 

celeridade processual, passo a decidir. Rejeito a preliminar de ausência de 

documento indispensável, uma vez que o extrato acostado é suficiente 

para a prova do débito. Vencida a preliminar, passo a analisar o mérito. 

Registro, inicialmente, que, no sistema dos Juizados Especiais, o juiz não 

está obrigado a rebater uma a uma as teses apresentadas pelas partes, 

bastando que consigne na sentença os elementos formadores da sua 

convicção. Pois bem, após detida análise dos autos e seus documentos 

vejo que deve ser julgado improcedente o pedido da parte reclamante, 

senão vejamos: A reclamada juntou documentos, quais sejam, relatório de 

pagamento relativo à linha telefônica n. (66) 9.9618-0387, relatório de 

chamadas e mensagens SMS, gravação de ligação, além de cópias de 

telas sistêmicas, os quais, em conjunto, demonstram a contratação e a 

utilização do serviço pela parte reclamante, bem como a sua inadimplência 

perante a reclamada, ante o não pagamento da contraprestação dos 

serviços utilizados, motivo pelo qual não há falar em ilegalidade dos 

débitos vergastados na petição inicial. Outrossim, o desejo de quitar a 

fatura demonstra a ausência de ocorrência de fraude, sendo certo que a 

parte ré logrou êxito em demonstrar que a parte demandante quitou 

algumas faturas de forma regular. Com efeito, ficou provado nos autos 

que durante algum tempo a parte reclamante quitou de forma regular a 

prestações contratadas, sendo-lhe impossível, neste momento, alegar 

desconhecimento e/ou ilegitimidade do débito, descartando-se também a 

hipótese de fraude. Assim, como a parte requerente não se desincumbiu 

do ônus probatório que lhe competia quanto a fato constitutivo do seu 

direito de ser indenizada por danos morais, nos termos do art. 373, inciso 

I, do Código de Processo Civil, impõe-se, nesse aspecto, a improcedência 

do pedido. Por outro lado, no momento da contraposição dos argumentos 

da parte autora, a reclamada realizou pedido de litigância de má-fé, no qual 

requer a condenação da reclamante por ter ingressado com a presente 

ação, mesmo ciente da regularidade do débito exigido pela ré a título de 

contraprestação dos serviços. Nesse sentido, ficou provada a ciência da 

parte autora da origem dos débitos, por isso, alegar o desconhecimento e 

até mesmo fraude é praticar ato atentatório a dignidade da justiça. Assim, 

merece guarida o pedido realizado pela parte reclamada quanto à litigância 

de má-fé com escopo no art. 81 do CPC, pois resta evidente o intento da 

parte reclamante em locupletar-se ilicitamente, alterando a verdade dos 

fatos. Igual sorte não merece o pedido contraposto, uma vez que ausente 

a planilha de débitos atualizados. Ante o exposto, nos termos do art. 487, 

inc. I, do Código de Processo Civil, REJEITO as preliminares suscitadas, 

JULGO IMPROCEDENTES os pedidos veiculados na inicial e, CONDENO a 

reclamante a pagar à parte reclamada, a título de multa por litigância de 

má-fé, o valor de 3% (três por cento) sobre o valor dado a causa, 

devidamente corrigido e atualizada desde a propositura da ação. Sem 

custas e sem honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei nº. 

9.099/95). Submeto a presente decisão ao Juiz Togado (art. 40, da Lei nº 

9.099/95). CARLOS AUGUSTO SERRA NETO Juiz Leigo Vistos. 1. 

HOMOLOGO a sentença proferida pelo juiz leigo, nos termos do art. 40 da 

Lei n. 9.099/95. 2. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário. 

ADALTO QUINTINO DA SILVA Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000284-55.2017.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO HERIBERTO DE ANDRADE - ME (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANA KAROLINE MADALOSSO MAGALHAES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ADALTO QUINTINO DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO ARAGUAIA SENTENÇA Processo: 

1000284-55.2017.8.11.0020. EXEQUENTE: ANTONIO HERIBERTO DE 

ANDRADE - ME EXECUTADO: ANA KAROLINE MADALOSSO MAGALHAES 

Vistos. 1. Deixo de apresentar o relatório com fulcro no artigo 38 in fine da 

Lei 9.099/95. 2. DECIDO. 3. De acordo com o artigo 485, inciso III do Código 

de Processo Civil, o juiz não resolverá o mérito quando: “por não promover 

os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por 

mais de 30 (trinta) dias”. 4. No presente caso, este juízo ordenou a 

intimação da parte autora/exequente para manifestar-se quanto ao teor da 

certidão de movimentação Num. 30733180 para que se manifestasse 

dando prosseguimento ao feito, contudo, manteve-se inerte. 5. Consigno 

que o abandono da causa provocado pela parte reclamante/exequente vai 

a confronto com os princípios da celeridade e economia processual, que 

permeiam a razão mor dos juizados (art. 2º da Lei n. 9.0099/95). 6. Ante 

ao exposto JULGO EXTINTO ESTE FEITO, sem julgamento de mérito, com 

fundamento no que dispõe o art. 485, III do CPC. 7. Sem custas e 

honorários advocatícios (artigos 54 e 55, da Lei n. 9.099). 8. Submeto a 

presente decisão ao Juiz Togado (art. 40, da Lei nº 9.099/95). 9. 

Homologada e transitada em julgado, expeça-se o necessário. 10. Após, 

REMETAM-SE os autos ao arquivo, com as cautelas e anotações devidas. 

CARLOS AUGUSTO SERRA NETO Juiz Leigo Vistos. 1. HOMOLOGO a 

sentença proferida pelo juiz leigo, nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95. 

2. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário. ADALTO 

QUINTINO DA SILVA Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000126-97.2017.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

PERUCHI ELETRO-COM DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS EIRELI - EPP 

(EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EDILBERTO HENRIQUE CAMARGO FIGUEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ADALTO QUINTINO DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO ARAGUAIA SENTENÇA Processo: 

1000126-97.2017.8.11.0020. EXEQUENTE: PERUCHI ELETRO-COM DE 

MOVEIS E ELETRODOMESTICOS EIRELI - EPP EXECUTADO: EDILBERTO 

HENRIQUE CAMARGO FIGUEIRA Vistos. 1. Deixo de apresentar o relatório 

com fulcro no artigo 38 in fine da Lei 9.099/95. 2. DECIDO. 3. De acordo 

com o artigo 485, inciso III do Código de Processo Civil, o juiz não resolverá 

o mérito quando: “por não promover os atos e as diligências que lhe 

incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias”. 4. No 

presente caso, este juízo ordenou a intimação da parte autora/exequente 

para manifestar-se quanto ao teor da certidão de movimentação Num. 

30771727 para que se manifestasse dando prosseguimento ao feito, 

contudo, manteve-se inerte. 5. Consigno que o abandono da causa 

provocado pela parte reclamante/exequente vai a confronto com os 

princípios da celeridade e economia processual, que permeiam a razão 

mor dos juizados (art. 2º da Lei n. 9.0099/95). 6. Ante ao exposto JULGO 

EXTINTO ESTE FEITO, sem julgamento de mérito, com fundamento no que 

dispõe o art. 485, III do CPC. 7. Sem custas e honorários advocatícios 

(artigos 54 e 55, da Lei n. 9.099). 8. Submeto a presente decisão ao Juiz 

Togado (art. 40, da Lei nº 9.099/95). 9. Homologada e transitada em 

julgado, expeça-se o necessário. 10. Após, REMETAM-SE os autos ao 

arquivo, com as cautelas e anotações devidas. CARLOS AUGUSTO 

SERRA NETO Juiz Leigo Vistos. 1. HOMOLOGO a sentença proferida pelo 

juiz leigo, nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95. 2. CUMPRA-SE, 

providenciando e expedindo o necessário. ADALTO QUINTINO DA SILVA 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000087-32.2019.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

DAZIRLAN ASSIS FERREIRA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARIOVALDO LOPES MACHADO OAB - GO4649 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ADALTO QUINTINO DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO ARAGUAIA SENTENÇA Processo: 

1000087-32.2019.8.11.0020. INTERESSADO: DAZIRLAN ASSIS FERREIRA 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos. 1. Trata-se de recurso 

de Embargos de Declaração Cível (Num. 28072315 págs. 1/4) manejado 

contra a sentença derradeira de evento Num. 26596243 – págs. 1/3 na 

forma do art. 48, da Lei nº 9.099/95, buscando nítida reforma de mérito da 

sentença guerreada, o que é vedado em tal via recursal. Explico. 2. 

Primeiramente, tem-se que o eminente Min. Marco Aurélio já cimentou que 

“os embargos declaratórios não consubstanciam crítica ao ofício judicante, 

mas servem-lhe ao aprimoramento. Ao apreciá-los, o órgão deve fazê-lo 
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com espírito de compreensão, atentando para o fato de consubstanciarem 

verdadeira contribuição da parte em prol do devido processo legal” (STF, 

2ª T., AI 163.047-5-PR-AgRg-Edcl, DJU 8.3.96, p. 6.223). 3. A parte 

embargante, claramente, não pretende sanar obscuridade, contradição ou 

omissão do decisum. Nesta quadra, não havendo configuração das 

referidas exceções legais, somente ao juízo ad quem incumbe a 

devolução da matéria julgada, conforme artigo 41, da Lei nº 9.099/95. 4. 

Dessarte, não se presta os embargos para “o reexame de matéria sobre a 

qual a decisão embargada havia se pronunciado, com inversão, em 

consequência, do resultado final” (RSTJ 30/142). Comungam deste 

entendimento a jurisprudência pátria, a saber: “PROCESSUAL CIVIL. 

AGRAVO REGIMENTAL EM MEDIDA CAUTELAR. INTERPOSIÇÃO POR FAX. 

ART. 2º, CAPUT, DA LEI 9800/99. INTEMPESTIVIDADE. NÃO 

CONHECIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE 

QUAISQUER VÍCIOS DO ART. 535 DO CPC. REDISCUSSÃO DE QUESTÕES 

DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Revelam-se improcedentes os embargos 

declaratórios em que as questões levantadas traduzem inconformismo 

com o teor da decisão embargada, pretendendo rediscutir matérias já 

decididas, sem demonstrar omissão, contradição ou obscuridade (art. 535 

do CPC).2. O prazo de cinco dias para a juntada dos originais inicia-se no 

dia seguinte ao envio do fax, nos termos do art. 2º, caput, da Lei 9.800/99 

e da reiterada jurisprudência da 1ª Seção desta Corte (AgRg nos EREsp 

778814/RS, de minha relatoria, DJ de 15.05.2006; AgRG nos EREsp 

489226/MG, Ministro João Otávio de Noronha, DJ de 17.10.2005; EDcl no 

AgRg nos EREsp 741271/SP, Ministro José Delgado, DJ de 04.09.2006), 

não estando sujeito às regras de contagem de prazo previstas no Código 

de Processo Civil. 3. Embargos de declaração rejeitados. (Agravo 

Regimental 2006/0229968-7, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, Primeira 

Turma, DJ 26.02.2007, p. 549)” 5. Assim, resta claro que os embargos 

opostos nestes autos têm caráter puramente infringente, com efeito, 

busca a parte embargante rediscutir matérias de fato e de direito, 

modalidade não permitida em nosso ordenamento jurídico. 6. Ante ao 

exposto, por não preencher os requisitos de admissibilidade, bem como no 

recurso interposto, pretender claramente a parte reclamante a reforma da 

sentença por via ilegítima, NÃO CONHEÇO dos presentes embargos. 7. 

Submeto a presente decisão ao Juiz Togado (art. 40, da Lei nº 9.099/95). 

8. Homologada, publique-se. Registre-se. Intimem-se. 9. CUMPRA-SE, 

providenciando e expedindo o necessário. CARLOS AUGUSTO SERRA 

NETO Juiz Leigo Vistos. 1. HOMOLOGO a sentença proferida pelo juiz 

leigo, nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95. 2. CUMPRA-SE, 

providenciando e expedindo o necessário. ADALTO QUINTINO DA SILVA 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000843-41.2019.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

KAUE ALVES FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANNE FRAUZINO MACHADO OAB - MT24738/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ADALTO QUINTINO DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO ARAGUAIA SENTENÇA Processo: 

1000843-41.2019.8.11.0020. REQUERENTE: KAUE ALVES FERREIRA 

REQUERIDO: VIVO S.A. VISTOS, A parte autora alega que seu nome está 

negativado por débito junto à reclamada, sem, contudo, ter contribuído 

para tal inscrição, razão pela qual requer indenização em virtude de 

supostos danos morais suportados. Em sua contestação, a reclamada 

afirma que não houve qualquer cobrança indevida e os valores cobrados 

correspondiam exatamente à relação jurídica existente entre as partes. É o 

necessário, atendido o disposto no art. 38 da Lei nº 9.099/95. DECIDO. O 

litígio versa sobre matéria exclusivamente de direito, encontrando-se o 

julgamento antecipado, eis que presente a hipótese do art. 355, I do CPC, 

não havendo necessidade de produção de outras provas, em audiência, 

ou não. Sigo a orientação do Superior Tribunal de Justiça no sentido de 

que “(...) presentes as condições que ensejam julgamento antecipado da 

causa, é dever do Juiz e não mera faculdade, de assim proceder.” (Min. 

Sálvio de Figueiredo Teixeira, REsp n.º 2.832-RJ, DJU 17.09.90, pág. 

9513). Então, atento aos princípios da economia e celeridade processual, 

passo a decidir. Rejeito a preliminar de ausência de documento 

indispensável, uma vez que o extrato juntado é suficiente para a prova do 

débito discutido na lide, bem como o comprovante de residência está em 

nome da genitora do autor, servindo como prova para situação do mesmo 

na comarca onde proposta a demanda. Vencida a preliminar, passo a 

analisar o mérito. Registro, inicialmente, que, no sistema dos Juizados 

Especiais, o juiz não está obrigado a rebater uma a uma as teses 

apresentadas pelas partes, bastando que consigne na sentença os 

elementos formadores da sua convicção. Pois bem, após detida análise 

dos autos e seus documentos vejo que deve ser julgado improcedente o 

pedido da parte reclamante, senão vejamos: A reclamada juntou 

documentos que comprovam a contratação do serviço, relatório de 

pagamento, utilização da linha telefônica n. (66) 9.9717-7663 que, em 

conjunto com as telas sistêmicas, relatório de chamadas e mensagem 

SMS, demonstram a utilização e a inadimplência do serviço pelo 

consumidor. Outrossim, o desejo de quitar a fatura demonstra a ausência 

de ocorrência de fraude, sendo certo que logrou êxito a parte ré em 

demonstrar que a autora quitou algumas faturas de forma regular. Assim, 

como a parte reclamante não se desincumbiu do ônus probatório que lhe 

competia quanto a fato constitutivo do seu direito de ser indenizada por 

danos morais, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo 

Civil, impõe-se, nesse aspecto, a improcedência do pedido. Nesse sentido, 

ficou provado nos autos que durante algum tempo a parte reclamante 

quitou de forma regular a prestações contratadas, sendo-lhe impossível 

neste momento alegar desconhecimento e/ou ilegitimidade do débito, 

descartando-se também a hipótese de fraude. Por outro lado, no momento 

da contraposição dos argumentos da parte autora, a reclamada realizou 

pedido de litigância de má-fé, no qual requer a condenação do reclamante 

por ter ingressado com a presente ação, mesmo ciente de que devia à 

reclamada a título de contraprestação dos serviços. Nesse sentido, ficou 

provado a ciência da parte autora da origem dos débitos, por isso, alegar 

o desconhecimento e até mesmo fraude é praticar ato atentatório a 

dignidade da justiça. Assim, merece guarida o pedido realizado pela parte 

reclamada quanto a litigância de má-fé com escopo no art. 81 do CPC, pois 

resta evidente o intento da parte reclamante em locupletar-se ilicitamente, 

alterando a verdade dos fatos. Igual sorte não merece o pedido 

contraposto, uma vez que ausente a planilha de débitos atualizados. Ante 

o exposto, nos termos do art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil, 

REJEITO a preliminar suscitada, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos 

veiculados na inicial e, CONDENO a reclamante a pagar à parte reclamada, 

a título de multa por litigância de má-fé, o valor de 3% (três por cento) 

sobre o valor dado a causa, devidamente corrigido e atualizada desde a 

propositura da ação. Sem custas e sem honorários neste grau de 

jurisdição (art. 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95). Submeto a presente decisão 

ao Juiz Togado (art. 40, da Lei nº 9.099/95). CARLOS AUGUSTO SERRA 

NETO Juiz Leigo Vistos. 1. HOMOLOGO a sentença proferida pelo juiz 

leigo, nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95. 2. CUMPRA-SE, 

providenciando e expedindo o necessário. ADALTO QUINTINO DA SILVA 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000851-18.2019.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

GENICLEIA PAULA DOS REIS SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANNE FRAUZINO MACHADO OAB - MT24738/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ADALTO QUINTINO DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO ARAGUAIA SENTENÇA Processo: 

1000851-18.2019.8.11.0020. REQUERENTE: GENICLEIA PAULA DOS REIS 

SILVA REQUERIDO: VIVO S.A. VISTOS, A parte autora alega que seu 

nome está negativado por débito junto à reclamada, sem, contudo, ter 

contribuído para tal inscrição, razão pela qual requer indenização em 

virtude de supostos danos morais suportados. Em sua contestação, a 

reclamada afirma que não houve qualquer cobrança indevida e os valores 

cobrados correspondiam exatamente à relação jurídica existente entre as 
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partes. É o necessário, atendido o disposto no art. 38 da Lei nº 9.099/95. 

DECIDO. O litígio versa sobre matéria exclusivamente de direito, 

encontrando-se o julgamento antecipado, eis que presente a hipótese do 

art. 355, I do CPC, não havendo necessidade de produção de outras 

provas, em audiência, ou não. Sigo a orientação do Superior Tribunal de 

Justiça no sentido de que “(...) presentes as condições que ensejam 

julgamento antecipado da causa, é dever do Juiz e não mera faculdade, de 

assim proceder.” (Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, REsp n.º 2.832-RJ, 

DJU 17.09.90, pág. 9513). Então, atento aos princípios da economia e 

celeridade processual, passo a decidir. Rejeito a preliminar de ausência de 

documento indispensável, uma vez que o extrato juntado é suficiente para 

a prova do débito discutido na lide. Vencida a preliminar, passo a analisar 

o mérito. Registro, inicialmente, que, no sistema dos Juizados Especiais, o 

juiz não está obrigado a rebater uma a uma as teses apresentadas pelas 

partes, bastando que consigne na sentença os elementos formadores da 

sua convicção. Pois bem, após detida análise dos autos e seus 

documentos vejo que deve ser julgado improcedente o pedido da parte 

reclamante, senão vejamos: A reclamada juntou documentos, quais sejam, 

relatório de pagamento relativo à linha telefônica, relatório de chamadas e 

mensagens SMS, gravação de ligação, além de cópias de telas sistêmicas, 

os quais, em conjunto, demonstram a contratação e a utilização do serviço 

pela parte reclamante, bem como a sua inadimplência perante a reclamada, 

ante o não pagamento da contraprestação dos serviços utilizados, motivo 

pelo qual não há falar em ilegalidade dos débitos vergastados na petição 

inicial. Outrossim, o desejo de quitar a fatura demonstra a ausência de 

ocorrência de fraude, sendo certo que a parte ré logrou êxito em 

demonstrar que a parte demandante quitou algumas faturas de forma 

regular. Com efeito, ficou provado nos autos que durante algum tempo a 

parte reclamante quitou de forma regular a prestações contratadas, 

sendo-lhe impossível, neste momento, alegar desconhecimento e/ou 

ilegitimidade do débito, descartando-se também a hipótese de fraude. 

Assim, como a parte requerente não se desincumbiu do ônus probatório 

que lhe competia quanto a fato constitutivo do seu direito de ser 

indenizada por danos morais, nos termos do art. 373, inciso I, do Código 

de Processo Civil, impõe-se, nesse aspecto, a improcedência do pedido. 

Por outro lado, no momento da contraposição dos argumentos da parte 

autora, a reclamada realizou pedido de litigância de má-fé, no qual requer 

a condenação da reclamante por ter ingressado com a presente ação, 

mesmo ciente da regularidade do débito exigido pela ré a título de 

contraprestação dos serviços. Nesse sentido, ficou provada a ciência da 

parte autora da origem dos débitos, por isso, alegar o desconhecimento e 

até mesmo fraude é praticar ato atentatório a dignidade da justiça. Assim, 

merece guarida o pedido realizado pela parte reclamada quanto à litigância 

de má-fé com escopo no art. 81 do CPC, pois resta evidente o intento da 

parte reclamante em locupletar-se ilicitamente, alterando a verdade dos 

fatos. Igual sorte não merece o pedido contraposto, uma vez que ausente 

a planilha de débitos atualizados. Ante o exposto, nos termos do art. 487, 

inc. I, do Código de Processo Civil, REJEITO as preliminares suscitadas, 

JULGO IMPROCEDENTES os pedidos veiculados na inicial e, CONDENO a 

reclamante a pagar à parte reclamada, a título de multa por litigância de 

má-fé, o valor de 3% (três por cento) sobre o valor dado a causa, 

devidamente corrigido e atualizada desde a propositura da ação. Sem 

custas e sem honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei nº. 

9.099/95). Submeto a presente decisão ao Juiz Togado (art. 40, da Lei nº 

9.099/95). CARLOS AUGUSTO SERRA NETO Juiz Leigo Vistos. 1. 

HOMOLOGO a sentença proferida pelo juiz leigo, nos termos do art. 40 da 

Lei n. 9.099/95. 2. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário. 

ADALTO QUINTINO DA SILVA Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000893-67.2019.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

ERICA CLEIDIANE DIAS COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANNE FRAUZINO MACHADO OAB - MT24738/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ADALTO QUINTINO DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO ARAGUAIA SENTENÇA Processo: 

1000893-67.2019.8.11.0020. REQUERENTE: ERICA CLEIDIANE DIAS 

COSTA REQUERIDO: VIVO S.A. VISTOS, A parte autora alega que seu 

nome está negativado por débito junto à reclamada, sem, contudo, ter 

contribuído para tal inscrição, razão pela qual requer indenização em 

virtude de supostos danos morais suportados. Em sua contestação, a 

reclamada afirma que não houve qualquer cobrança indevida e os valores 

cobrados correspondiam exatamente à relação jurídica existente entre as 

partes. É o necessário, atendido o disposto no art. 38 da Lei nº 9.099/95. 

DECIDO. O litígio versa sobre matéria exclusivamente de direito, 

encontrando-se o julgamento antecipado, eis que presente a hipótese do 

art. 355, I do CPC, não havendo necessidade de produção de outras 

provas, em audiência, ou não. Sigo a orientação do Superior Tribunal de 

Justiça no sentido de que “(...) presentes as condições que ensejam 

julgamento antecipado da causa, é dever do Juiz e não mera faculdade, de 

assim proceder.” (Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, REsp n.º 2.832-RJ, 

DJU 17.09.90, pág. 9513). Então, atento aos princípios da economia e 

celeridade processual, passo a decidir. Rejeito a preliminar de 

necessidade de pericia técnica, uma vez que o áudio acostado aos autos, 

tem a confirmação de dados da parte reclamante. Rejeito a preliminar de 

falta de interesse de agir, uma vez que não é necessária a instauração de 

processo administrativo para que se adentre ao judiciário. Vencida a 

preliminar, passo a analisar o mérito. Registro, inicialmente, que, no 

sistema dos Juizados Especiais, o juiz não está obrigado a rebater uma a 

uma as teses apresentadas pelas partes, bastando que consigne na 

sentença os elementos formadores da sua convicção. Pois bem, após 

detida análise dos autos e seus documentos vejo que deve ser julgado 

improcedente o pedido da parte reclamante, senão vejamos: A reclamada 

juntou documentos, quais sejam, relatório de pagamento relativo à linha 

telefônica n. (66) 9.9605-0735, relatório de chamadas e mensagens SMS, 

gravação de ligação, além de cópias de telas sistêmicas, os quais, em 

conjunto, demonstram a contratação e a utilização do serviço pela parte 

reclamante, bem como a sua inadimplência perante a reclamada, ante o 

não pagamento da contraprestação dos serviços utilizados, motivo pelo 

qual não há falar em ilegalidade dos débitos vergastados na petição inicial. 

Outrossim, o desejo de quitar a fatura demonstra a ausência de 

ocorrência de fraude, sendo certo que a parte ré logrou êxito em 

demonstrar que a parte demandante quitou algumas faturas de forma 

regular. Com efeito, ficou provado nos autos que durante algum tempo a 

parte reclamante quitou de forma regular a prestações contratadas, 

sendo-lhe impossível, neste momento, alegar desconhecimento e/ou 

ilegitimidade do débito, descartando-se também a hipótese de fraude. 

Assim, como a parte requerente não se desincumbiu do ônus probatório 

que lhe competia quanto a fato constitutivo do seu direito de ser 

indenizada por danos morais, nos termos do art. 373, inciso I, do Código 

de Processo Civil, impõe-se, nesse aspecto, a improcedência do pedido. 

Por outro lado, no momento da contraposição dos argumentos da parte 

autora, a reclamada realizou pedido de litigância de má-fé, no qual requer 

a condenação da reclamante por ter ingressado com a presente ação, 

mesmo ciente da regularidade do débito exigido pela ré a título de 

contraprestação dos serviços. Nesse sentido, ficou provada a ciência da 

parte autora da origem dos débitos, por isso, alegar o desconhecimento e 

até mesmo fraude é praticar ato atentatório a dignidade da justiça. Assim, 

merece guarida o pedido realizado pela parte reclamada quanto à litigância 

de má-fé com escopo no art. 81 do CPC, pois resta evidente o intento da 

parte reclamante em locupletar-se ilicitamente, alterando a verdade dos 

fatos. Igual sorte não merece o pedido contraposto, uma vez que ausente 

a planilha de débitos atualizados. Ante o exposto, nos termos do art. 487, 

inc. I, do Código de Processo Civil, REJEITO as preliminares suscitadas, 

JULGO IMPROCEDENTES os pedidos veiculados na inicial e, CONDENO a 

reclamante a pagar à parte reclamada, a título de multa por litigância de 

má-fé, o valor de 3% (três por cento) sobre o valor dado a causa, 

devidamente corrigido e atualizada desde a propositura da ação. Sem 

custas e sem honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei nº. 

9.099/95). Submeto a presente decisão ao Juiz Togado (art. 40, da Lei nº 

9.099/95). CARLOS AUGUSTO SERRA NETO Juiz Leigo Vistos. 1. 

HOMOLOGO a sentença proferida pelo juiz leigo, nos termos do art. 40 da 

Lei n. 9.099/95. 2. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000854-70.2019.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

LUCINEIDE GOMES SA (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANNE FRAUZINO MACHADO OAB - MT24738/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ADALTO QUINTINO DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO ARAGUAIA SENTENÇA Processo: 

1000854-70.2019.8.11.0020. REQUERENTE: LUCINEIDE GOMES SA 

REQUERIDO: VIVO S.A. VISTOS, A parte autora alega que seu nome está 

negativado por débito junto à reclamada, sem, contudo, ter contribuído 

para tal inscrição, razão pela qual requer indenização em virtude de 

supostos danos morais suportados. Em sua contestação, a reclamada 

afirma que não houve qualquer cobrança indevida e os valores cobrados 

correspondiam exatamente à relação jurídica existente entre as partes. É o 

necessário, atendido o disposto no art. 38 da Lei nº 9.099/95. DECIDO. O 

litígio versa sobre matéria exclusivamente de direito, encontrando-se o 

julgamento antecipado, eis que presente a hipótese do art. 355, I do CPC, 

não havendo necessidade de produção de outras provas, em audiência, 

ou não. Sigo a orientação do Superior Tribunal de Justiça no sentido de 

que “(...) presentes as condições que ensejam julgamento antecipado da 

causa, é dever do Juiz e não mera faculdade, de assim proceder.” (Min. 

Sálvio de Figueiredo Teixeira, REsp n.º 2.832-RJ, DJU 17.09.90, pág. 

9513). Então, atento aos princípios da economia e celeridade processual, 

passo a decidir. Registro, inicialmente, que, no sistema dos Juizados 

Especiais, o juiz não está obrigado a rebater uma a uma as teses 

apresentadas pelas partes, bastando que consigne na sentença os 

elementos formadores da sua convicção. Pois bem, após detida análise 

dos autos e seus documentos vejo que deve ser julgado improcedente o 

pedido da parte reclamante, senão vejamos: A reclamada juntou 

documentos, quais sejam, relatório de pagamento relativo à linha telefônica 

n. (66) 9.9973-7289, relatório de chamadas e mensagens SMS, gravação 

de ligação, além de cópias de telas sistêmicas, os quais, em conjunto, 

demonstram a contratação e a utilização do serviço pela parte reclamante, 

bem como a sua inadimplência perante a reclamada, ante o não pagamento 

da contraprestação dos serviços utilizados, motivo pelo qual não há falar 

em ilegalidade dos débitos vergastados na petição inicial. Outrossim, o 

desejo de quitar a fatura demonstra a ausência de ocorrência de fraude, 

sendo certo que a parte ré logrou êxito em demonstrar que a parte 

demandante quitou algumas faturas de forma regular. Com efeito, ficou 

provado nos autos que durante algum tempo a parte reclamante quitou de 

forma regular a prestações contratadas, sendo-lhe impossível, neste 

momento, alegar desconhecimento e/ou ilegitimidade do débito, 

descartando-se também a hipótese de fraude. Assim, como a parte 

requerente não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia 

quanto a fato constitutivo do seu direito de ser indenizada por danos 

morais, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, 

impõe-se, nesse aspecto, a improcedência do pedido. Por outro lado, no 

momento da contraposição dos argumentos da parte autora, a reclamada 

realizou pedido de litigância de má-fé, no qual requer a condenação da 

reclamante por ter ingressado com a presente ação, mesmo ciente da 

regularidade do débito exigido pela ré a título de contraprestação dos 

serviços. Nesse sentido, ficou provada a ciência da parte autora da 

origem dos débitos, por isso, alegar o desconhecimento e até mesmo 

fraude é praticar ato atentatório a dignidade da justiça. Assim, merece 

guarida o pedido realizado pela parte reclamada quanto à litigância de 

má-fé com escopo no art. 81 do CPC, pois resta evidente o intento da 

parte reclamante em locupletar-se ilicitamente, alterando a verdade dos 

fatos. Igual sorte não merece o pedido contraposto, uma vez que ausente 

a planilha de débitos atualizados. Ante o exposto, nos termos do art. 487, 

inc. I, do Código de Processo Civil, REJEITO as preliminares suscitadas, 

JULGO IMPROCEDENTES os pedidos veiculados na inicial e, CONDENO a 

reclamante a pagar à parte reclamada, a título de multa por litigância de 

má-fé, o valor de 3% (três por cento) sobre o valor dado a causa, 

devidamente corrigido e atualizada desde a propositura da ação. Sem 

custas e sem honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei nº. 

9.099/95). Submeto a presente decisão ao Juiz Togado (art. 40, da Lei nº 

9.099/95). CARLOS AUGUSTO SERRA NETO Juiz Leigo Vistos. 1. 

HOMOLOGO a sentença proferida pelo juiz leigo, nos termos do art. 40 da 

Lei n. 9.099/95. 2. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário. 

ADALTO QUINTINO DA SILVA Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000849-48.2019.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

SAULO ROGERIO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANNE FRAUZINO MACHADO OAB - MT24738/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ADALTO QUINTINO DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO ARAGUAIA SENTENÇA Processo: 

1000849-48.2019.8.11.0020. REQUERENTE: SAULO ROGERIO DOS 

SANTOS REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. Trata-se de Reclamação Cível 

por meio da qual a parte autora alega que teve seu nome protestado 

indevidamente pela reclamada sem a existência de qualquer débito junto a 

reclamada, pois não possui vinculo jurídico com a mesma. A promovida 

apresentara contestação, requerendo, em síntese, que sejam julgados 

improcedentes todos os pedidos formulados na peça vestibular, haja vista 

que não restou comprovada qualquer conduta que possa ser considerada 

ilícita, ou qualquer outro elemento que motive a sua condenação ao 

pagamento de indenização por danos morais como pleiteado. É o 

necessário, atendido o disposto no art. 38, da Lei nº 9.099/95. DECIDO. O 

litígio versa sobre matéria exclusivamente de direito, encontrando-se o 

julgamento antecipado, eis que presente a hipótese do art. 355, I do NCPC, 

não havendo necessidade de produção de outras provas, em audiência, 

ou não. Sigo a orientação do Superior Tribunal de Justiça no sentido de 

que “(...) presentes as condições que ensejam julgamento antecipado da 

causa, é dever do Juiz e não mera faculdade, de assim proceder.” (Min. 

Sálvio de Figueiredo Teixeira, REsp n.º 2.832-RJ, DJU 17.09.90, pág. 

9513). Então, atento aos princípios da economia e celeridade processual, 

passo a decidir. Ressalto que a relação travada nestes autos é uma 

relação de consumo regida pelo CDC. Consequentemente, a 

responsabilidade da ré é objetiva, independentemente de demonstração de 

culpa, a teor do art. 14 do referido diploma legal. Com isso, desinteressam 

os motivos pelos quais a falha ocorreu, bastando, tão-somente, sua 

ocorrência como fonte causadora de dano ao autor para se configurar o 

dever de indenizar do requerido. Ressalto que apesar de constar relatório 

de chamadas e envio de SMS nos autos, este é de linha divergente do 

informado na peça de contestação, sendo impossível aceitar os 

comprovantes de pagamento em tela sistêmicas, uma vez que 

desacompanhado de demais provas necessárias. Atesto ainda que, 

apesar dos argumentos expostos pela parte reclamada, esta deixou de 

acostar cópia do contrato firmado entre as partes, áudio contendo a 

contratação por venda via telemarketing, sendo impossível considerar os 

argumentos sem a devida demonstração dos fatos. Ademais disso, quanto 

à adução da reclamada de que não há que se falar em dano moral, vez 

que teria havido a contratação de crédito e inadimplemento, vejo que 

apenas há alegações, sem qualquer tipo de comprovação. Contudo, da 

simples ocorrência de falha por parte da ré não resulta o dever de 

indenizar. É necessária a ocorrência do dano. E no presente caso, não 

restou evidenciado qualquer dano de ordem moral, senão vejamos. 

Ressalto que no extrato apontando a negativação objeto desta lide, consta 

outro débito, inclusive com data anterior ao que ora se pleiteia, recaindo o 

autor na qualidade de devedor contumaz nos termos da Sumula n. 385 do 

STJ. Assim, evidente o aborrecimento causado, mas não a ponto de 

configurar atentado a direito de personalidade da postulante, uma vez que 

não houve ofensas em público por parte da ré e nem ocasionou quaisquer 

outros prejuízos materiais significativos, não passando, assim, de mero 

incidente contratual, sem qualquer abalo na reputação e na honra da parte 

autora. E ainda, a lição de MARIA CELINA BODIN DE MORAES (Danos à 

Pessoa Humana. Uma leitura civil-constitucional dos danos morais. Rio de 

Janeiro: Renovar, 2003, pag. 189) “não será toda e qualquer situação de 

sofrimento, tristeza, transtorno ou aborrecimento que ensejará a 

reparação, mas apenas aquelas situações graves o suficiente para afetar 

a dignidade humana em seus diversos substratos materiais, já 

identificados, quais sejam, a igualdade, a integridade psicofísica, a 
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liberdade e a solidariedade familiar ou social, no plano expatrimonial em 

sentido estrito”. É que “o dano moral tem como causa a injusta violação a 

uma situação jurídica subjetiva expatrimonial, protegida pelo ordenamento 

jurídico através da cláusula geral de tutela da personalidade que foi 

instituída e tem sua fonte na Constituição Federal, em particular e 

diretamente decorrente do princípio (fundante) da dignidade da pessoa 

humana (também identificado com o princípio geral de respeito à dignidade 

humana)”. Com efeito, estender-se, demasiadamente, o dano moral implica 

“banalizar a reparação das lesões de cunho expatrimonial”, razão pela 

qual conclui-se que “os tribunais, já de algum tempo, vêm tentando impedir 

que meros aborrecimentos do cotidiano passem a ser catalogados como 

geradores de dano moral, principalmente quando contornáveis por vias 

patrimoniais” (Ibid., p. 172). Assim, como a parte reclamante não se 

desincumbiu do ônus probatório que lhe competia quanto a fato 

constitutivo do seu direito de ser indenizada por danos morais, nos termos 

do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, impõe-se, nesse 

aspecto, a improcedência do pedido de indenização por danos morais, 

uma vez que somente o apontamento negativo não é suficiente para 

comprovar a ocorrência do dano, haja vista a existência de negativação 

preexistente. Diante do exposto, à vista das razões apresentadas, com 

fulcro no art. 487, I do Código de Processo Civil c/c art. 6º da Lei nº. 

9.099/95, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos veiculados 

na inicial, e, para tanto, DECLARO a inexistência do débito no valor de R$ 

200,89 (duzentos reais e oitenta e nove centavos), inscrito no dia 

06/08/15 correspondente ao negócio jurídico em tela, bem como ORDENO 

a que a requerida retire o nome da parte reclamante dos órgãos de 

restrição e proteção ao crédito, conforme documento acostado, no prazo 

de 15 (quinze) dias, a contar da ciência da homologação desta. Sem 

custas e sem honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei nº. 

9.099/95). Submeto a presente decisão ao Juiz Togado (art. 40, da Lei nº 

9.099/95). CARLOS AUGUSTO SERRA NETO Juiz Leigo Vistos. 1. 

HOMOLOGO a sentença proferida pelo juiz leigo, nos termos do art. 40 da 

Lei n. 9.099/95. 2. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário. 

ADALTO QUINTINO DA SILVA Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000915-28.2019.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

VALFREDO ALVES CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANNE FRAUZINO MACHADO OAB - MT24738/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ADALTO QUINTINO DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO ARAGUAIA SENTENÇA Processo: 

1000915-28.2019.8.11.0020. REQUERENTE: VALFREDO ALVES CAMPOS 

REQUERIDO: VIVO S.A. VISTOS, A parte autora alega que seu nome está 

negativado por débito junto à reclamada, sem, contudo, ter contribuído 

para tal inscrição, razão pela qual requer indenização em virtude de 

supostos danos morais suportados. Em sua contestação, a reclamada 

afirma que não houve qualquer cobrança indevida e os valores cobrados 

correspondiam exatamente à relação jurídica existente entre as partes. É o 

necessário, atendido o disposto no art. 38 da Lei nº 9.099/95. DECIDO. O 

litígio versa sobre matéria exclusivamente de direito, encontrando-se o 

julgamento antecipado, eis que presente a hipótese do art. 355, I do CPC, 

não havendo necessidade de produção de outras provas, em audiência, 

ou não. Sigo a orientação do Superior Tribunal de Justiça no sentido de 

que “(...) presentes as condições que ensejam julgamento antecipado da 

causa, é dever do Juiz e não mera faculdade, de assim proceder.” (Min. 

Sálvio de Figueiredo Teixeira, REsp n.º 2.832-RJ, DJU 17.09.90, pág. 

9513). Então, atento aos princípios da economia e celeridade processual, 

passo a decidir. Rejeito a preliminar de ausência de documento 

indispensável, uma vez que o extrato acostado é suficiente para a prova 

do débito. Vencida a preliminar, passo a analisar o mérito. Registro, 

inicialmente, que, no sistema dos Juizados Especiais, o juiz não está 

obrigado a rebater uma a uma as teses apresentadas pelas partes, 

bastando que consigne na sentença os elementos formadores da sua 

convicção. Pois bem, após detida análise dos autos e seus documentos 

vejo que deve ser julgado improcedente o pedido da parte reclamante, 

senão vejamos: A reclamada juntou documentos, quais sejam, relatório de 

pagamento relativo à linha telefônica n. n. (66) 9.9951-3889, relatório de 

chamadas e mensagens SMS, gravação de ligação, além de cópias de 

telas sistêmicas, os quais, em conjunto, demonstram a contratação e a 

utilização do serviço pela parte reclamante, bem como a sua inadimplência 

perante a reclamada, ante o não pagamento da contraprestação dos 

serviços utilizados, motivo pelo qual não há falar em ilegalidade dos 

débitos vergastados na petição inicial. Outrossim, o desejo de quitar a 

fatura demonstra a ausência de ocorrência de fraude, sendo certo que a 

parte ré logrou êxito em demonstrar que a parte demandante quitou 

algumas faturas de forma regular. Com efeito, ficou provado nos autos 

que durante algum tempo a parte reclamante quitou de forma regular a 

prestações contratadas, sendo-lhe impossível, neste momento, alegar 

desconhecimento e/ou ilegitimidade do débito, descartando-se também a 

hipótese de fraude. Assim, como a parte requerente não se desincumbiu 

do ônus probatório que lhe competia quanto a fato constitutivo do seu 

direito de ser indenizada por danos morais, nos termos do art. 373, inciso 

I, do Código de Processo Civil, impõe-se, nesse aspecto, a improcedência 

do pedido. Por outro lado, no momento da contraposição dos argumentos 

da parte autora, a reclamada realizou pedido de litigância de má-fé, no qual 

requer a condenação da reclamante por ter ingressado com a presente 

ação, mesmo ciente da regularidade do débito exigido pela ré a título de 

contraprestação dos serviços. Nesse sentido, ficou provada a ciência da 

parte autora da origem dos débitos, por isso, alegar o desconhecimento e 

até mesmo fraude é praticar ato atentatório a dignidade da justiça. Assim, 

merece guarida o pedido realizado pela parte reclamada quanto à litigância 

de má-fé com escopo no art. 81 do CPC, pois resta evidente o intento da 

parte reclamante em locupletar-se ilicitamente, alterando a verdade dos 

fatos. Igual sorte não merece o pedido contraposto, uma vez que ausente 

a planilha de débitos atualizados. Ante o exposto, nos termos do art. 487, 

inc. I, do Código de Processo Civil, REJEITO as preliminares suscitadas, 

JULGO IMPROCEDENTES os pedidos veiculados na inicial e, CONDENO a 

reclamante a pagar à parte reclamada, a título de multa por litigância de 

má-fé, o valor de 3% (três por cento) sobre o valor dado a causa, 

devidamente corrigido e atualizada desde a propositura da ação. Sem 

custas e sem honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei nº. 

9.099/95). Submeto a presente decisão ao Juiz Togado (art. 40, da Lei nº 

9.099/95). CARLOS AUGUSTO SERRA NETO Juiz Leigo Vistos. 1. 

HOMOLOGO a sentença proferida pelo juiz leigo, nos termos do art. 40 da 

Lei n. 9.099/95. 2. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário. 

ADALTO QUINTINO DA SILVA Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000919-65.2019.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA WELKE BARBOSA COSTA DE FREITAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANNE FRAUZINO MACHADO OAB - MT24738/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ADALTO QUINTINO DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO ARAGUAIA SENTENÇA Processo: 

1000919-65.2019.8.11.0020. REQUERENTE: PATRICIA WELKE BARBOSA 

COSTA DE FREITAS REQUERIDO: VIVO S.A. VISTOS, A parte autora alega 

que seu nome está negativado por débito junto à reclamada, sem, contudo, 

ter contribuído para tal inscrição, razão pela qual requer indenização em 

virtude de supostos danos morais suportados. Em sua contestação, a 

reclamada afirma que não houve qualquer cobrança indevida e os valores 

cobrados correspondiam exatamente à relação jurídica existente entre as 

partes. É o necessário, atendido o disposto no art. 38 da Lei nº 9.099/95. 

DECIDO. O litígio versa sobre matéria exclusivamente de direito, 

encontrando-se o julgamento antecipado, eis que presente a hipótese do 

art. 355, I do CPC, não havendo necessidade de produção de outras 

provas, em audiência, ou não. Sigo a orientação do Superior Tribunal de 

Justiça no sentido de que “(...) presentes as condições que ensejam 

julgamento antecipado da causa, é dever do Juiz e não mera faculdade, de 

assim proceder.” (Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, REsp n.º 2.832-RJ, 
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DJU 17.09.90, pág. 9513). Então, atento aos princípios da economia e 

celeridade processual, passo a decidir. REJEITO a prejudicial de mérito 

quanto a prescrição, pois embora o entendimento para reparação civil seja 

com base no período trienal, a doutrina e jurisprudência tem entendido que 

este prazo se inicia com a “ciência inequívoca” do débito, que no caso em 

tela é datado de 06/09/2019, que é o prazo em que a parte reclamante 

demonstra no extrato juntado aos autos. Vencida a preliminar, passo a 

analisar o mérito. Registro, inicialmente, que, no sistema dos Juizados 

Especiais, o juiz não está obrigado a rebater uma a uma as teses 

apresentadas pelas partes, bastando que consigne na sentença os 

elementos formadores da sua convicção. Pois bem, após detida análise 

dos autos e seus documentos vejo que deve ser julgado improcedente o 

pedido da parte reclamante, senão vejamos: A reclamada juntou 

documentos, quais sejam, relatório de pagamento relativo à linha telefônica 

n. (66) 9.9642-8141, cópia do contrato assinado com a apresentação dos 

documentos pessoais da reclamante, faturas de cobrança, além de cópias 

de telas sistêmicas, os quais, em conjunto, demonstram a contratação e a 

utilização do serviço pela parte reclamante, bem como a sua inadimplência 

perante a reclamada, ante o não pagamento da contraprestação dos 

serviços utilizados, motivo pelo qual não há falar em ilegalidade dos 

débitos vergastados na petição inicial. Outrossim, o desejo de quitar a 

fatura demonstra a ausência de ocorrência de fraude, sendo certo que a 

parte ré logrou êxito em demonstrar que a parte demandante quitou 

algumas faturas de forma regular. Com efeito, ficou provado nos autos 

que durante algum tempo a parte reclamante quitou de forma regular a 

prestações contratadas, sendo-lhe impossível, neste momento, alegar 

desconhecimento e/ou ilegitimidade do débito, descartando-se também a 

hipótese de fraude. Assim, como a parte requerente não se desincumbiu 

do ônus probatório que lhe competia quanto a fato constitutivo do seu 

direito de ser indenizada por danos morais, nos termos do art. 373, inciso 

I, do Código de Processo Civil, impõe-se, nesse aspecto, a improcedência 

do pedido. Por outro lado, no momento da contraposição dos argumentos 

da parte autora, a reclamada realizou pedido de litigância de má-fé, no qual 

requer a condenação da reclamante por ter ingressado com a presente 

ação, mesmo ciente da regularidade do débito exigido pela ré a título de 

contraprestação dos serviços. Nesse sentido, ficou provada a ciência da 

parte autora da origem dos débitos, por isso, alegar o desconhecimento e 

até mesmo fraude é praticar ato atentatório a dignidade da justiça. Assim, 

merece guarida o pedido realizado pela parte reclamada quanto à litigância 

de má-fé com escopo no art. 81 do CPC, pois resta evidente o intento da 

parte reclamante em locupletar-se ilicitamente, alterando a verdade dos 

fatos. Igual sorte não merece o pedido contraposto, uma vez que ausente 

a planilha de débitos atualizados. Ante o exposto, nos termos do art. 487, 

inc. I, do Código de Processo Civil, REJEITO as preliminares suscitadas, 

JULGO IMPROCEDENTES os pedidos veiculados na inicial e, CONDENO a 

reclamante a pagar à parte reclamada, a título de multa por litigância de 

má-fé, o valor de 3% (três por cento) sobre o valor dado a causa, 

devidamente corrigido e atualizada desde a propositura da ação. Sem 

custas e sem honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei nº. 

9.099/95). Submeto a presente decisão ao Juiz Togado (art. 40, da Lei nº 

9.099/95). CARLOS AUGUSTO SERRA NETO Juiz Leigo Vistos. 1. 

HOMOLOGO a sentença proferida pelo juiz leigo, nos termos do art. 40 da 

Lei n. 9.099/95. 2. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário. 

ADALTO QUINTINO DA SILVA Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000896-22.2019.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA RAYANE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANNE FRAUZINO MACHADO OAB - MT24738/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ADALTO QUINTINO DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO ARAGUAIA SENTENÇA Processo: 

1000896-22.2019.8.11.0020. REQUERENTE: MARIA RAYANE DA SILVA 

REQUERIDO: VIVO S.A. VISTOS, A parte autora alega que seu nome está 

negativado por débito junto à reclamada, sem, contudo, ter contribuído 

para tal inscrição, razão pela qual requer indenização em virtude de 

supostos danos morais suportados. Em sua contestação, a reclamada 

afirma que não houve qualquer cobrança indevida e os valores cobrados 

correspondiam exatamente à relação jurídica existente entre as partes. É o 

necessário, atendido o disposto no art. 38 da Lei nº 9.099/95. DECIDO. O 

litígio versa sobre matéria exclusivamente de direito, encontrando-se o 

julgamento antecipado, eis que presente a hipótese do art. 355, I do CPC, 

não havendo necessidade de produção de outras provas, em audiência, 

ou não. Sigo a orientação do Superior Tribunal de Justiça no sentido de 

que “(...) presentes as condições que ensejam julgamento antecipado da 

causa, é dever do Juiz e não mera faculdade, de assim proceder.” (Min. 

Sálvio de Figueiredo Teixeira, REsp n.º 2.832-RJ, DJU 17.09.90, pág. 

9513). Então, atento aos princípios da economia e celeridade processual, 

passo a decidir. Rejeito a preliminar de ausência de documento 

indispensável, uma vez que o extrato acostado é suficiente para a prova 

do débito. Vencida a preliminar, passo a analisar o mérito. Registro, 

inicialmente, que, no sistema dos Juizados Especiais, o juiz não está 

obrigado a rebater uma a uma as teses apresentadas pelas partes, 

bastando que consigne na sentença os elementos formadores da sua 

convicção. Pois bem, após detida análise dos autos e seus documentos 

vejo que deve ser julgado improcedente o pedido da parte reclamante, 

senão vejamos: A reclamada juntou documentos que comprovam a 

contratação do serviço, relatório de pagamento, utilização da linha 

telefônica n. (66) 9. 9.9682-1359 que, em conjunto com as telas 

sistêmicas, contrato assinado com presença de documentos pessoais da 

parte autora, relatório de chamadas e envio de SMS, os quais demonstram 

a utilização e a inadimplência do serviço como medida de contraprestação. 

Outrossim, o desejo de quitar a fatura demonstra a ausência de 

ocorrência de fraude, e logrou êxito a parte ré em demonstrar que a 

autora quitou algumas faturas de forma regular. Assim, como a parte 

reclamante não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia 

quanto a fato constitutivo do seu direito de ser indenizada por danos 

morais, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, 

impõe-se, nesse aspecto, a improcedência do pedido. Nesse sentido, 

ficou provado nos autos que durante algum tempo a parte reclamante 

quitou de forma regular a prestações contratadas, sendo-lhe impossível 

neste momento alegar desconhecimento e/ou ilegitimidade do débito, 

descartando-se também a hipótese de fraude. Ademais, no momento da 

contraposição dos argumentos da parte autora, a reclamada realizou 

pedido de litigância de má-fé, no qual requer a condenação da reclamante 

por ter ingressado com a presente ação, sabedora de que devia a 

reclamante a título de contraprestação dos serviços. Nesse sentido, ficou 

provado a ciência da parte autora da origem dos débitos, por isso, alegar 

o desconhecimento e até mesmo fraude é praticar ato atentatório a 

dignidade da justiça. Assim, merece guarida o pedido realizado pela parte 

reclamada quanto a litigância de má-fé com escopo no art. 81 do CPC, pois 

resta evidente o intento da parte reclamante em locupletar-se ilicitamente, 

alterando a verdade dos fatos. Igual sorte não merece o pedido 

contraposto, uma vez que ausente a planilha de débitos atualizados. Ante 

o exposto, nos termos do art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil, 

REJEITO a preliminar suscitada, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos 

veiculados na inicial e, CONDENO a reclamante a pagar à parte reclamada, 

a título de multa por litigância de má-fé, o valor de 3% (três por cento) 

sobre o valor dado a causa, devidamente corrigido e atualizada desde a 

propositura da ação. Sem custas e sem honorários neste grau de 

jurisdição (art. 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95). Submeto a presente decisão 

ao Juiz Togado (art. 40, da Lei nº 9.099/95). CARLOS AUGUSTO SERRA 

NETO Juiz Leigo Vistos. 1. HOMOLOGO a sentença proferida pelo juiz 

leigo, nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95. 2. CUMPRA-SE, 

providenciando e expedindo o necessário. ADALTO QUINTINO DA SILVA 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000789-75.2019.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

USLEY DUARTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANNE FRAUZINO MACHADO OAB - MT24738/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):
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ADALTO QUINTINO DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO ARAGUAIA SENTENÇA Processo: 

1000789-75.2019.8.11.0020. REQUERENTE: USLEY DUARTE REQUERIDO: 

VIVO S.A. VISTOS, A parte autora alega que seu nome está negativado 

por débito junto à reclamada, sem, contudo, ter contribuído para tal 

inscrição, razão pela qual requer indenização em virtude de supostos 

danos morais suportados. Em sua contestação, a reclamada afirma que 

não houve qualquer cobrança indevida e os valores cobrados 

correspondiam exatamente à relação jurídica existente entre as partes. É o 

necessário, atendido o disposto no art. 38 da Lei nº 9.099/95. DECIDO. O 

litígio versa sobre matéria exclusivamente de direito, encontrando-se o 

julgamento antecipado, eis que presente a hipótese do art. 355, I do CPC, 

não havendo necessidade de produção de outras provas, em audiência, 

ou não. Sigo a orientação do Superior Tribunal de Justiça no sentido de 

que “(...) presentes as condições que ensejam julgamento antecipado da 

causa, é dever do Juiz e não mera faculdade, de assim proceder.” (Min. 

Sálvio de Figueiredo Teixeira, REsp n.º 2.832-RJ, DJU 17.09.90, pág. 

9513). Então, atento aos princípios da economia e celeridade processual, 

passo a decidir. Rejeito a preliminar de ausência de documento 

indispensável, uma vez que o extrato acostado é suficiente para a prova 

do débito, bem como rejeito a preliminar de ausência de comprovante de 

residência, eis que a própria reclamada junta fatura de cobrança 

demonstrando o sitio da parte autora nesta comarca. Vencida a preliminar, 

passo a analisar o mérito. Registro, inicialmente, que, no sistema dos 

Juizados Especiais, o juiz não está obrigado a rebater uma a uma as teses 

apresentadas pelas partes, bastando que consigne na sentença os 

elementos formadores da sua convicção. Pois bem, após detida análise 

dos autos e seus documentos vejo que deve ser julgado improcedente o 

pedido da parte reclamante, senão vejamos: A reclamada juntou 

documentos, quais sejam, relatório de pagamento relativo à linha telefônica 

n. (66) 9.9939-4312, relatório de chamadas e mensagens SMS, gravação 

de ligação, além de cópias de telas sistêmicas, os quais, em conjunto, 

demonstram a contratação e a utilização do serviço pela parte reclamante, 

bem como a sua inadimplência perante a reclamada, ante o não pagamento 

da contraprestação dos serviços utilizados, motivo pelo qual não há falar 

em ilegalidade dos débitos vergastados na petição inicial. Outrossim, o 

desejo de quitar a fatura demonstra a ausência de ocorrência de fraude, 

sendo certo que a parte ré logrou êxito em demonstrar que a parte 

demandante quitou algumas faturas de forma regular. Com efeito, ficou 

provado nos autos que durante algum tempo a parte reclamante quitou de 

forma regular a prestações contratadas, sendo-lhe impossível, neste 

momento, alegar desconhecimento e/ou ilegitimidade do débito, 

descartando-se também a hipótese de fraude. Assim, como a parte 

requerente não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia 

quanto a fato constitutivo do seu direito de ser indenizada por danos 

morais, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, 

impõe-se, nesse aspecto, a improcedência do pedido. Por outro lado, no 

momento da contraposição dos argumentos da parte autora, a reclamada 

realizou pedido de litigância de má-fé, no qual requer a condenação da 

reclamante por ter ingressado com a presente ação, mesmo ciente da 

regularidade do débito exigido pela ré a título de contraprestação dos 

serviços. Nesse sentido, ficou provada a ciência da parte autora da 

origem dos débitos, por isso, alegar o desconhecimento e até mesmo 

fraude é praticar ato atentatório a dignidade da justiça. Assim, merece 

guarida o pedido realizado pela parte reclamada quanto à litigância de 

má-fé com escopo no art. 81 do CPC, pois resta evidente o intento da 

parte reclamante em locupletar-se ilicitamente, alterando a verdade dos 

fatos. Igual sorte não merece o pedido contraposto, uma vez que ausente 

a planilha de débitos atualizados. Ante o exposto, nos termos do art. 487, 

inc. I, do Código de Processo Civil, REJEITO as preliminares suscitadas, 

JULGO IMPROCEDENTES os pedidos veiculados na inicial e, CONDENO a 

reclamante a pagar à parte reclamada, a título de multa por litigância de 

má-fé, o valor de 3% (três por cento) sobre o valor dado a causa, 

devidamente corrigido e atualizada desde a propositura da ação. Sem 

custas e sem honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei nº. 

9.099/95). Submeto a presente decisão ao Juiz Togado (art. 40, da Lei nº 

9.099/95). CARLOS AUGUSTO SERRA NETO Juiz Leigo Vistos. 1. 

HOMOLOGO a sentença proferida pelo juiz leigo, nos termos do art. 40 da 

Lei n. 9.099/95. 2. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário. 

ADALTO QUINTINO DA SILVA Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000768-02.2019.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

JOSELIA GOMES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANNE FRAUZINO MACHADO OAB - MT24738/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ADALTO QUINTINO DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO ARAGUAIA SENTENÇA Processo: 

1000768-02.2019.8.11.0020. REQUERENTE: JOSELIA GOMES DA SILVA 

REQUERIDO: VIVO S.A. VISTOS, A parte autora alega que seu nome está 

negativado por débito junto à reclamada, sem, contudo, ter contribuído 

para tal inscrição, razão pela qual requer indenização em virtude de 

supostos danos morais suportados. Em sua contestação, a reclamada 

afirma que não houve qualquer cobrança indevida e os valores cobrados 

correspondiam exatamente à relação jurídica existente entre as partes. É o 

necessário, atendido o disposto no art. 38 da Lei nº 9.099/95. DECIDO. O 

litígio versa sobre matéria exclusivamente de direito, encontrando-se o 

julgamento antecipado, eis que presente a hipótese do art. 355, I do CPC, 

não havendo necessidade de produção de outras provas, em audiência, 

ou não. Sigo a orientação do Superior Tribunal de Justiça no sentido de 

que “(...) presentes as condições que ensejam julgamento antecipado da 

causa, é dever do Juiz e não mera faculdade, de assim proceder.” (Min. 

Sálvio de Figueiredo Teixeira, REsp n.º 2.832-RJ, DJU 17.09.90, pág. 

9513). Então, atento aos princípios da economia e celeridade processual, 

passo a decidir. Rejeito a preliminar de ausência de documento 

indispensável, uma vez que a própria reclamada junta documento de 

residência, servindo como prova para situação dela na comarca onde 

proposta a demanda. Rejeito a preliminar de falta de interesse de agir, uma 

vez que não é necessária a instauração de processo administrativo para 

que se adentre ao judiciário. Vencida as preliminares, passo a analisar o 

mérito. Registro, inicialmente, que, no sistema dos Juizados Especiais, o 

juiz não está obrigado a rebater uma a uma as teses apresentadas pelas 

partes, bastando que consigne na sentença os elementos formadores da 

sua convicção. Pois bem, após detida análise dos autos e seus 

documentos vejo que deve ser julgado improcedente o pedido da parte 

reclamante, senão vejamos: A reclamada juntou documentos, quais sejam, 

relatório de pagamento relativo à linha telefônica n. 66) 9.9907-0489, 

relatório de chamadas e mensagens SMS, gravação de ligação, além de 

cópias de telas sistêmicas, os quais, em conjunto, demonstram a 

contratação e a utilização do serviço pela parte reclamante, bem como a 

sua inadimplência perante a reclamada, ante o não pagamento da 

contraprestação dos serviços utilizados, motivo pelo qual não há falar em 

ilegalidade dos débitos vergastados na petição inicial. Outrossim, o desejo 

de quitar a fatura demonstra a ausência de ocorrência de fraude, sendo 

certo que a parte ré logrou êxito em demonstrar que a parte demandante 

quitou algumas faturas de forma regular. Com efeito, ficou provado nos 

autos que durante algum tempo a parte reclamante quitou de forma regular 

a prestações contratadas, sendo-lhe impossível, neste momento, alegar 

desconhecimento e/ou ilegitimidade do débito, descartando-se também a 

hipótese de fraude. Assim, como a parte requerente não se desincumbiu 

do ônus probatório que lhe competia quanto a fato constitutivo do seu 

direito de ser indenizada por danos morais, nos termos do art. 373, inciso 

I, do Código de Processo Civil, impõe-se, nesse aspecto, a improcedência 

do pedido. Por outro lado, no momento da contraposição dos argumentos 

da parte autora, a reclamada realizou pedido de litigância de má-fé, no qual 

requer a condenação da reclamante por ter ingressado com a presente 

ação, mesmo ciente da regularidade do débito exigido pela ré a título de 

contraprestação dos serviços. Nesse sentido, ficou provada a ciência da 

parte autora da origem dos débitos, por isso, alegar o desconhecimento e 

até mesmo fraude é praticar ato atentatório a dignidade da justiça. Assim, 

merece guarida o pedido realizado pela parte reclamada quanto à litigância 

de má-fé com escopo no art. 81 do CPC, pois resta evidente o intento da 

parte reclamante em locupletar-se ilicitamente, alterando a verdade dos 

fatos. Igual sorte não merece o pedido contraposto, uma vez que ausente 

a planilha de débitos atualizados. Ante o exposto, nos termos do art. 487, 
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inc. I, do Código de Processo Civil, REJEITO as preliminares suscitadas, 

JULGO IMPROCEDENTES os pedidos veiculados na inicial e, CONDENO a 

reclamante a pagar à parte reclamada, a título de multa por litigância de 

má-fé, o valor de 3% (três por cento) sobre o valor dado a causa, 

devidamente corrigido e atualizada desde a propositura da ação. Sem 

custas e sem honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei nº. 

9.099/95). Submeto a presente decisão ao Juiz Togado (art. 40, da Lei nº 

9.099/95). CARLOS AUGUSTO SERRA NETO Juiz Leigo Vistos. 1. 

HOMOLOGO a sentença proferida pelo juiz leigo, nos termos do art. 40 da 

Lei n. 9.099/95. 2. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário. 

ADALTO QUINTINO DA SILVA Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000900-59.2019.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA DIAS DE MORAIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANNE FRAUZINO MACHADO OAB - MT24738/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ADALTO QUINTINO DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO ARAGUAIA SENTENÇA Processo: 

1000900-59.2019.8.11.0020. REQUERENTE: ALESSANDRA DIAS DE 

MORAIS REQUERIDO: VIVO S.A. VISTOS, A parte autora alega que seu 

nome está negativado por débito junto à reclamada, sem, contudo, ter 

contribuído para tal inscrição, razão pela qual requer indenização em 

virtude de supostos danos morais suportados. Em sua contestação, a 

reclamada afirma que não houve qualquer cobrança indevida e os valores 

cobrados correspondiam exatamente à relação jurídica existente entre as 

partes. É o necessário, atendido o disposto no art. 38 da Lei nº 9.099/95. 

DECIDO. O litígio versa sobre matéria exclusivamente de direito, 

encontrando-se o julgamento antecipado, eis que presente a hipótese do 

art. 355, I do CPC, não havendo necessidade de produção de outras 

provas, em audiência, ou não. Sigo a orientação do Superior Tribunal de 

Justiça no sentido de que “(...) presentes as condições que ensejam 

julgamento antecipado da causa, é dever do Juiz e não mera faculdade, de 

assim proceder.” (Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, REsp n.º 2.832-RJ, 

DJU 17.09.90, pág. 9513). Então, atento aos princípios da economia e 

celeridade processual, passo a decidir. Rejeito a preliminar de ausência de 

documento indispensável, uma vez que o extrato acostado é suficiente 

para a prova do débito. Vencida a preliminar, passo a analisar o mérito. 

Registro, inicialmente, que, no sistema dos Juizados Especiais, o juiz não 

está obrigado a rebater uma a uma as teses apresentadas pelas partes, 

bastando que consigne na sentença os elementos formadores da sua 

convicção. Pois bem, após detida análise dos autos e seus documentos 

vejo que deve ser julgado improcedente o pedido da parte reclamante, 

senão vejamos: A reclamada juntou documentos, quais sejam, relatório de 

pagamento relativo à linha telefônica n. (66) 9.9923-8095, relatório de 

chamadas e mensagens SMS, gravação de ligação, além de cópias de 

telas sistêmicas, os quais, em conjunto, demonstram a contratação e a 

utilização do serviço pela parte reclamante, bem como a sua inadimplência 

perante a reclamada, ante o não pagamento da contraprestação dos 

serviços utilizados, motivo pelo qual não há falar em ilegalidade dos 

débitos vergastados na petição inicial. Outrossim, o desejo de quitar a 

fatura demonstra a ausência de ocorrência de fraude, sendo certo que a 

parte ré logrou êxito em demonstrar que a parte demandante quitou 

algumas faturas de forma regular. Com efeito, ficou provado nos autos 

que durante algum tempo a parte reclamante quitou de forma regular a 

prestações contratadas, sendo-lhe impossível, neste momento, alegar 

desconhecimento e/ou ilegitimidade do débito, descartando-se também a 

hipótese de fraude. Assim, como a parte requerente não se desincumbiu 

do ônus probatório que lhe competia quanto a fato constitutivo do seu 

direito de ser indenizada por danos morais, nos termos do art. 373, inciso 

I, do Código de Processo Civil, impõe-se, nesse aspecto, a improcedência 

do pedido. Por outro lado, no momento da contraposição dos argumentos 

da parte autora, a reclamada realizou pedido de litigância de má-fé, no qual 

requer a condenação da reclamante por ter ingressado com a presente 

ação, mesmo ciente da regularidade do débito exigido pela ré a título de 

contraprestação dos serviços. Nesse sentido, ficou provada a ciência da 

parte autora da origem dos débitos, por isso, alegar o desconhecimento e 

até mesmo fraude é praticar ato atentatório a dignidade da justiça. Assim, 

merece guarida o pedido realizado pela parte reclamada quanto à litigância 

de má-fé com escopo no art. 81 do CPC, pois resta evidente o intento da 

parte reclamante em locupletar-se ilicitamente, alterando a verdade dos 

fatos. Igual sorte não merece o pedido contraposto, uma vez que ausente 

a planilha de débitos atualizados. Ante o exposto, nos termos do art. 487, 

inc. I, do Código de Processo Civil, REJEITO as preliminares suscitadas, 

JULGO IMPROCEDENTES os pedidos veiculados na inicial e, CONDENO a 

reclamante a pagar à parte reclamada, a título de multa por litigância de 

má-fé, o valor de 3% (três por cento) sobre o valor dado a causa, 

devidamente corrigido e atualizada desde a propositura da ação. Sem 

custas e sem honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei nº. 

9.099/95). Submeto a presente decisão ao Juiz Togado (art. 40, da Lei nº 

9.099/95). CARLOS AUGUSTO SERRA NETO Juiz Leigo Vistos. 1. 

HOMOLOGO a sentença proferida pelo juiz leigo, nos termos do art. 40 da 

Lei n. 9.099/95. 2. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário. 

ADALTO QUINTINO DA SILVA Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001026-12.2019.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

REGIANE ROSA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KASSIA REGINA NAVES SILVA BRAGA OAB - MT25030-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ADALTO QUINTINO DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO ARAGUAIA SENTENÇA Processo: 

1001026-12.2019.8.11.0020. REQUERENTE: REGIANE ROSA DA SILVA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO VISTOS, A parte autora alega que seu 

nome está negativado por débito junto à reclamada, sem, contudo, ter 

contribuído para tal inscrição, razão pela qual requer indenização em 

virtude de supostos danos morais suportados. Em sua contestação, a 

reclamada afirma que não houve qualquer cobrança indevida e os valores 

cobrados correspondiam exatamente à relação jurídica existente entre as 

partes. É o necessário, atendido o disposto no art. 38 da Lei nº 9.099/95. 

DECIDO. O litígio versa sobre matéria exclusivamente de direito, 

encontrando-se o julgamento antecipado, eis que presente a hipótese do 

art. 355, I do CPC, não havendo necessidade de produção de outras 

provas, em audiência, ou não. Sigo a orientação do Superior Tribunal de 

Justiça no sentido de que “(...) presentes as condições que ensejam 

julgamento antecipado da causa, é dever do Juiz e não mera faculdade, de 

assim proceder.” (Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, REsp n.º 2.832-RJ, 

DJU 17.09.90, pág. 9513). Então, atento aos princípios da economia e 

celeridade processual, passo a decidir. Rejeito a preliminar de ausência de 

documento indispensável, uma vez que o extrato acostado é suficiente 

para a prova do débito. Vencida a preliminar, passo a analisar o mérito. 

Registro, inicialmente, que, no sistema dos Juizados Especiais, o juiz não 

está obrigado a rebater uma a uma as teses apresentadas pelas partes, 

bastando que consigne na sentença os elementos formadores da sua 

convicção. Pois bem, após detida análise dos autos e seus documentos 

vejo que deve ser julgado improcedente o pedido da parte reclamante, 

senão vejamos: A reclamada juntou documentos que comprovam a 

contratação do serviço, ou seja, utilização do cartão de crédito, no qual 

resta demonstrado a utilização deste pela parte autora por meio de 

pagamentos, bem como a compra em comercio local. Assim, como a parte 

reclamante não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia 

quanto a fato constitutivo do seu direito de ser indenizada por danos 

morais, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, 

impõe-se, nesse aspecto, a improcedência do pedido. Ademais, no 

momento da contraposição dos argumentos da parte autora, a reclamada 

realizou pedido de litigância de má-fé, no qual requer a condenação da 

reclamante por ter ingressado com a presente ação, sabedora de que 

devia a reclamante a título de contraprestação dos serviços. Nesse 
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sentido, ficou provado a ciência da parte autora da origem dos débitos, 

por isso, alegar o desconhecimento e até mesmo fraude é praticar ato 

atentatório a dignidade da justiça. Assim, merece guarida o pedido 

realizado pela parte reclamada quanto a litigância de má-fé com escopo no 

art. 81 do CPC, pois resta evidente o intento da parte reclamante em 

locupletar-se ilicitamente, alterando a verdade dos fatos. Ante o exposto, 

nos termos do art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil, REJEITO a 

preliminar suscitada, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos veiculados na 

inicial e, CONDENO a reclamante a pagar à parte reclamada, a título de 

multa por litigância de má-fé, o valor de 3% (três por cento) sobre o valor 

dado a causa, devidamente corrigido e atualizada desde a propositura da 

ação. Sem custas e sem honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 

da Lei nº. 9.099/95). Submeto a presente decisão ao Juiz Togado (art. 40, 

da Lei nº 9.099/95). CARLOS AUGUSTO SERRA NETO Juiz Leigo VISTOS, 

Homologo por sentença nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o 

necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. Adalto Quintino 

da Silva Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000914-43.2019.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE MESSIAS DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANNE FRAUZINO MACHADO OAB - MT24738/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ADALTO QUINTINO DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO ARAGUAIA SENTENÇA Processo: 

1000914-43.2019.8.11.0020. REQUERENTE: JOSE MESSIAS DOS SANTOS 

REQUERIDO: VIVO S.A. VISTOS, A parte autora alega que seu nome está 

negativado por débito junto à reclamada, sem, contudo, ter contribuído 

para tal inscrição, razão pela qual requer indenização em virtude de 

supostos danos morais suportados. Em sua contestação, a reclamada 

afirma que não houve qualquer cobrança indevida e os valores cobrados 

correspondiam exatamente à relação jurídica existente entre as partes. É o 

necessário, atendido o disposto no art. 38 da Lei nº 9.099/95. DECIDO. O 

litígio versa sobre matéria exclusivamente de direito, encontrando-se o 

julgamento antecipado, eis que presente a hipótese do art. 355, I do CPC, 

não havendo necessidade de produção de outras provas, em audiência, 

ou não. Sigo a orientação do Superior Tribunal de Justiça no sentido de 

que “(...) presentes as condições que ensejam julgamento antecipado da 

causa, é dever do Juiz e não mera faculdade, de assim proceder.” (Min. 

Sálvio de Figueiredo Teixeira, REsp n.º 2.832-RJ, DJU 17.09.90, pág. 

9513). Então, atento aos princípios da economia e celeridade processual, 

passo a decidir. Rejeito a preliminar de ausência de documento 

indispensável, uma vez que o extrato acostado é suficiente para a prova 

do débito. Vencida a preliminar, passo a analisar o mérito. Registro, 

inicialmente, que, no sistema dos Juizados Especiais, o juiz não está 

obrigado a rebater uma a uma as teses apresentadas pelas partes, 

bastando que consigne na sentença os elementos formadores da sua 

convicção. Pois bem, após detida análise dos autos e seus documentos 

vejo que deve ser julgado improcedente o pedido da parte reclamante, 

senão vejamos: A reclamada juntou documentos, quais sejam, relatório de 

pagamento relativo à linha telefônica n. (n. (66) 9.9971-0196, faturas de 

cobrança, além de cópias de telas sistêmicas, os quais, em conjunto, 

demonstram a contratação e a utilização do serviço pela parte reclamante, 

bem como a sua inadimplência perante a reclamada, ante o não pagamento 

da contraprestação dos serviços utilizados, motivo pelo qual não há falar 

em ilegalidade dos débitos vergastados na petição inicial. Outrossim, o 

desejo de quitar a fatura demonstra a ausência de ocorrência de fraude, 

sendo certo que a parte ré logrou êxito em demonstrar que a parte 

demandante quitou algumas faturas de forma regular. Com efeito, ficou 

provado nos autos que durante algum tempo a parte reclamante quitou de 

forma regular a prestações contratadas, sendo-lhe impossível, neste 

momento, alegar desconhecimento e/ou ilegitimidade do débito, 

descartando-se também a hipótese de fraude. Assim, como a parte 

requerente não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia 

quanto a fato constitutivo do seu direito de ser indenizada por danos 

morais, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, 

impõe-se, nesse aspecto, a improcedência do pedido. Por outro lado, no 

momento da contraposição dos argumentos da parte autora, a reclamada 

realizou pedido de litigância de má-fé, no qual requer a condenação da 

reclamante por ter ingressado com a presente ação, mesmo ciente da 

regularidade do débito exigido pela ré a título de contraprestação dos 

serviços. Nesse sentido, ficou provada a ciência da parte autora da 

origem dos débitos, por isso, alegar o desconhecimento e até mesmo 

fraude é praticar ato atentatório a dignidade da justiça. Assim, merece 

guarida o pedido realizado pela parte reclamada quanto à litigância de 

má-fé com escopo no art. 81 do CPC, pois resta evidente o intento da 

parte reclamante em locupletar-se ilicitamente, alterando a verdade dos 

fatos. Igual sorte não merece o pedido contraposto, uma vez que ausente 

a planilha de débitos atualizados. Ante o exposto, nos termos do art. 487, 

inc. I, do Código de Processo Civil, REJEITO as preliminares suscitadas, 

JULGO IMPROCEDENTES os pedidos veiculados na inicial e, CONDENO a 

reclamante a pagar à parte reclamada, a título de multa por litigância de 

má-fé, o valor de 3% (três por cento) sobre o valor dado a causa, 

devidamente corrigido e atualizada desde a propositura da ação. Sem 

custas e sem honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei nº. 

9.099/95). Submeto a presente decisão ao Juiz Togado (art. 40, da Lei nº 

9.099/95). CARLOS AUGUSTO SERRA NETO Juiz Leigo Vistos. 1. 

HOMOLOGO a sentença proferida pelo juiz leigo, nos termos do art. 40 da 

Lei n. 9.099/95. 2. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário. 

ADALTO QUINTINO DA SILVA Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000129-52.2017.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

PERUCHI ELETRO-COM DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS EIRELI - EPP 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONICLEI ELIAS DE RESENDE OAB - MT0020047A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO CESAR MANTOVAN (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ADALTO QUINTINO DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO ARAGUAIA SENTENÇA Processo: 

1000129-52.2017.8.11.0020. EXEQUENTE: PERUCHI ELETRO-COM DE 

MOVEIS E ELETRODOMESTICOS EIRELI - EPP EXECUTADO: PAULO CESAR 

MANTOVAN Vistos. 1. DISPENSO o relatório a teor do artigo 38 da Lei 

9099/95. DECIDO. 2. A parte exequente informou a satisfação integral do 

crédito conforme petição de Id. Num. 24402674. 3. Desta feita, entendo 

que o feito deve ser extinto com resolução do mérito, a teor do Código de 

Processo Civil, in verbis: Art. 924. Extingue-se a execução quando: I - a 

petição inicial for indeferida; II - a obrigação for satisfeita; III - o executado 

obtiver, por qualquer outro meio, a extinção total da dívida; IV - o 

exequente renunciar ao crédito; V - ocorrer a prescrição intercorrente”. 4. 

Isto Posto, conforme teor da movimentação ID. Num. 24402674, com 

fundamento nos artigos 924, inciso II do Código de Processo Civil, 

DECLARO EXTINTO o presente feito, dando por satisfeita a presente 

execução. 5. Sem custas e honorários advocatícios (artigos 54 e 55, da 

Lei n. 9.099). 6. Submeto a presente decisão ao Juiz Togado (art. 40, da 

Lei nº 9.099/95). 7. Após, REMETAM-SE os autos ao arquivo, com as 

cautelas e anotações necessárias. CARLOS AUGUSTO SERRA NETO Juiz 

Leigo Vistos. 1. HOMOLOGO a sentença proferida pelo juiz leigo, nos 

termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95. 2. CUMPRA-SE, providenciando e 

expedindo o necessário. ADALTO QUINTINO DA SILVA Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000913-58.2019.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

LETICIA CARDOSO XAVIER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANNE FRAUZINO MACHADO OAB - MT24738/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ESTEFANIA GONCALVES BARBOSA COLMANETTI OAB - DF0013158A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):
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ADALTO QUINTINO DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO ARAGUAIA SENTENÇA Processo: 

1000913-58.2019.8.11.0020. REQUERENTE: LETICIA CARDOSO XAVIER 

REQUERIDO: ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

VISTOS, A parte autora alega que seu nome está negativado por débito 

junto à reclamada, sem, contudo, ter contribuído para tal inscrição, razão 

pela qual requer indenização em virtude de supostos danos morais 

suportados. Em sua contestação, a reclamada afirma que não houve 

qualquer cobrança indevida e os valores cobrados correspondiam 

exatamente à relação jurídica existente entre as partes. É o necessário, 

atendido o disposto no art. 38 da Lei nº 9.099/95. DECIDO. O litígio versa 

sobre matéria exclusivamente de direito, encontrando-se o julgamento 

antecipado, eis que presente a hipótese do art. 355, I do CPC, não 

havendo necessidade de produção de outras provas, em audiência, ou 

não. Sigo a orientação do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que 

“(...) presentes as condições que ensejam julgamento antecipado da 

causa, é dever do Juiz e não mera faculdade, de assim proceder.” (Min. 

Sálvio de Figueiredo Teixeira, REsp n.º 2.832-RJ, DJU 17.09.90, pág. 

9513). Então, atento aos princípios da economia e celeridade processual, 

passo a decidir. Registro, inicialmente, que, no sistema dos Juizados 

Especiais, o juiz não está obrigado a rebater uma a uma as teses 

apresentadas pelas partes, bastando que consigne na sentença os 

elementos formadores da sua convicção. Pois bem, após detida análise 

dos autos e seus documentos vejo que deve ser julgado improcedente o 

pedido da parte reclamante, senão vejamos: A reclamada juntou 

documentos que comprovam a contratação do serviço, originariamente 

com o credor Banco do Brasil S/A, o qual gerou o débito em debate, uma 

vez que se trata de dívida por inadimplemento. Ainda, por mais que a parte 

ré tenha juntado documento demonstrando a declaração de cessão de 

crédito, bem como a notificação da emitida entre as instituições bancárias, 

em recente decisão o STJ se posicionou da seguinte forma quanto a 

necessidade ou não da notificação do devedor: DIREITO CIVIL E 

PROCESSUAL CIVIL. RECURSOS ESPECIAIS. IRRESIGNAÇÕES 

SUMBETIDAS AO CPC/73. EFICÁCIA DE CESSÃO DE CRÉDITO REALIZADA 

SEM NOTIFICAÇÃO AO CEDIDO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO 

JURISDICIONAL NÃO VERIFICADA. POSSIBILIDADE DE COBRANÇA DA 

DÍVIDA E PROMOÇÃO DE ATOS NECESSÁRIOS À 

PROTEÇÃO/REALIZAÇÃO DO CRÉDITO. PROTESTO E INSCRIÇÃO EM 

CADASTROS NEGATIVOS. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PESSOAL. 

IRRELEVÂNCIA. RECURSOS ESPECIAIS PROVIDOS. (RESP n. 1604899 

STJ, Min. Relator Moura Ribeiro, Julgamento 12/04/2018). AGRAVO 

REGIMENTAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. DANO MORAL. CESSÃO DE 

CRÉDITO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO. EFEITOS. ACÓRDÃO 

EMBARGADO EM CONSONÂNCIA COM A ORIENTAÇÃO DA 

JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INCIDÊNCIA DA 

SÚMULA 168/STJ. 1. Consoante entendimento pacificado no âmbito da eg. 

Segunda Seção, a ausência de notificação da cessão de crédito não tem 

o condão de isentar o devedor do cumprimento da obrigação, tampouco de 

impedir o registro do seu nome, se inadimplente, em órgãos de restrição ao 

crédito. (AgRg nos EREsp 1.482.670/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, 

Segunda Seção, DJe 24/9/2015). (Grifei). Assim, como bem pontou a 

decisão acima mencionada, a ineficácia da cessão de credito é somente 

quanto a possibilidade de o devedor continuar pagando ao cedente e opor 

eventuais exceções a ele, caso isto ocorra. Dessa forma, não há 

descumprimento do que preleciona o art. 286 e 294 do CC, sendo legitima 

a cobrança da parte reclamada ao autor por não pagamento da dívida 

outrora contraída. De outra banda, logrou êxito a parte reclamada em 

demonstrar a origem da dívida, primeiramente constituía junto a outra 

instituição bancária. Assim, como a parte reclamante não se desincumbiu 

do ônus probatório que lhe competia quanto a fato constitutivo do seu 

direito de ser indenizada por danos morais, nos termos do art. 373, inciso 

I, do Código de Processo Civil, impõe-se, nesse aspecto, a improcedência 

do pedido. Por fim, rejeito o pedido de condenação por litigância de má-fé, 

eis que não demonstrada nos autos. Ante o exposto, nos termos do art. 

487, inc. I, do Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTES os 

pedidos veiculados na inicial. Sem custas e sem honorários neste grau de 

jurisdição (art. 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95). Submeto a presente decisão 

ao Juiz Togado (art. 40, da Lei nº 9.099/95). CARLOS AUGUSTO SERRA 

NETO Juiz Leigo VISTOS, 1. HOMOLOGO a sentença proferida pelo juiz 

leigo, nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95. 2. CUMPRA-SE, 

providenciando e expedindo o necessário. ADALTO QUINTINO DA SILVA 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000125-15.2017.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

PERUCHI ELETRO-COM DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS EIRELI - EPP 

(EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DAIANNE CRISTINA DE FREITAS ROCHA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ADALTO QUINTINO DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO ARAGUAIA SENTENÇA Processo: 

1000125-15.2017.8.11.0020. EXEQUENTE: PERUCHI ELETRO-COM DE 

MOVEIS E ELETRODOMESTICOS EIRELI - EPP EXECUTADO: DAIANNE 

CRISTINA DE FREITAS ROCHA Vistos. 1. Deixo de apresentar o relatório 

com fulcro no artigo 38 in fine da Lei 9.099/95. 2. DECIDO. 3. De acordo 

com o artigo 485, inciso III do Código de Processo Civil, o juiz não resolverá 

o mérito quando: “por não promover os atos e as diligências que lhe 

incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias”. 4. No 

presente caso, este juízo ordenou a intimação da parte autora/exequente 

para manifestar-se quanto ao teor da certidão de movimentação Num. 

30733305 para que se manifestasse dando prosseguimento ao feito, 

contudo, manteve-se inerte. 5. Consigno que o abandono da causa 

provocado pela parte reclamante/exequente vai a confronto com os 

princípios da celeridade e economia processual, que permeiam a razão 

mor dos juizados (art. 2º da Lei n. 9.0099/95). 6. Ante ao exposto JULGO 

EXTINTO ESTE FEITO, sem julgamento de mérito, com fundamento no que 

dispõe o art. 485, III do CPC. 7. Sem custas e honorários advocatícios 

(artigos 54 e 55, da Lei n. 9.099). 8. Submeto a presente decisão ao Juiz 

Togado (art. 40, da Lei nº 9.099/95). 9. Homologada e transitada em 

julgado, expeça-se o necessário. 10. Após, REMETAM-SE os autos ao 

arquivo, com as cautelas e anotações devidas. CARLOS AUGUSTO 

SERRA NETO Juiz Leigo Vistos. 1. HOMOLOGO a sentença proferida pelo 

juiz leigo, nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95. 2. CUMPRA-SE, 

providenciando e expedindo o necessário. ADALTO QUINTINO DA SILVA 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000978-53.2019.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANA CRISTINA ALVES DE MACEDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KASSIA REGINA NAVES SILVA BRAGA OAB - MT25030-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

ADALTO QUINTINO DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO ARAGUAIA SENTENÇA Processo: 

1000978-53.2019.8.11.0020. REQUERENTE: JULIANA CRISTINA ALVES DE 

MACEDO REQUERIDO: BANCO BRADESCO VISTOS, A parte autora alega 

que seu nome está negativado por débito junto à reclamada, sem, contudo, 

ter contribuído para tal inscrição, razão pela qual requer indenização em 

virtude de supostos danos morais suportados. Em sua contestação, a 

reclamada afirma que não houve qualquer cobrança indevida e os valores 

cobrados correspondiam exatamente à relação jurídica existente entre as 

partes. É o necessário, atendido o disposto no art. 38 da Lei nº 9.099/95. 

DECIDO. O litígio versa sobre matéria exclusivamente de direito, 

encontrando-se o julgamento antecipado, eis que presente a hipótese do 

art. 355, I do CPC, não havendo necessidade de produção de outras 

provas, em audiência, ou não. Sigo a orientação do Superior Tribunal de 

Justiça no sentido de que “(...) presentes as condições que ensejam 

julgamento antecipado da causa, é dever do Juiz e não mera faculdade, de 

assim proceder.” (Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, REsp n.º 2.832-RJ, 

DJU 17.09.90, pág. 9513). Então, atento aos princípios da economia e 

celeridade processual, passo a decidir. Registro, inicialmente, que, no 

sistema dos Juizados Especiais, o juiz não está obrigado a rebater uma a 
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uma as teses apresentadas pelas partes, bastando que consigne na 

sentença os elementos formadores da sua convicção. Pois bem, após 

detida análise dos autos e seus documentos vejo que deve ser julgado 

improcedente o pedido da parte reclamante, senão vejamos: A reclamada 

juntou documentos que comprovam a contratação do serviço, ou seja, que 

a parte autora contratou primeiramente na forma de abertura de conta 

corrente/salário, posteriormente tanto reconheceu como parcelou dívida 

advinda de empréstimo bancário, não quitada, gerando a dívida objeto 

desta lide. Assim, como a parte reclamante não se desincumbiu do ônus 

probatório que lhe competia quanto a fato constitutivo do seu direito de ser 

indenizada por danos morais, nos termos do art. 373, inciso I, do Código 

de Processo Civil, impõe-se, nesse aspecto, a improcedência do pedido. 

Por outro lado, não vislumbro a má-fé da parte reclamante para que ocorra 

a sua condenação e penalização por ser litigante de má-fé. Ante o 

exposto, nos termos do art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil, 

JULGO IMPROCEDENTES os pedidos veiculados na inicial. Sem custas e 

sem honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95). 

Submeto a presente decisão ao Juiz Togad0 (art. 40, da Lei nº 9.099/95). 

CARLOS AUGUSTO SERRA NETO Juiz Leigo VISTOS, Homologo por 

sentença nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitado 

em julgado, ao arquivo com baixas. Adalto Quintino da Silva Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000853-85.2019.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

LUCINEIDE GOMES SA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANNE FRAUZINO MACHADO OAB - MT24738/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ADALTO QUINTINO DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO ARAGUAIA SENTENÇA Processo: 

1000853-85.2019.8.11.0020. REQUERENTE: LUCINEIDE GOMES SA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO VISTOS, A parte autora alega que seu 

nome está negativado por débito junto à reclamada, sem, contudo, ter 

contribuído para tal inscrição, razão pela qual requer indenização em 

virtude de supostos danos morais suportados. Em sua contestação, a 

reclamada afirma que não houve qualquer cobrança indevida e os valores 

cobrados correspondiam exatamente à relação jurídica existente entre as 

partes. É o necessário, atendido o disposto no art. 38 da Lei nº 9.099/95. 

DECIDO. O litígio versa sobre matéria exclusivamente de direito, 

encontrando-se o julgamento antecipado, eis que presente a hipótese do 

art. 355, I do CPC, não havendo necessidade de produção de outras 

provas, em audiência, ou não. Sigo a orientação do Superior Tribunal de 

Justiça no sentido de que “(...) presentes as condições que ensejam 

julgamento antecipado da causa, é dever do Juiz e não mera faculdade, de 

assim proceder.” (Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, REsp n.º 2.832-RJ, 

DJU 17.09.90, pág. 9513). Então, atento aos princípios da economia e 

celeridade processual, passo a decidir. Registro, inicialmente, que, no 

sistema dos Juizados Especiais, o juiz não está obrigado a rebater uma a 

uma as teses apresentadas pelas partes, bastando que consigne na 

sentença os elementos formadores da sua convicção. Pois bem, após 

detida análise dos autos e seus documentos vejo que deve ser julgado 

improcedente o pedido da parte reclamante, senão vejamos: A reclamada 

juntou documentos que comprovam a contratação do serviço, ou seja, que 

a parte autora contratou primeiramente na forma de abertura de conta 

corrente/salário, posteriormente tanto reconheceu como parcelou dívida 

advinda de empréstimo bancário, não quitada. Assim, como a parte 

reclamante não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia 

quanto a fato constitutivo do seu direito de ser indenizada por danos 

morais, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, 

impõe-se, nesse aspecto, a improcedência do pedido. Ante o exposto, nos 

termos do art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil, JULGO 

IMPROCEDENTES os pedidos veiculados na inicial. Sem custas e sem 

honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95). 

Submeto a presente decisão ao Juiz Togad0 (art. 40, da Lei nº 9.099/95). 

CARLOS AUGUSTO SERRA NETO Juiz Leigo VISTOS, Homologo por 

sentença nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitado 

em julgado, ao arquivo com baixas. Adalto Quintino da Silva Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001024-42.2019.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCA OLIVEIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KASSIA REGINA NAVES SILVA BRAGA OAB - MT25030-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ADALTO QUINTINO DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO ARAGUAIA SENTENÇA Processo: 

1001024-42.2019.8.11.0020. REQUERENTE: FRANCISCA OLIVEIRA DOS 

SANTOS REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. Trata-se de reclamação cível na 

qual objetiva a parte autora a condenação da parte reclamada ao 

pagamento de indenização por danos morais em decorrência da inscrição 

do seu nome nos cadastros de inadimplentes por dívida que alega ilegítima. 

Em sua contestação, a reclamada limita-se a aduzir que não houve 

qualquer prática ilícita de sua parte, uma vez que, não tendo detectado o 

pagamento feito pela parte autora em seu sistema, a negativação foi lícita. 

É o necessário, atendido o disposto no art. 38, da Lei nº 9.099/95. DECIDO. 

O litígio versa sobre matéria exclusivamente de direito, encontrando-se o 

julgamento antecipado, eis que presente a hipótese do art. 355, I do NCPC, 

não havendo necessidade de produção de outras provas, em audiência, 

ou não. Sigo a orientação do Superior Tribunal de Justiça no sentido de 

que “(...) presentes as condições que ensejam julgamento antecipado da 

causa, é dever do Juiz e não mera faculdade, de assim proceder.” (Min. 

Sálvio de Figueiredo Teixeira, REsp n.º 2.832-RJ, DJU 17.09.90, pág. 

9513). Então, atento aos princípios da economia e celeridade processual, 

passo a decidir. Rejeito a preliminar relativa ao documento indispensável, 

uma vez que o comprovante de residência acostado aos autos é valido 

para prova da situação da parte autora. Rejeito as preliminares de 

ausência de documento fundamental e falta de interesse de agir, tendo em 

vista que os documentos trazidos aos autos são suficientes o deslinde da 

demanda até esta fase processual. Vencida as preliminares, passo a 

análise de mérito. Resumidamente, aduz a parte reclamante que teve o seu 

nome negativado por dívida que não fez com a reclamada. Destarte, como 

a reclamada não produziu prova de fato impeditivo ou extintivo do direito 

da reclamante, nos termos do art. 373, inciso II, do Código de Processo 

Civil, cabe a ela a responsabilidade pelo fato danoso à honra dela. Assim, 

em simples análise, sem a devida resistência, uma vez que as telas 

sistêmicas não são suficientes para demonstrar a legitimidade do débito, 

vejo que presentes o ato ilícito e o nexo de causalidade cumpre-nos 

verificar a ocorrência do dano. Nessa esteira, não vislumbro a existência 

de pagamento das faturas supostamente contratadas, bem como não há 

contrato realizado, seja por intermédio do call center ou escrito. A 

inteligência do artigo 6º da Lei nº 9.099/95, nos mostra que O juiz adotará 

em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime, atendendo 

aos fins sociais da Lei e às exigências do bem comum. Isso demonstra 

que o Juízo poderá valer-se da interpretação teleológica com mais 

liberdade como forma de buscar a solução mais justa para o caso, 

permitindo uma discricionariedade amparada na Lei. Ressalto que o caso 

apresentado trata de relação de consumo, haja vista que a empresa 

reclamada se enquadra como fornecedora de serviços e a parte 

reclamante como destinatária final, portanto, consumidora (CDC, arts. 2º e 

3º), incidindo, pois, as regras e princípios insertos no Código de Defesa do 

Consumidor, em especial aquele que prevê em favor do consumidor a 

inversão do ônus da prova, quando houver verossimilhança nas suas 

alegações ou for ele hipossuficiente perante a fornecedora, nos termos 

do art. 6º, inciso VIII, do CDC. A responsabilidade do fornecedor de 

produtos e serviços é objetiva pelos danos que causar ao consumidor, ou 

seja, independentemente da existência ou não de culpa, na forma do art. 

14 do CDC, bastando para tanto a existência de nexo de causalidade entre 

o evidente defeito do serviço prestado e dano causado, o que in casu, 

restou sobejamente comprovado. Outrossim, pela teoria do risco do 

empreendimento, todo aquele que se disponha a exercer alguma atividade 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1072024/4/2020 Página 368 de 870



no campo de fornecimento de serviços, tem o dever de responder pelos 

fatos resultantes do empreendimento, independentemente de culpa. A 

responsabilidade decorre do simples fato de dispor-se alguém a executar 

determinados serviços e o defeito do serviço é um dos pressupostos da 

responsabilidade por danos nas relações de consumo, inclusive o dano 

moral. O caso vertente diz respeito a dano moral puro, em que é 

desnecessária a prova e em cujo contexto, conforme pacificado pela 

doutrina e pela jurisprudência, a indenização opera-se por força da 

simples violação do direito. Ou seja: verificada a violação, surge o dever 

de indenizar, se presentes os seus pressupostos, quais sejam, o nexo de 

causalidade entre a ação ou omissão culposa do agente causador do 

dano e o resultado ofensivo a aspectos morais da vítima considerados 

abstratamente. Nesse sentido, a jurisprudência pátria: “CIVIL. DANO 

MORAL. REGISTRO INDEVIDO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. A 

jurisprudência desta Corte está consolidada no sentido de que, na 

concepção moderna do ressarcimento por dano moral, prevalece a 

responsabilização do agente por força do simples fato da violação, de 

modo a tornar-se desnecessária a prova do prejuízo em concreto, ao 

contrário do que se dá quanto ao dano material. (...) Recurso não 

conhecido” (RESP 556200 / RS ; Recurso Especial 2003/0099922-5, 

Quarta Turma do STJ, Relator Min. César Asfor Rocha (1098), Data da 

Decisão 21/10/2003, DJ Data:19/12/2003 PG:00491). Portanto, 

comprovada a responsabilidade da empresa Reclamada, entretanto, é de 

se salientar que o prejuízo moral experimentado pela parte Reclamante 

deve ser ressarcido numa soma que não apenas compense a ela a dor 

e/ou sofrimento causado, mas ESPECIALMENTE deve atender às 

circunstâncias do caso em tela, tendo em vista as posses do ofensor e a 

situação pessoal do ofendido, exigindo-se a um só tempo prudência, 

razoabilidade e severidade. Todavia, destaco que após a negativação 

indevida apontada no extrato juntado aos autos pela parte reclamante, 

nele se verifica outro apontamento, posteriores a essa, o que enseja na 

mitigação do valor atribuído a compensação por dano moral in re ipsa. 

Assim, com fulcro no princípio da razoabilidade e proporcionalidade julgo 

suficiente arbitrar a indenização no importe de R$ 1.000,00 (mil reais). 

Diante do exposto, à vista das razões apresentadas, com fulcro no art. 

487, I do Novo Código de Processo Civil c/c art. 6º da Lei nº. 9.099/95, 

REJEITO as preliminares arguidas, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES 

os pedidos veiculados na inicial, e, para tanto, CONDENO a reclamada a 

pagar à parte reclamante o valor de R$ 1.000,00 (mil reais), a título de 

indenização por danos morais, acrescidos de juros de 1% (um por cento) 

ao mês contados a partir da citação (art. 405 do CC) e correção monetária 

a partir da homologação do presente decisum (Súmula nº 362, do STJ), 

bem como DECLARO a inexistência do débito objeto desta lide. Sem custas 

e sem honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei nº. 

9.099/95). Submeto a presente decisão ao Juiz Togado (art. 40, da Lei nº 

9.099/95). CARLOS AUGUSTO SERRA NETO Juiz Leigo Vistos. 1. 

HOMOLOGO a sentença proferida pelo juiz leigo, nos termos do art. 40 da 

Lei n. 9.099/95. 2. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário. 

ADALTO QUINTINO DA SILVA Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000979-38.2019.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

KEWELLEN WELKE BARBOSA DE FREITAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KASSIA REGINA NAVES SILVA BRAGA OAB - MT25030-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

ADALTO QUINTINO DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO ARAGUAIA SENTENÇA Processo: 

1000979-38.2019.8.11.0020. REQUERENTE: KEWELLEN WELKE BARBOSA 

DE FREITAS REQUERIDO: BANCO BRADESCO VISTOS, A parte autora 

alega que seu nome está negativado por débito junto à reclamada, sem, 

contudo, ter contribuído para tal inscrição, razão pela qual requer 

indenização em virtude de supostos danos morais suportados. Em sua 

contestação, a reclamada afirma que não houve qualquer cobrança 

indevida e os valores cobrados correspondiam exatamente à relação 

jurídica existente entre as partes. É o necessário, atendido o disposto no 

art. 38 da Lei nº 9.099/95. DECIDO. O litígio versa sobre matéria 

exclusivamente de direito, encontrando-se o julgamento antecipado, eis 

que presente a hipótese do art. 355, I do CPC, não havendo necessidade 

de produção de outras provas, em audiência, ou não. Sigo a orientação do 

Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “(...) presentes as 

condições que ensejam julgamento antecipado da causa, é dever do Juiz e 

não mera faculdade, de assim proceder.” (Min. Sálvio de Figueiredo 

Teixeira, REsp n.º 2.832-RJ, DJU 17.09.90, pág. 9513). Então, atento aos 

princípios da economia e celeridade processual, passo a decidir. Rejeito a 

preliminar de ausência de documento indispensável, uma vez que o 

extrato acostado é suficiente para a prova do débito. REJEITO a prejudicial 

de mérito quanto a prescrição, pois embora o entendimento para 

reparação civil seja com base no período trienal, a doutrina e 

jurisprudência tem entendido que este prazo se inicia com a “ciência 

inequívoca” do débito, que no caso em tela é datado de 17/09/2019, que é 

o prazo em que a parte reclamante demonstra no extrato juntado aos 

autos. Vencida as preliminares, passo a analisar o mérito. Registro, 

inicialmente, que, no sistema dos Juizados Especiais, o juiz não está 

obrigado a rebater uma a uma as teses apresentadas pelas partes, 

bastando que consigne na sentença os elementos formadores da sua 

convicção. Pois bem, após detida análise dos autos e seus documentos 

vejo que deve ser julgado improcedente o pedido da parte reclamante, 

senão vejamos: A reclamada juntou documentos que comprovam a 

contratação do serviço, ou seja, que a parte autora contratou 

primeiramente na forma de abertura de conta corrente/salário, bem como 

contratou a utilização de cartão de crédito, tornando-se inadimplente ao 

não quitar suas faturas. Assim, como a parte reclamante não se 

desincumbiu do ônus probatório que lhe competia quanto a fato 

constitutivo do seu direito de ser indenizada por danos morais, nos termos 

do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, impõe-se, nesse 

aspecto, a improcedência do pedido. Ante o exposto, nos termos do art. 

487, inc. I, do Código de Processo Civil, REJEITO as preliminares 

suscitadas e, no mérito, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos veiculados 

na inicial. Sem custas e sem honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 

55 da Lei nº. 9.099/95). Submeto a presente decisão ao Juiz Togad0 (art. 

40, da Lei nº 9.099/95). CARLOS AUGUSTO SERRA NETO Juiz Leigo 

VISTOS, Homologo por sentença nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o 

necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. Adalto Quintino 

da Silva Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001098-96.2019.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

TEREZINHA ALVES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTHUR REZENDE WALDSCHMIDT OAB - MT0012624A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco OLÉ CONSIGNADO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LOURENCO GOMES GADELHA DE MOURA OAB - PE0021233A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ADALTO QUINTINO DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO ARAGUAIA SENTENÇA Processo: 

1001098-96.2019.8.11.0020. REQUERENTE: TEREZINHA ALVES DE 

SOUZA REQUERIDO: BANCO OLÉ CONSIGNADO VISTOS, A parte autora 

alega que vem sofrendo com um empréstimo consignado realizado 

indevidamente em seu nome junto ao recebimento de seu benefício, assim, 

pretende a indenização por danos morais e materiais decorrentes destes 

fatos. Em sua contestação, a reclamada afirma que não houve qualquer 

cobrança indevida e os valores cobrados correspondiam exatamente à 

relação jurídica existente entre as partes, alegando que a demanda deve 

ser julgada totalmente improcedente. É o necessário, atendido o disposto 

no art. 38 da Lei nº 9.099/95. DECIDO. O litígio versa sobre matéria 

exclusivamente de direito, encontrando-se o julgamento antecipado, eis 

que presente a hipótese do art. 355, I do CPC, não havendo necessidade 

de produção de outras provas, em audiência, ou não. Sigo a orientação do 

Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “(...) presentes as 

condições que ensejam julgamento antecipado da causa, é dever do Juiz e 

não mera faculdade, de assim proceder.” (Min. Sálvio de Figueiredo 
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Teixeira, REsp n.º 2.832-RJ, DJU 17.09.90, pág. 9513). Então, atento aos 

princípios da economia e celeridade processual, passo a decidir. Rejeito a 

preliminar de necessidade de perícia técnica, uma vez que as assinaturas 

apostas nos documentos carreados pelas partes, são similares. Vencida 

a preliminar, passo, pois, a análise do mérito. Pois bem, após detida análise 

dos autos e seus documentos vejo que deve ser julgado improcedente o 

pedido da parte reclamante, senão vejamos: A reclamada juntou 

documentos que comprovam a contratação do serviço onde consta a 

parte autora como cliente solicitante, contrato de empréstimo realizado 

junto a reclamada, com a apresentação de documentos pessoais, bem 

como recebimento da quantia em sua conta corrente. Destarte, com razão 

a requerida, vez que, para paralisar os descontos ditos indevidos, bem 

como a retirada de seu nome da negativação (caso isto ocorra) 

necessário será o devido pagamento da obrigação. No mais, por ser 

legitima a contratação pelas partes e, diante da inadimplência da parte 

autora, não pode agora neste juízo requerer a devida reparação pelos 

danos morais que a reclamada teria lhe causado. Assim, como a parte 

Reclamante não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia 

quanto a fato constitutivo do seu direito de ser indenizada por danos 

morais, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, 

impõe-se a improcedência do pedido. Desse modo, havendo o débito, não 

há ato ilícito a imputar à reclamada/credora, a qual age num exercício 

regular do direito de inscrever nos cadastros de inadimplentes o nome do 

seu devedor, caso haja o inadimplemento. Ante o exposto, nos termos do 

art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil, REJEITO a preliminar suscitada 

e, no mérito, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos veiculados na inicial. 

Sem custas e sem honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei 

nº. 9.099/95). Submeto a presente decisão ao Juiz Togado (art. 40, da Lei 

nº 9.099/95). CARLOS AUGUSTO SERRA NETO Juiz Leigo Vistos. 1. 

HOMOLOGO a sentença proferida pelo juiz leigo, nos termos do art. 40 da 

Lei n. 9.099/95. 2. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário. 

ADALTO QUINTINO DA SILVA Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010181-22.2016.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

OTILIA TEODORO GOMES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO PEREIRA TEIXEIRA OAB - RJ100945-O 

(ADVOGADO(A))

TAYLISE CATARINA ROGERIO SEIXAS OAB - MT15483-A 

(ADVOGADO(A))

RODRIGO SCOPEL OAB - RS40004-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ADALTO QUINTINO DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO ARAGUAIA SENTENÇA Processo: 

8010181-22.2016.8.11.0020. REQUERENTE: OTILIA TEODORO GOMES 

REQUERIDO: BANCO BMG S.A Vistos. A parte autora alega que não 

realizou contrato de empréstimo consignado junto a parte reclamada e que 

foram realizados indevidamente do recebimento de seu benefício, assim, 

postula danos morais e materiais. Em contestação a parte reclamada 

suscitada preliminar de ilegitimidade passiva, ressaltando que a parte 

autora contratou juntamente com o Banco ITAU CONSIGNADO, contrato 

que não fora adquirido e/ou assumido pela parte reclamada. É o 

necessário, atendido o disposto no art. 38, da Lei nº 9.099/95. DECIDO. A 

análise do mérito está prejudicada, dada a inépcia da inicial. Assim, 

considero a preliminar de ilegitimidade passiva da reclamada, haja vista 

que a parte autora postula contra pessoa diversa da que lhe causou os 

danos supostamente relatados. Note-se que dos próprios documentos 

acostados à petição inicial não se pode atribuir a responsabilidade à 

reclamada, visto que a própria reclamante demonstra pelo contrato juntado 

aos autos que originariamente a relação ocorreu com o Banco Itaú 

Consignado. Dessa forma, considero a ilegitimidade passiva da reclamada, 

por se tratar de parte diversa e alheia aos fatos narrados. Por outro lado, 

deixo de ordenar a prévia intimação das partes nos termos do art. 51, §1º 

da Lei n. 9.099/95, eis que necessária apenas quando possível a correção 

do vício. POSTO ISTO, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com arrimo no que 

dispõe o artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil. Sem custas e 

sem honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95). 

Submeto a presente decisão ao Juiz Togado (art. 40, da Lei nº 9.099/95). 

CARLOS AUGUSTO SERRA NETO Juiz Leigo Vistos. 1. HOMOLOGO a 

sentença proferida pelo juiz leigo, nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95. 

2. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário. ADALTO 

QUINTINO DA SILVA Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001020-05.2019.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

ALICIANE ALVARES BARBOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANNE FRAUZINO MACHADO OAB - MT24738/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

ADALTO QUINTINO DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO ARAGUAIA SENTENÇA Processo: 

1001020-05.2019.8.11.0020. REQUERENTE: ALICIANE ALVARES 

BARBOSA REQUERIDO: BANCO BRADESCO VISTOS, A parte autora 

alega que seu nome está negativado por débito junto à reclamada, sem, 

contudo, ter contribuído para tal inscrição, razão pela qual requer 

indenização em virtude de supostos danos morais suportados. Em sua 

contestação, a reclamada afirma que não houve qualquer cobrança 

indevida e os valores cobrados correspondiam exatamente à relação 

jurídica existente entre as partes. É o necessário, atendido o disposto no 

art. 38 da Lei nº 9.099/95. DECIDO. O litígio versa sobre matéria 

exclusivamente de direito, encontrando-se o julgamento antecipado, eis 

que presente a hipótese do art. 355, I do CPC, não havendo necessidade 

de produção de outras provas, em audiência, ou não. Sigo a orientação do 

Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “(...) presentes as 

condições que ensejam julgamento antecipado da causa, é dever do Juiz e 

não mera faculdade, de assim proceder.” (Min. Sálvio de Figueiredo 

Teixeira, REsp n.º 2.832-RJ, DJU 17.09.90, pág. 9513). Então, atento aos 

princípios da economia e celeridade processual, passo a decidir. Registro, 

inicialmente, que, no sistema dos Juizados Especiais, o juiz não está 

obrigado a rebater uma a uma as teses apresentadas pelas partes, 

bastando que consigne na sentença os elementos formadores da sua 

convicção. Pois bem, após detida análise dos autos e seus documentos 

vejo que deve ser julgado improcedente o pedido da parte reclamante, 

senão vejamos: A reclamada juntou documentos que comprovam a 

contratação do serviço, ou seja, que a parte autora contratou 

primeiramente na forma de abertura de conta corrente/salário, com 

emissão de cartão de crédito, utilização e faturas de cobrança, não 

quitadas, gerando a dívida objeto desta lide. Assim, como a parte 

reclamante não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia 

quanto a fato constitutivo do seu direito de ser indenizada por danos 

morais, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, 

impõe-se, nesse aspecto, a improcedência do pedido. Por outro lado, não 

vislumbro a má-fé da parte reclamante para que ocorra a sua condenação 

e penalização por ser litigante de má-fé. Ante o exposto, nos termos do 

art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTES os 

pedidos veiculados na inicial. Sem custas e sem honorários neste grau de 

jurisdição (art. 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95). Submeto a presente decisão 

ao Juiz Togad0 (art. 40, da Lei nº 9.099/95). CARLOS AUGUSTO SERRA 

NETO Juiz Leigo VISTOS, Homologo por sentença nos termos da minuta. 

P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com 

baixas. Adalto Quintino da Silva Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000955-10.2019.8.11.0020
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SILVANA BORGES CARNEIRO PERES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CLEBER LUIZ DE LIMA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ADALTO QUINTINO DA SILVA
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1000955-10.2019.8.11.0020. REQUERENTE: SILVANA BORGES CARNEIRO 

PERES REQUERIDO: CLEBER LUIZ DE LIMA Vistos. A parte autora alega 

que contratou a compra de um móvel planejado para seu escritório, sendo 

acordado pelas partes, uma entrada no valor de R$ 2.000,00 (dois mil 

reais), bem como o valor de R$ 121,90 (cento e vinte reais e um noventa 

centavos) para a compra de materiais, conforme solicitado pelo réu. A 

parte reclamada, embora citada (Num. 28072329), deixou de comparecer a 

audiência de conciliação, consoante movimento Num. 28503454, bem 

como não apresentou contestação. É o sucinto relatório. DECIDO. O litígio 

versa sobre matéria exclusivamente de direito, encontrando-se o 

julgamento antecipado, eis que presente a hipótese do art. 355, I do CPC, 

não havendo necessidade de produção de outras provas, em audiência, 

ou não. Sigo a orientação do Superior Tribunal de Justiça no sentido de 

que “(...) presentes as condições que ensejam julgamento antecipado da 

causa, é dever do Juiz e não mera faculdade, de assim proceder.” (Min. 

Sálvio de Figueiredo Teixeira, REsp n.º 2.832-RJ, DJU 17.09.90, pág. 

9513). Então, atento aos princípios da economia e celeridade processual, 

passo a decidir. Em segundo giro, o Enunciado 20, do Fórum Nacional de 

Juizados Especiais, tem a seguinte redação: “O comparecimento pessoal 

da parte às audiências é obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser 

representada por preposto.” Como se vê, em conformidade com o 

Enunciado 20, cabe à parte reclamada comparecer na audiência ou 

tratando-se de pessoa jurídica ser representada por preposto, caso 

contrário, serão reputados verdadeiros os fatos alegados pelo autor, com 

imediato julgamento da demanda. Nem mesmo a oferta de contestação, por 

advogado regularmente constituído, ou a presença deste na audiência, 

afastaria a obrigação do comparecimento do demandado, salvo se for por 

motivo justificado. Preleciona o artigo 20 da Lei nº 9.099/95: “Art. 20. Não 

comparecendo o demandado à sessão de conciliação ou à audiência de 

instrução e julgamento, reputar-se-ão verdadeiros os fatos alegados no 

pedido inicial, salvo se o contrário resultar da convicção do juiz.” Assim, 

tenho que uma vez afirmado pela parte autora o não recebimento do móvel 

adquirido na forma contratada, cumpria a parte ré provocar o contraditório 

demonstrando fato extintivo, impeditivo ou modificativo do direito da 

primeira, nos termos do artigo 373, II do CPC, o que não o fez, devendo, 

portanto, o pedido ser julgado procedente. Com efeito a parte reclamante 

demonstrou ser a parte ré devedora na obrigação de fazer, tendo ainda 

afirmado que ela deixou de entregar o móvel planejado, mormente tenha 

recebido a entrada para confecção do mesmo. Diante do exposto, à vista 

das razões apresentadas, com fulcro no art. 487, I do Código de Processo 

Civil c/c art. 6º da Lei nº. 9.099/95, JULGO PROCEDENTES os pedidos 

veiculados na inicial, e, para tanto, CONDENO a parte reclamada na 

OBRIGAÇÃO DE FAZER, devendo no prazo de 15 (quinze) dias uteis a 

contar do trânsito em julgado desta sentença entregar o móvel planejado 

conforme contrato realizado pelas partes, sob pena de incorrer em pena 

de multa diária no valor de R$ 50,00 (cinquenta reais) até o limite de R$ 

5.000,00 (cinco mil reais). Sem custas e sem honorários neste grau de 

jurisdição (art. 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95). Submeto a presente decisão 

ao Juiz Togado (art. 40, da Lei nº 9.099/95). CARLOS AUGUSTO SERRA 

NETO Juiz Leigo Vistos. 1. HOMOLOGO a sentença proferida pelo juiz 

leigo, nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95. 2. CUMPRA-SE, 

providenciando e expedindo o necessário. ADALTO QUINTINO DA SILVA 

Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO ARAGUAIA SENTENÇA Processo: 

1000195-61.2019.8.11.0020. REQUERENTE: TAMILA PAES LUZ GOMES 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. Trata-se de reclamação cível na qual 

objetiva a parte autora a condenação da parte reclamada ao pagamento 

de indenização por danos morais em decorrência da inscrição do seu 

nome nos cadastros de inadimplentes por dívida que alega ilegítima. Em 

sua contestação, a reclamada limita-se a aduzir que não houve qualquer 

prática ilícita de sua parte, uma vez que, não tendo detectado o pagamento 

feito pela parte autora em seu sistema, a negativação foi lícita. É o 

necessário, atendido o disposto no art. 38, da Lei nº 9.099/95. DECIDO. O 

litígio versa sobre matéria exclusivamente de direito, encontrando-se o 

julgamento antecipado, eis que presente a hipótese do art. 355, I do NCPC, 

não havendo necessidade de produção de outras provas, em audiência, 

ou não. Sigo a orientação do Superior Tribunal de Justiça no sentido de 

que “(...) presentes as condições que ensejam julgamento antecipado da 

causa, é dever do Juiz e não mera faculdade, de assim proceder.” (Min. 

Sálvio de Figueiredo Teixeira, REsp n.º 2.832-RJ, DJU 17.09.90, pág. 

9513). Então, atento aos princípios da economia e celeridade processual, 

passo a decidir. Rejeito a preliminar de ausência de documento 

fundamental, tendo em vista que os documentos trazidos aos autos são 

suficientes o deslinde da demanda até esta fase processual. Vencida a 

preliminar, passo a análise de mérito. Resumidamente, aduz a parte 

reclamante que teve o seu nome negativado por dívida que não fez com a 

reclamada. Destarte, como a reclamada não produziu prova de fato 

impeditivo ou extintivo do direito da reclamante, nos termos do art. 373, 

inciso II, do Código de Processo Civil, cabe a ela a responsabilidade pelo 

fato danoso à honra dela. Assim, em simples análise, sem a devida 

resistência, uma vez que as telas sistêmicas não são suficientes para 

demonstrar a legitimidade do débito, vejo que presentes o ato ilícito e o 

nexo de causalidade cumpre-nos verificar a ocorrência do dano. Nessa 

esteira, não vislumbro a existência de pagamento das faturas 

supostamente contratadas, bem como não há contrato realizado, seja por 

intermédio do call center ou na modalidade escrita, com assinatura da 

parte contratante. A inteligência do artigo 6º da Lei nº 9.099/95, nos 

mostra que O juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa 

e equânime, atendendo aos fins sociais da Lei e às exigências do bem 

comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da interpretação 

teleológica com mais liberdade como forma de buscar a solução mais justa 

para o caso, permitindo uma discricionariedade amparada na Lei. Ressalto 

que o caso apresentado trata de relação de consumo, haja vista que a 

empresa reclamada se enquadra como fornecedora de serviços e a parte 

reclamante como destinatária final, portanto, consumidora (CDC, arts. 2º e 

3º), incidindo, pois, as regras e princípios insertos no Código de Defesa do 

Consumidor, em especial aquele que prevê em favor do consumidor a 

inversão do ônus da prova, quando houver verossimilhança nas suas 

alegações ou for ele hipossuficiente perante a fornecedora, nos termos 

do art. 6º, inciso VIII, do CDC. A responsabilidade do fornecedor de 

produtos e serviços é objetiva pelos danos que causar ao consumidor, ou 

seja, independentemente da existência ou não de culpa, na forma do art. 

14 do CDC, bastando para tanto a existência de nexo de causalidade entre 

o evidente defeito do serviço prestado e dano causado, o que in casu, 

restou sobejamente comprovado. Outrossim, pela teoria do risco do 

empreendimento, todo aquele que se disponha a exercer alguma atividade 

no campo de fornecimento de serviços, tem o dever de responder pelos 

fatos resultantes do empreendimento, independentemente de culpa. A 

responsabilidade decorre do simples fato de dispor-se alguém a executar 

determinados serviços e o defeito do serviço é um dos pressupostos da 

responsabilidade por danos nas relações de consumo, inclusive o dano 

moral. O caso vertente diz respeito a dano moral puro, em que é 

desnecessária a prova e em cujo contexto, conforme pacificado pela 

doutrina e pela jurisprudência, a indenização opera-se por força da 

simples violação do direito. Ou seja: verificada a violação, surge o dever 

de indenizar, se presentes os seus pressupostos, quais sejam, o nexo de 

causalidade entre a ação ou omissão culposa do agente causador do 

dano e o resultado ofensivo a aspectos morais da vítima considerados 

abstratamente. Nesse sentido, a jurisprudência pátria: “CIVIL. DANO 

MORAL. REGISTRO INDEVIDO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. A 

jurisprudência desta Corte está consolidada no sentido de que, na 

concepção moderna do ressarcimento por dano moral, prevalece a 

responsabilização do agente por força do simples fato da violação, de 

modo a tornar-se desnecessária a prova do prejuízo em concreto, ao 

contrário do que se dá quanto ao dano material. (...) Recurso não 

conhecido” (RESP 556200 / RS ; Recurso Especial 2003/0099922-5, 

Quarta Turma do STJ, Relator Min. César Asfor Rocha (1098), Data da 

Decisão 21/10/2003, DJ Data:19/12/2003 PG:00491). Portanto, 

comprovada a responsabilidade da empresa Reclamada, entretanto, é de 

se salientar que o prejuízo moral experimentado pela parte Reclamante 
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deve ser ressarcido numa soma que não apenas compense a ela a dor 

e/ou sofrimento causado, mas ESPECIALMENTE deve atender às 

circunstâncias do caso em tela, tendo em vista as posses do ofensor e a 

situação pessoal do ofendido, exigindo-se a um só tempo prudência, 

razoabilidade e severidade. Assim, sopesado os danos evidentes faz jus 

a parte autora o recebimento de indenização no importe de R$ 5.000,00 

(cinco mil reais). Diante do exposto, à vista das razões apresentadas, com 

fulcro no art. 487, I do Novo Código de Processo Civil c/c art. 6º da Lei nº. 

9.099/95, REJEITO a preliminar arguida, JULGO PROCEDENTES os pedidos 

veiculados na inicial, e, para tanto, CONDENO a reclamada a pagar à parte 

reclamante o valor de R$ 5.000,00 (Cinco mil reais), a título de indenização 

por danos morais, acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês 

contados a partir da citação (art. 405 do CC) e correção monetária a partir 

da homologação do presente decisum (Súmula nº 362, do STJ), bem como 

DECLARO a inexistência do débito objeto desta lide. Sem custas e sem 

honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95). 

Submeto a presente decisão ao Juiz Togado (art. 40, da Lei nº 9.099/95). 

CARLOS AUGUSTO SERRA NETO Juiz Leigo Vistos. 1. HOMOLOGO a 

sentença proferida pelo juiz leigo, nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95. 

2. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário. ADALTO 

QUINTINO DA SILVA Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO ARAGUAIA SENTENÇA Processo: 

1000959-47.2019.8.11.0020. REQUERENTE: DANYLLO DE MOURA 

AMARAL REQUERIDO: GOL LINHAS AEREAS S.A. Vistos. A parte autora 

alega que adquiriu uma passagem aérea da empresa Ré, com trecho 

partindo de Porto Alegre/RS a Cuiabá/MT, em 10/08/2019 embarque 

previsto para 06h40min e chegada ao destino as 11h15min, com uma 

conexão em Guarulhos/SP. Aduz ainda que, a realizar a conexão em 

Guarulhos/SP o voo com previsão de partida as 10h00min, somente saiu 

as 15h32min chegando em Cuiabá/MT as 16h55min, ou seja, com 

aproximadamente 05 horas e 40 minutas de atraso. Continua dizendo que 

por conta do atraso foi necessário remarcar sua viagem de Ônibus com 

destino a Alto Araguaia/MT partindo de Cuiabá/MT, para o dia 12/08/2019. 

A ré alega ainda que o atraso do voo em questão ocorreu foi ínfimo, 

outrossim o atraso ocorreu em razão da necessidade de reparação da 

aeronave em razão da constatação de problemas técnicos que a impediam 

de realizar a viagem, não ocasionando os danos pretendidos pela parte 

autora, razão pela qual requereu que a presente demanda seja julgada 

improcedente. É o necessário, atendido o disposto no art. 38, da Lei nº 

9.099/95. DECIDO. O litígio versa sobre matéria exclusivamente de direito, 

encontrando-se o julgamento antecipado, eis que presente a hipótese do 

art. 355, I do CPC, não havendo necessidade de produção de outras 

provas, em audiência, ou não. Sigo a orientação do Superior Tribunal de 

Justiça no sentido de que “(...) presentes as condições que ensejam 

julgamento antecipado da causa, é dever do Juiz e não mera faculdade, de 

assim proceder.” (Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, REsp n.º 2.832-RJ, 

DJU 17.09.90, pág. 9513). Então, atento aos princípios da economia e 

celeridade processual, passo a decidir. Reserva de passagem, histórico 

de voo fornecido pela ANAC e recibo de alteração de passagem de ônibus 

anexados aos autos com a inicial. A ré alega ainda que o atraso do voo 

em questão ocorreu foi ínfimo, outrossim o atraso ocorreu em razão da 

necessidade de reparação da aeronave em razão da constatação de 

problemas técnicos que a impediam de realizar a viagem, não ocasionando 

os danos pretendidos pela parte autora, razão pela qual requereu que a 

presente demanda seja julgada improcedente. Dos autos verifico que não 

há documentação apresentada pela parte reclamada, cujo informa a razão 

do atraso e ou demonstra o real status do voo contrato. A inteligência do 

artigo 6º da Lei nº 9.099/95, nos mostra que O juiz adotará em cada caso 

a decisão que reputar mais justa e equânime, atendendo aos fins sociais 

da Lei e às exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá 

valer-se da interpretação teleológica com mais liberdade como forma de 

buscar a solução mais justa para o caso, permitindo uma 

discricionariedade amparada na Lei. Ressalto que o caso apresentado 

trata de relação de consumo, haja vista que a empresa reclamada se 

enquadra como fornecedora de serviços e a parte reclamante como 

destinatária final, portanto, consumidora (CDC, arts. 2º e 3º), incidindo, 

pois, as regras e princípios insertos no Código de Defesa do Consumidor, 

em especial aquele que prevê em favor do consumidor a inversão do ônus 

da prova, quando houver verossimilhança nas suas alegações ou for ele 

hipossuficiente perante a fornecedora, nos termos do art. 6º, inciso VIII, 

do CDC. A responsabilidade do fornecedor de produtos e serviços é 

objetiva pelos danos que causar ao consumidor, ou seja, 

independentemente da existência ou não de culpa, na forma do art. 14 do 

CDC, bastando para tanto a existência de nexo de causalidade entre o 

evidente defeito do serviço prestado e dano causado, o que in casu, 

restou sobejamente comprovado. Outrossim, pela teoria do risco do 

empreendimento, todo aquele que se disponha a exercer alguma atividade 

no campo de fornecimento de serviços, tem o dever de responder pelos 

fatos resultantes do empreendimento, independentemente de culpa. A 

responsabilidade decorre do simples fato de dispor-se alguém a executar 

determinados serviços e o defeito do serviço é um dos pressupostos da 

responsabilidade por danos nas relações de consumo, inclusive o dano 

moral. Merece aplicabilidade ao caso o disposto no artigo 6º, inciso VI, do 

Código de Defesa do Consumidor, que garante ao consumidor a efetiva 

prevenção e reparação de danos patrimoniais e morais, individuais e 

difusos. Destarte, tenho que a situação vivenciada pela reclamante, 

somada ao evento aguardado, decorrente da demora, descaso, 

desconforto, aflição e transtornos a que fora submetida por culpa da 

empresa requerida, É, SEM SOMBRA DE DÚVIDA, PASSÍVEL DE 

INDENIZAÇÃO. Nesse sentido, mutatis mutandis, a jurisprudência pátria: 

“AGRAVO REGIMENTAL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. VÔO 

INTERNACIONAL. ATRASO. EXTRAVIO DE BAGAGEM. APLICAÇÃO DO 

CDC. PROBLEMA TÉCNICO. FATO PREVISÍVEL. DANO MORAL. 

CABIMENTO. ARGUMENTAÇÃO INOVADORA. VEDADO. - Após o advento 

do Código de Defesa do Consumidor, as hipóteses de indenização por 

atraso de vôo não se restringem àquelas descritas na Convenção de 

Varsóvia, o que afasta a limitação tarifada. - A ocorrência de problema 

técnico é fato previsível, não caracterizando hipótese de caso fortuito ou 

de força maior. - Em vôo internacional, se não foram tomadas todas as 

medidas necessárias para que não se produzisse o dano, justifica-se a 

obrigação de indenizar. - Cabe indenização a título de dano moral pelo 

atraso de vôo e extravio de bagagem. O dano decorre da demora, 

desconforto, aflição e dos transtornos suportados pelo passageiro, não 

se exigindo prova de tais fatores. - Vedado no regimental desenvolver 

argumento inovador não ventilado no especial”. (STJ - AgRg no Ag 

442487/RJ, Terceira Turma, Relator Ministro Humberto Gomes de Barros, 

julgado em 25/09/2006, publicado no DJ, em 09.10.2006 p. 284) (grifei e 

negritei). “CIVIL. CDC. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO EM VÔO. DANOS 

MORAIS. DEVER DE INDENIZAR. ARBITRAMENTO JUSTO. 1. O atraso 

exagerado em vôo doméstico (mais de cinco horas) que ocasiona perda 

de eventos programados para a viagem, aborrecimentos, decepções e 

abalos físicos e emocionais, além de desconforto, constrangimentos e 

incertezas, atinge direito imaterial do consumidor, a configurar dano 

material e moral, passível de reparação pecuniária. 2. Justo é o valor 

arbitrado para compor dano moral que observa as melhores regras 

ditadas para a sua fixação, atento às finalidades compensatória, punitiva e 

preventiva ou pedagógica e aos princípios gerais da prudência, bom 

senso, proporcionalidade, razoabilidade e adequação, tendo em conta as 

circunstâncias que envolveram o fato, as condições pessoais econômicas 

e financeiras do ofendido, assim como o grau da ofensa moral e a 

preocupação de não se permitir que a reparação transforme-se em fonte 

de renda indevida, bem como não seja tão parcimoniosa que passe 

despercebida pela parte ofensora, consistindo, destarte, no necessário 

efeito pedagógico de evitar futuros e análogos fatos. 3. Recurso 

conhecido e desprovido, sentença mantida”. (20050111442757ACJ, 

Relator João Batista, Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais 

Cíveis e Criminais do D.F., julgado em 22/08/2006, DJ 25/09/2006 p. 77) 

(grifei e negritei). Ainda, a Turma Recursal do Estado do Paraná tem se 

pronunciado da seguinte forme em relação a matéria extravio/atraso em 

voo, transcrevo: Enunciado N.º 4.1– Cancelamento e/ou atraso de vôo – 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1072024/4/2020 Página 372 de 870



dano moral: O cancelamento e/ou atraso de vôo, somado ao descaso e 

relapsia da companhia aérea quanto à demonstração da causa e forma de 

administração do incidente, enseja reparação por danos morais. Portanto, 

comprovado a responsabilidade da empresa Reclamada, entretanto, é de 

se salientar que o prejuízo moral experimentado pela parte Reclamante 

deve ser ressarcido numa soma que não apenas compense a ela a dor 

e/ou sofrimento causado, mas ESPECIALMENTE deve atender às 

circunstâncias do caso em tela, tendo em vista as posses do ofensor e a 

situação pessoal do ofendido, exigindo-se a um só tempo prudência, 

razoabilidade e severidade. Diante do exposto, à vista das razões 

apresentadas, com fulcro no art. 487, I do Código de Processo Civil c/c art. 

6º da Lei nº. 9.099/95, JULGO PROCEDENTES os pedidos veiculados na 

inicial, e, para tanto, CONDENO a reclamada a pagar à parte reclamante o 

valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos 

morais, acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês contados a 

partir da citação (art. 405 do CC) e correção monetária a partir da 

homologação do presente decisum (Súmula nº 362, do STJ). Sem custas e 

sem honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95). 

Submeto a presente decisão ao Juiz Togado (art. 40, da Lei nº 9.099/95). 

CARLOS AUGUSTO SERRA NETO Juiz Leigo VISTOS, 1. HOMOLOGO a 

sentença proferida pelo juiz leigo, nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95. 

2. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário. ADALTO 

QUINTINO DA SILVA Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000175-36.2020.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

IZIDIO PINTO DA FONSECA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEIA PAULA APARECIDA CLAUDIO OAB - MT0015120A-B 

(ADVOGADO(A))

MILTON DANTAS PIRES OAB - GO0016579A (ADVOGADO(A))

LUCAS GIMENES MOTA REZENDE OAB - GO39274 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE ALTO ARAGUAIA (REQUERIDO)

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE ALTO 

ARAGUAIA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ADALTO QUINTINO DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO ARAGUAIA SENTENÇA Processo: 

1000175-36.2020.8.11.0020. REQUERENTE: IZIDIO PINTO DA FONSECA 

REQUERIDO: MUNICIPIO DE ALTO ARAGUAIA, FUNDO MUNICIPAL DE 

PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE ALTO ARAGUAIA Vistos, 

etc. Trata-se de ação proposta por IZIDIO PINTO DA FONSECA em 

desfavor do MUNICIPIO DE ALTO ARAGUAIA e do FUNDO MUNICIPAL DE 

PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE ALTO ARAGUAIA, na qual 

pretende sejam os requeridos condenados a incorporar à remuneração da 

parte autora o percentual de 11,98% ou outro percentual aferido em 

liquidação de sentença, bem como seja condenado o réu ao pagamento 

dos valores pretéritos, com reflexo sobre as verbas de 13º salário, férias, 

gratificações e demais vantagens que compõem a remuneração ou 

proventos, respeitada a prescrição das parcelas anteriores ao quinquênio 

que antecedeu a propositura da ação. Citadas, as partes apresentaram 

contestação nos ID. Num. 29549504, sustentando que não é necessária 

qualquer incorporação salarial, uma vez que tais incorporações já foram 

realizadas e, portanto, respeitadas, agindo assim em conformidade com a 

Lei n. 8.880,94. A parte reclamante apresentou réplica ID. Num. 29549511. 

Vieram os autos conclusos. É o relatório. DECIDO. O presente feito 

comporta o julgamento antecipado do mérito por não haver a necessidade 

de produção de outras provas, incidindo, desse modo, o disposto no artigo 

355, I, do Código de Processo Civil. Antes de ingressar no mérito, contudo, 

cumpre excluir do polo passivo desta demanda o Fundo Municipal da 

Previdência Social dos Servidores de Alto Araguaia – PREVIMAR. Isso 

porque a discussão relativa à incorporação de verba remuneratória em 

virtude do prejuízo alegadamente ocorrido na conversão da URV não 

guarda relação com a entidade de previdência demandada, já que o(a) 

servidor(a), à época dos fatos que consubstanciam a causa de pedir, não 

integrava o quadro de agentes da PREVIMAR, a qual, desse modo, não 

figura como titular de obrigação de direito material deduzida em juízo, 

cabendo ressaltar, ademais, que em caso de procedência da pretensão, 

ou seja, com o reconhecimento do direito à incorporação remuneratória, o 

impacto da tutela jurisdicional sobre os proventos da aposentadoria da 

parte autora será mero consectário, decorrendo naturalmente a partir da 

comunicação, a ser feita pelo órgão a que vinculada o(a) ex-servidor(a), à 

entidade de previdência. Ultrapassa a questão preliminar, passo a análise 

de mérito. Busca o autor seja o requerido condenado a incorporar à sua 

remuneração o percentual de 11,98% aferido em liquidação de sentença, 

ao argumento de que sofreu perda salarial ocasionada pela errônea 

conversão do cruzeiro real para URV, bem como seja condenado o réu ao 

pagamento dos valores pretéritos, com reflexo sobre as verbas de 13º 

salário, férias, gratificações e demais vantagens que compõem a 

remuneração ou proventos, respeitada a prescrição das parcelas 

anteriores ao quinquênio que antecedeu o ajuizamento da ação. É fato 

incontroverso nos autos que a parte autora é servidor(a) público(a) do 

município de Alto Araguaia/MT, no qual tomou posse anterior ao período de 

29/02/1994 após aprovação em concurso público, investido no cargo de 

Agente de Limpeza Pública. Nesse contexto, o acolhimento da pretensão é 

medida que se impõe. Com efeito, a matéria tratada nestes autos não 

demanda maiores discussões, uma vez que já pacificado nos Tribunais 

Superiores o entendimento de que os servidores públicos fazem jus ao 

percentual de 11,98% ou ao índice decorrente do processo de liquidação, 

tendo em vista o prejuízo a eles causado com a equivocada conversão do 

Cruzeiro Real em URV, operada pela Lei nº 8.880/94, sendo certo que a 

recomposição pretendida não representa aumento de remuneração, mas 

um reconhecimento da ocorrência de indevido decréscimo quando da 

conversão supracitada, motivo pelo qual o acolhimento do pedido pelo 

Poder Judiciário não encontra óbice da Súmula nº 339 do Supremo 

Tribunal Federal. A propósito, segue o que decidido pela Suprema Corte, 

em julgamento de recurso extraordinário com repercussão geral (grifei): 

EMENTA: 1) Direito monetário. Conversão do padrão monetário: Cruzeiro 

Real em URV. Direito aos 11,98%, ou do índice decorrente do processo de 

liquidação, e a sua incorporação. Competência privativa da União para 

legislar sobre a matéria. Art. 22, inciso VI, da Constituição da República. 

Inconstitucionalidade formal da lei estadual nº 6.612/94 que regula o tema 

da conversão do Cruzeiro Real em URV. 2) O direito ao percentual de 

11,98%, ou do índice decorrente do processo de liquidação, na 

remuneração do servidor, resultante da equivocada conversão do 

Cruzeiro Real em URV, não representa um aumento na remuneração do 

servidor público, mas um reconhecimento da ocorrência de indevido 

decréscimo no momento da conversão da moeda em relação àqueles que 

recebem seus vencimentos em momento anterior ao do término do mês 

trabalhado, tal como ocorre, verbi gratia, no âmbito do Poder Legislativo e 

do Poder Judiciário por força do art. 168 da Constituição da República. 3) 

Consectariamente, o referido percentual deve ser incorporado à 

remuneração dos aludidos servidores, sem qualquer compensação ou 

abatimento em razão de aumentos remuneratórios supervenientes. 4) A 

limitação temporal do direito à incorporação dos 11,98% ou do índice 

decorrente do processo de liquidação deve adstringir-se ao decisum na 

ADI nº 2.323-MC/DF e na ADI nº 2.321/DF. 5) O término da incorporação 

dos 11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na remuneração deve 

ocorrer no momento em que a carreira do servidor passa por uma 

restruturação remuneratória, porquanto não há direito à percepção ad 

aeternum de parcela de remuneração por servidor público. 6) A 

irredutibilidade estipendial recomenda que se, em decorrência da 

reestruturação da carreira do servidor, a supressão da parcela dos 

11,98%, ou em outro percentual obtido na liquidação, verificar-se com a 

redução da remuneração, o servidor fará jus a uma parcela remuneratória 

(VPNI) em montante necessário para que não haja uma ofensa ao 

princípio, cujo valor será absorvido pelos aumentos subsequentes. 7) A 

reestruturação dos cargos no âmbito do Poder Judiciário Federal decorreu 

do advento da Lei nº 10.475/2002, diploma legal cuja vigência deve servir 

de termo ad quem para o pagamento e incorporação dos 11,98% no 

âmbito do referido Poder. 8) Inconstitucionalidade. 9) Recurso 

extraordinário interposto pelo estado do Rio Grande do Norte conhecido e 

parcialmente provido, porquanto descabida a pretensa compensação do 

percentual devido ao servidor em razão da ilegalidade na conversão de 

Cruzeiros Reais em URV com aumentos supervenientes a título de reajuste 

e revisão de remuneração, restando, por outro lado, fixado que o referido 

percentual será absorvido no caso de reestruturação financeira da 

carreira, e declarada incidenter tantum a inconstitucionalidade da Lei n° 

6.612, de 16 de maio de 1994, do estado do Rio Grande do Norte. (RE 

561836, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 26/09/2013, 
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DIVULG 07-02-2014 PUBLIC 10-02-2014) Conforme se extrai da ementa 

acima, o término da incorporação na remuneração do(a) servidor(a) deve 

ocorrer no momento em que a carreira respectiva passar por uma 

reestruturação remuneratória, o que não se confunde com simples 

reajustes salariais. Nesse caso, de reestruturação, caso a supressão da 

incorporação (11,98% ou outro percentual definido em liquidação) importe 

da redução da remuneração do servidor, o princípio da irredutibilidade 

salarial recomenda que seja concedida ao agente uma parcela 

remuneratória (VNPI) em montante necessário para que não haja uma 

ofensa ao princípio supracitado, cujo valor será absorvido pelos aumentos 

subsequentes. No caso em tela, contudo, verifica-se que o ente federativo 

demandado não se desincumbiu de comprovar eventual reestruturação da 

carreira integrada pela parte autora ou menos que ele tenha sido 

beneficiado com qualquer reajuste salarial, motivo pelo qual a 

incorporação ainda é devida. Por outro lado, importante ressaltar que a 

circunstância de a parte promovente integrar o quadro de servidores do 

Poder Executivo não afasta o seu direito à incorporação postulada, 

mormente em se tratando de caso em que o ente federativo não 

comprovou nos autos que efetua o pagamento de seus servidores no 

último dia do mês, o que, em tese, afastaria a possibilidade da alegada 

lesão de direito ocorrida quando da conversão dos valores da 

remuneração em URV, no dia 1º de março de 1994, na forma do artigo 22 

da Lei nº 8.880/1994. Desse modo, em sendo possível que o pagamento 

dos vencimentos ocorra no mesmo mês de competência, é provável que o 

reclamante experimente em seus proventos, na atualidade, o decréscimo 

relativo aos dias que não foram incluídos na correção. Nesse sentido, 

confira-se o entendimento consolidado pelo e. STJ, em julgamento de 

recurso especial repetitivo (art. 543-C, CPC/73) (sublinhei): PROCESSUAL 

CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE 

SEGURANÇA. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. 

PRELIMINARES REJEITADAS. EFEITO PRECLUSIVO DA COISA JULGADA 

FORMAL. URV. ACRÉSCIMO DA DIFERENÇA DECORRENTE DA 

CONVERSÃO. LEI N. 8.880/94. DIREITO DE TODOS OS SERVIDORES 

PÚBLICOS. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A 

DECISÃO ATACADA. I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na 

sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela 

data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, 

aplica-se o Código de Processo Civil de 2015. II - Tendo sido analisadas e 

afastadas as preliminares arguidas, pelo tribunal de origem, não havendo 

impugnação no momento oportuno, opera-se o efeito preclusivo da coisa 

julgada formal. III - Conforme entendimento desta Corte, firmado sob a 

sistemática do art. 543-C do Código de Processo Civil de 1973, todos os 

servidores públicos, sejam federais, estaduais ou municipais, incluindo 

aqueles vinculados ao Poder Executivo, fazem jus ao acréscimo da 

diferença decorrente da conversão, para URV, de seus vencimentos, pela 

Lei n. 8.880/94, a depender da data do efetivo pagamento. III - O 

Agravante não apresenta, no agravo, argumentos suficientes para 

desconstituir a decisão recorrida. IV - Agravo Interno improvido. (AgInt no 

RMS 35.674/AM, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, 

julgado em 27/06/2017, DJe 03/08/2017) Na mesma trilha, segue a 

jurisprudência do e. TJMT (grifos acrescidos): RECURSO DE APELAÇÃO 

CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR 

PÚBLICO ESTADUAL – CONVERSÃO DA MOEDA DE CRUZEIRO REAL EM 

URV – PREJUDICIAL DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL - 

REJEITADA – SERVIDOR DO EXECUTIVO – DIREITO AO ACRÉSCIMO DA 

DIFERENÇA DECORRENTE DA CONVERSÃO DE VENCIMENTOS PARA URV 

– EXISTÊNCIA DE EFETIVA DEFASAGEM NA REMUNERAÇÃO E NO 

PERCENTUAL, BEM COMO REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA, A SER 

APURADO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO – 

INCIDÊNCIA DE IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – 

CORREÇÃO MONETÁRIA – APLICAÇÃO PELO IPCA-E – DESDE A DATA 

FIXADA NA SENTENÇA – ÍNDICES OFICIAIS DE REMUNERAÇÃO BÁSICA E 

JUROS APLICADOS À CADERNETA DE POUPANÇA – HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS - DEFINIDOS QUANDO LIQUIDADA A SENTENÇA – 

RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO – PARCIALMENTE PROVIDO – 

SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA. 1. Tratando-se de parcelas de 

trato sucessivo, que se renova mês a mês, ocorre a prescrição apenas 

das prestações referentes ao quinquênio anterior à propositura da ação, 

conforme orientação consolidada na Súmula nº 85 do colendo Superior 

Tribunal de Justiça. 2. Os Tribunais Superiores já pacificaram 

entendimento de que os servidores públicos federais, estaduais ou 

municipais - inclusive do Poder Executivo - têm direito ao acréscimo da 

diferença decorrente da conversão de seus vencimentos para a Unidade 

Real de Valor - URV, nos moldes previstos na Lei 8.880/94, levando-se em 

conta a data do efetivo pagamento. (Ag 126295/2015, DESA. MARIA 

APARECIDA RIBEIRO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 12/12/2016, 

Publicado no DJE 16/12/2016) 3. Para a fixação do índice decorrente da 

conversão de Cruzeiro Real para Unidade Real de Valor, deve ser 

considerada a reestruturação financeira da carreira, acaso ocorrida, 

consoante decidiu o Supremo Tribunal Federal: STF, Tribunal Pleno, RE 

561836/RN, relator Ministro Luiz Fux, DJe 10/2/2014 (Apelação/Remessa 

Necessária 85268/2016, Rel. Des. Luiz Carlos da Costa, 4ª Câmara Cível, 

julgado em 19.07.2016). 4. Somente em liquidação de sentença por 

arbitramento poderá ser apurada a concreta existência de defasagem 

remuneratória, bem como o eventual índice, decorrente da utilização do 

método de conversão previsto na lei nº 8.880, de 27 de maio de 1994. 5. 

As verbas percebidas por servidores públicos resultantes da diferença 

apurada na conversão de suas remunerações da URV para o Real têm 

natureza salarial e, portanto, estão sujeitas à incidência de Imposto de 

Renda e de Contribuição Previdenciária. 6. Aplica-se à correção monetária 

o IPCA-E – Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial, 

desde a data fixada na sentença. 7. Quanto aos juros moratórios estes 

incidirão a partir da citação, com os índices oficiais de remuneração 

básica e juros aplicados à caderneta de poupança, conforme os termos 

do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 (redação dada pela Lei nº 11.960/09). 8. O 

art. 85 do novo CPC, em vigor desde 18/3/2016, em seus parágrafos 3º e 

4º, que trata da condenação em honorários quando for vencida a Fazenda 

Pública, determina que, não sendo líquida a sentença, a definição do 

percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá 

quando liquidado o julgado. (Apelação / Remessa Necessária 

157272/2017, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 09/04/2018, 

Publicado no DJE 16/04/2018). Outrossim, também é firme na 

jurisprudência pátria o entendimento segundo o qual a diferença relativa à 

conversão de cruzeiros reais em URV é devida inclusive àqueles 

servidores empossados em momento posterior ao advento da Lei nº 

8.880/1994, de modo que a data de ingresso no serviço público não afeta 

o direito do servidor à revisão geral de seus vencimentos e 

correspondentes efeitos. Sobre o tema, colaciono os seguintes julgados 

(destaquei): ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. URV. APURAÇÃO DE 

DEFASAGEM. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. I - O Superior Tribunal de 

Justiça consolidou o entendimento de que os servidores públicos, sejam 

federais, estaduais, distritais ou municipais, têm direito à diferença 

decorrente da conversão de seus vencimentos em URV, a ser calculada 

com base na Lei 8.880/1994, devendo, para tanto, ser considerada a data 

do efetivo pagamento. II - É, também, firme a jurisprudência do STJ no 

sentido de que a diferença relativa à conversão de cruzeiros reais em 

URV é devida inclusive àqueles servidores empossados em momento 

posterior ao advento da Lei 8.880/1994, de modo que a data de ingresso 

no serviço público não afeta o direito do servidor à revisão geral de seus 

vencimentos e correspondentes efeitos. Neste sentido: AgRg no REsp 

1539799/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado 

em 06/10/2015, DJe 03/02/2016; AgRg no REsp 1124645/DF, Rel. Ministro 

NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 16/04/2015, DJe 27/04/2015) 

III - Quanto à apuração de eventual prejuízo, esta Corte Superior possui 

entendimento consolidado no sentido de que somente em liquidação de 

sentença, há de se apurar a efetiva defasagem remuneratória devida aos 

servidores públicos decorrente do método de conversão aplicado pelo 

Estado em confronto com a legislação federal, de modo a evitar eventual 

pagamento em duplicidade e o enriquecimento sem causa. Neste sentido: 

AgInt no REsp 1602406/RJ, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA 

TURMA, julgado em 20/04/2017, DJe 27/04/2017; REsp 1657343/MT, Rel. 

Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 28/03/2017, 

DJe 05/05/2017. IV - Agravo interno improvido. (AgInt no REsp 

1686040/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, 

julgado em 20/03/2018, DJe 26/03/2018) RECURSO DE APELAÇÃO COM 

REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE COBRANÇA – DIFERENÇA SALARIAL 

– PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DE DEFESA E DE INÉPCIA DA INICIAL 

– REJEITADAS – PREJUDICIAL DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO – RELAÇÃO DE 

TRATO SUCESSIVO – REJEITADA – INGRESSO NO SERVIÇO PÚBLICO 

POSTERIOR AO ADVENTO DA LEI 8.880/1994 – ENTENDIMENTO 

CONSOLIDADO NO STJ – DIREITO NÃO AFETADO – CONVERSÃO 

ERRÔNEA DE CRUZEIROS REAIS EM URV – APURAÇÃO DO PERCENTUAL 

E DA OCORRÊNCIA DA EFETIVA DEFASAGEM EM SEDE DE LIQUIDAÇÃO 
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DE SENTENÇA – PRECEDENTES DOS TRIBUNAIS SUPERIORES – MATÉRIA 

PACIFICADA – JUROS DE MORA – 6% AO ANO ATÉ A LEI 11.960/09 E, 

APÓS, PELO ÍNDICE OFICIAL DE REMUNERAÇÃO BÁSICA E JUROS 

APLICADOS À CADERNETA DE POUPANÇA – CORREÇÃO MONETÁRIA 

PELO IPCA-E – HONORÁRIOS ARBITRADOS EM LIQUIDAÇÃO DE 

SENTENÇA – APELO DESPROVIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE 

RETIFICADA. 1.Não caracteriza cerceamento de defesa o julgamento 

antecipado do pedido, quando a matéria não exige a produção de outras 

provas, nos termos do art. 355, I, do CPC. 2. Sendo pacífico o 

entendimento jurisprudencial de que eventual defasagem remuneratória 

decorrente da conversão da moeda será aferida por ocasião da liquidação 

de sentença, mostra-se dispensável a juntada aos autos das fichas 

financeiras anteriores ao quinquênio que antecede à propositura da ação 

e, ademais, a alegada ausência não impediu a escorreita análise do mérito 

da lide. Também não há que se falar em inépcia da inicial, quando da 

narrativa dos fatos se chega à conclusão lógica do pedido. 3. Quando há 

o reconhecimento de diferenças remuneratórias decorrentes da 

conversão da moeda, a prescrição atinge tão somente as parcelas 

anteriores aos 5 (cinco) anos que antecederam a data da propositura 

(Súmula 85 do STJ), por se tratar de relação jurídica de trato sucessivo, 

que se renova mês a mês. 4. A data de ingresso de servidor na 

Administração Pública não afeta o seu direito à eventual defasagem 

decorrente da conversão do cruzeiro real para URV. 5. "(...) somente em 

liquidação de sentença há de se apurar a efetiva defasagem 

remuneratória devida aos servidores públicos decorrente do método de 

conversão aplicado pelo Município em confronto com a legislação federal, 

de modo a evitar eventual pagamento em duplicidade e o enriquecimento 

sem causa" (AgRg nos EDcl no REsp 1.237.530/SP, Rel. Ministro Cesar 

Asfor Rocha, Segunda Turma, julgado em 29/05/2012, DJe 13/06/2012). 3. 

Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no REsp 1564386/RJ, 

Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 15/03/2016, 

DJe 29/03/2016)”. 6. Juros de mora no percentual de 6% ao ano, até a 

vigência da Lei n. 11.960/2009, quando, então, serão acrescidos com 

base no índice oficial de remuneração básica e juros aplicados à 

caderneta da poupança, a partir da citação. Correção monetária pelo 

IPCA-E, em virtude do julgamento do RE 870947, tema 810 do STF, de 

20/09/2017 (Ata nº 27, de 20/09/2017. DJE nº 216, divulgado em 

22/09/2017. 7. Sendo ilíquida a sentença, o percentual dos honorários 

somente deverá ser arbitrado após a liquidação do valor, na forma do art. 

85, § 4º, inciso II, do Código de Processo Civil/15. 8. Apelo desprovido e 

sentença parcialmente retificada. (Apelação / Remessa Necessária 

154638/2016, DR. JONES GATTASS DIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO 

PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 22/01/2018, Publicado no DJE 

19/02/2018) Desse modo, a pretensão formulada na inicial deve ser 

acolhida, devendo a apuração do eventual prejuízo da parte autora ser 

objeto de liquidação de sentença, a fim de se investigar a efetiva 

defasagem remuneratória sofrida pelo(a) servidor(a) e, por conseguinte, 

se definir o percentual de incorporação devido sobre sua remuneração e 

respectivos reflexos. Ante o exposto, EX OFFICIO, EXCLUO do polo 

passivo a parte ré Fundo Municipal de Previdência Social dos Servidores 

de Alto Araguaia – PREVIMAR ante a sua ilegitimidade passiva e, no 

mérito, JULGO PROCEDENTES os pedidos para (i) condenar o requerido a 

incorporar à remuneração da parte autora a diferença da defasagem 

remuneratória, cujo eventual percentual resultante da conversão do 

cruzeiro real para URV deverá ser apurado em liquidação por 

arbitramento; e (ii) condenar o réu ao pagamento dos valores retroativos 

decorrentes dessa incorporação, incluindo o reflexo sobre 13º salário, 

férias e gratificações, observada a prescrição das parcelas que 

antecedem o quinquênio anterior ao ajuizamento da ação. Sobre os 

valores retroativos deverá incidir correção monetária pelo IPCA-E (RE 

870947/SE, c/ repercussão geral), bem como juros de mora com base nos 

índices aplicados à caderneta de poupança (art. 1º-F, Lei nº 9.494/97). 

Sem custas e sem honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei 

nº. 9.099/95). Submeto a presente decisão ao Juiz Togado (art. 40, da Lei 

nº 9.099/95). CARLOS AUGUSTO SERRA NETO Juiz Leigo Vistos. 1. 

HOMOLOGO a sentença proferida pelo juiz leigo, nos termos do art. 40 da 

Lei n. 9.099/95. 2. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário. 

ADALTO QUINTINO DA SILVA Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001124-94.2019.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

TATIANA CARVALHO SILVA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONICLEI ELIAS DE RESENDE OAB - MT0020047A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ADALTO QUINTINO DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO ARAGUAIA SENTENÇA Processo: 

1001124-94.2019.8.11.0020. REQUERENTE: TATIANA CARVALHO SILVA 

- ME REQUERIDO: BANCO DO BRASIL Vistos. A parte autora alega que 

após realizar acordo junto a parte reclamada para quitação das dívidas, 

tem buscado o encerramento de sua conta corrente n. 19.207-4, porém 

sem sucesso. Aduz que tentou por várias vezes indo até a agencia da 

reclamada, por meio de seu preposto, encerrar a conta bancária, tendo 

informado que realizou o pagamento de R$ 17.000,00 (dezessete mil 

reais), possuindo o restante para encerrar a conta bancaria, contudo, a 

parte reclamada se nega a realizar o procedimento. Assim, pretende a 

condenação da parte reclamada, rescindindo o contrato entre as partes, 

bem como o aceite do valor de R$ 7.262,77 (Sete mil, duzentos e sessenta 

e dois reais e setenta e sete centavos). Citada, a parte reclamada, 

contestou os fatos mencionando que não há se falar no saldo que a parte 

reclamante pretende quitar, bem como não houve qualquer ilícito praticado 

por esta, requerendo ao final a improcedência da demanda. Embora tenha 

apresentado contestação, a parte ré deixou de comparecer a audiência de 

conciliação. É o sucinto relatório. DECIDO. O litígio versa sobre matéria 

exclusivamente de direito, encontrando-se o julgamento antecipado, eis 

que presente a hipótese do art. 355, I do CPC, não havendo necessidade 

de produção de outras provas, em audiência, ou não. Sigo a orientação do 

Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “(...) presentes as 

condições que ensejam julgamento antecipado da causa, é dever do Juiz e 

não mera faculdade, de assim proceder.” (Min. Sálvio de Figueiredo 

Teixeira, REsp n.º 2.832-RJ, DJU 17.09.90, pág. 9513). Então, atento aos 

princípios da economia e celeridade processual, passo a decidir. Em 

segundo giro, o Enunciado 20, do Fórum Nacional de Juizados Especiais, 

tem a seguinte redação: “O comparecimento pessoal da parte às 

audiências é obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser representada por 

preposto.” Como se vê, em conformidade com o Enunciado 20, cabe à 

parte reclamada comparecer na audiência ou tratando-se de pessoa 

jurídica ser representada por preposto, caso contrário, serão reputados 

verdadeiros os fatos alegados pelo autor, com imediato julgamento da 

demanda. Nem mesmo a oferta de contestação, por advogado 

regularmente constituído, ou a presença deste na audiência, afastaria a 

obrigação do comparecimento do demandado, salvo se for por motivo 

justificado. Preleciona o artigo 20 da Lei nº 9.099/95: “Art. 20. Não 

comparecendo o demandado à sessão de conciliação ou à audiência de 

instrução e julgamento, reputar-se-ão verdadeiros os fatos alegados no 

pedido inicial, salvo se o contrário resultar da convicção do juiz.” Com 

base no entendimento acima explanado, não conheço os documentos 

trazidos aos autos em contestação, aplicando a ré os efeitos da revelia. 

Assim, tenho que uma vez afirmado pela parte autora o não recebimento 

do móvel adquirido na forma contratada, cumpria a parte ré provocar o 

contraditório demonstrando fato extintivo, impeditivo ou modificativo do 

direito da primeira, nos termos do artigo 373, II do CPC, o que não o fez, 

devendo, portanto, o pedido ser julgado procedente. Com efeito a parte 

reclamante demonstrou seu intuito em rescindir o contrato de atividade 

bancaria com a parte reclamada, tendo sido ainda demonstrado que num 

primeiro momento a parte ré ofertou o valor de R$ 6.630,40 (Seis mil, 

seiscentos e trinta reais e quarenta centavos), para pagamento dos 

demais encargos, multas e taxas bancarias que pudessem após encerrar 

sua conta corrente. Diante do exposto, à vista das razões apresentadas, 

com fulcro no art. 487, I do Código de Processo Civil c/c art. 6º da Lei nº. 

9.099/95, JULGO PROCEDENTES os pedidos veiculados na inicial, e, para 

tanto, CONDENO a parte reclamada na OBRIGAÇÃO DE FAZER, devendo 

no prazo de 15 (quinze) dias uteis a contar do trânsito em julgado desta 

sentença RESCINDIR e ENCERRAR a conta corrente n. 19.207-4, sob a 

condição de pagamento do valor restante. PROMOVA a parte autora o 

pagamento de R$ 7.262,77 (Sete mil, duzentos e sessenta e dois reais e 

setenta e sete centavos), no prazo de 15 dias uteis, a contar do trânsito 

em julgado desta conta, quantia esta que deverá ser vinculada a este 
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processo. Sem custas e sem honorários neste grau de jurisdição (art. 54 

e 55 da Lei nº. 9.099/95). Submeto a presente decisão ao Juiz Togado 

(art. 40, da Lei nº 9.099/95). CARLOS AUGUSTO SERRA NETO Juiz Leigo 

Vistos. 1. HOMOLOGO a sentença proferida pelo juiz leigo, nos termos do 

art. 40 da Lei n. 9.099/95. 2. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o 

necessário. ADALTO QUINTINO DA SILVA Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000833-94.2019.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

EZIR FERREIRA DA COSTA JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANNE FRAUZINO MACHADO OAB - MT24738/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ESTEFANIA GONCALVES BARBOSA COLMANETTI OAB - DF0013158A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ADALTO QUINTINO DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO ARAGUAIA SENTENÇA Processo: 

1000833-94.2019.8.11.0020. REQUERENTE: EZIR FERREIRA DA COSTA 

JUNIOR REQUERIDO: ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS 

FINANCEIROS Vistos. Trata-se de reclamação cível na qual objetiva a 

parte autora a condenação da parte reclamada ao pagamento de 

indenização por danos morais em decorrência da inscrição do seu nome 

nos cadastros de inadimplentes por dívida que alega ilegítima. Em sua 

contestação, a reclamada limita-se a aduzir que não houve qualquer 

prática ilícita de sua parte, uma vez que, não tendo detectado o pagamento 

feito pela parte autora em seu sistema, a negativação foi lícita. É o 

necessário, atendido o disposto no art. 38, da Lei nº 9.099/95. DECIDO. O 

litígio versa sobre matéria exclusivamente de direito, encontrando-se o 

julgamento antecipado, eis que presente a hipótese do art. 355, I do NCPC, 

não havendo necessidade de produção de outras provas, em audiência, 

ou não. Sigo a orientação do Superior Tribunal de Justiça no sentido de 

que “(...) presentes as condições que ensejam julgamento antecipado da 

causa, é dever do Juiz e não mera faculdade, de assim proceder.” (Min. 

Sálvio de Figueiredo Teixeira, REsp n.º 2.832-RJ, DJU 17.09.90, pág. 

9513). Então, atento aos princípios da economia e celeridade processual, 

passo a decidir. Resumidamente, aduz a parte reclamante que teve o seu 

nome negativado por dívida que não fez com a reclamada. Destarte, como 

a reclamada não produziu prova de fato impeditivo ou extintivo do direito 

da reclamante, nos termos do art. 373, inciso II, do Código de Processo 

Civil, cabe a ela a responsabilidade pelo fato danoso à honra dela. Assim, 

em simples análise, sem a devida resistência e, uma vez que as telas 

sistêmicas não são suficientes para demonstrar a legitimidade do débito, 

vejo que presentes o ato ilícito e o nexo de causalidade cumprem-nos 

verificar a ocorrência do dano. Nessa esteira, não vislumbro a existência 

de pagamento das faturas de cartão de crédito supostamente 

contratadas, bem como não há contrato realizado, seja escrito ou até 

mesmo contratação de empréstimo consignando junto a terminal de auto 

atendimento (ATM), portanto, impossível a reclamada invocar a existência 

de cessão de crédito sem a documentação necessária a prova alegada. A 

inteligência do artigo 6º da Lei nº 9.099/95, nos mostra que O juiz adotará 

em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime, atendendo 

aos fins sociais da Lei e às exigências do bem comum. Isso demonstra 

que o Juízo poderá valer-se da interpretação teleológica com mais 

liberdade como forma de buscar a solução mais justa para o caso, 

permitindo uma discricionariedade amparada na Lei. Ressalto que o caso 

apresentado trata de relação de consumo, haja vista que a empresa 

reclamada se enquadra como fornecedora de serviços e a parte 

reclamante como destinatária final, portanto, consumidora (CDC, arts. 2º e 

3º), incidindo, pois, as regras e princípios insertos no Código de Defesa do 

Consumidor, em especial aquele que prevê em favor do consumidor a 

inversão do ônus da prova, quando houver verossimilhança nas suas 

alegações ou for ele hipossuficiente perante a fornecedora, nos termos 

do art. 6º, inciso VIII, do CDC. A responsabilidade do fornecedor de 

produtos e serviços é objetiva pelos danos que causar ao consumidor, ou 

seja, independentemente da existência ou não de culpa, na forma do art. 

14 do CDC, bastando para tanto a existência de nexo de causalidade entre 

o evidente defeito do serviço prestado e dano causado, o que in casu, 

restou sobejamente comprovado. Outrossim, pela teoria do risco do 

empreendimento, todo aquele que se disponha a exercer alguma atividade 

no campo de fornecimento de serviços, tem o dever de responder pelos 

fatos resultantes do empreendimento, independentemente de culpa. A 

responsabilidade decorre do simples fato de dispor-se alguém a executar 

determinados serviços e o defeito do serviço é um dos pressupostos da 

responsabilidade por danos nas relações de consumo, inclusive o dano 

moral. O caso vertente diz respeito a dano moral puro, em que é 

desnecessária a prova e em cujo contexto, conforme pacificado pela 

doutrina e pela jurisprudência, a indenização opera-se por força da 

simples violação do direito. Ou seja: verificada a violação, surge o dever 

de indenizar, se presentes os seus pressupostos, quais sejam, o nexo de 

causalidade entre a ação ou omissão culposa do agente causador do 

dano e o resultado ofensivo a aspectos morais da vítima considerados 

abstratamente. Nesse sentido, a jurisprudência pátria: “CIVIL. DANO 

MORAL. REGISTRO INDEVIDO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. A 

jurisprudência desta Corte está consolidada no sentido de que, na 

concepção moderna do ressarcimento por dano moral, prevalece a 

responsabilização do agente por força do simples fato da violação, de 

modo a tornar-se desnecessária a prova do prejuízo em concreto, ao 

contrário do que se dá quanto ao dano material. (...) Recurso não 

conhecido” (RESP 556200 / RS ; Recurso Especial 2003/0099922-5, 

Quarta Turma do STJ, Relator Min. César Asfor Rocha (1098), Data da 

Decisão 21/10/2003, DJ Data:19/12/2003 PG:00491). Portanto, 

comprovada a responsabilidade da empresa Reclamada, entretanto, é de 

se salientar que o prejuízo moral experimentado pela parte Reclamante 

deve ser ressarcido numa soma que não apenas compense a ela a dor 

e/ou sofrimento causado, mas ESPECIALMENTE deve atender às 

circunstâncias do caso em tela, tendo em vista as posses do ofensor e a 

situação pessoal do ofendido, exigindo-se a um só tempo prudência, 

razoabilidade e severidade. Todavia, destaco que após a negativação 

indevida apontada no extrato juntado aos autos pela parte reclamante, 

nele se verifica outro apontamento, posteriores a essa, o que enseja na 

mitigação do valor atribuído a compensação por dano moral in re ipsa. 

Assim, com fulcro no princípio da razoabilidade e proporcionalidade julgo 

suficiente arbitrar a indenização no importe de R$ 1.000,00 (mil reais). 

Diante do exposto, à vista das razões apresentadas, com fulcro no art. 

487, I do Novo Código de Processo Civil c/c art. 6º da Lei nº. 9.099/95, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos veiculados na inicial, e, 

para tanto, CONDENO a reclamada a pagar à parte reclamante o valor de 

R$ 1.000,00 (mil reais), a título de indenização por danos morais, 

acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês contados a partir da 

citação (art. 405 do CC) e correção monetária a partir da homologação do 

presente decisum (Súmula nº 362, do STJ), bem como DECLARO a 

inexistência do débito no valor de R$ 1.330,87 (Mil trezentos e trinta reais 

e oitenta e sete centavos), disponível em 24/09/2016, objeto desta lide. 

Sem custas e sem honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei 

nº. 9.099/95). Submeto a presente decisão ao Juiz Togado (art. 40, da Lei 

nº 9.099/95). CARLOS AUGUSTO SERRA NETO Juiz Leigo Vistos. 1. 

HOMOLOGO a sentença proferida pelo juiz leigo, nos termos do art. 40 da 

Lei n. 9.099/95. 2. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário. 

ADALTO QUINTINO DA SILVA Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000807-96.2019.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ERIVELTON FURTADO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANNE FRAUZINO MACHADO OAB - MT24738/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ADALTO QUINTINO DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO ARAGUAIA SENTENÇA Processo: 

1000807-96.2019.8.11.0020. REQUERENTE: JOSE ERIVELTON FURTADO 

DOS SANTOS REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. 1. Trata-se de recurso de 

Embargos de Declaração Cível (Num. Num. 30136279 págs. 1/9) manejado 

contra a sentença derradeira de evento Num. 29490575 – págs. 1/4 na 
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forma do art. 48, da Lei nº 9.099/95, buscando nítida reforma de mérito da 

sentença guerreada, o que é vedado em tal via recursal. Explico. 2. 

Primeiramente, tem-se que o eminente Min. Marco Aurélio já cimentou que 

“os embargos declaratórios não consubstanciam crítica ao ofício judicante, 

mas servem-lhe ao aprimoramento. Ao apreciá-los, o órgão deve fazê-lo 

com espírito de compreensão, atentando para o fato de consubstanciarem 

verdadeira contribuição da parte em prol do devido processo legal” (STF, 

2ª T., AI 163.047-5-PR-AgRg-Edcl, DJU 8.3.96, p. 6.223). 3. A parte 

embargante, claramente, não pretende sanar obscuridade, contradição ou 

omissão do decisum. Nesta quadra, não havendo configuração das 

referidas exceções legais, somente ao juízo ad quem incumbe a 

devolução da matéria julgada, conforme artigo 41, da Lei nº 9.099/95. 4. 

Dessarte, não se presta os embargos para “o reexame de matéria sobre a 

qual a decisão embargada havia se pronunciado, com inversão, em 

consequência, do resultado final” (RSTJ 30/142). Comungam deste 

entendimento a jurisprudência pátria, a saber: “PROCESSUAL CIVIL. 

AGRAVO REGIMENTAL EM MEDIDA CAUTELAR. INTERPOSIÇÃO POR FAX. 

ART. 2º, CAPUT, DA LEI 9800/99. INTEMPESTIVIDADE. NÃO 

CONHECIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE 

QUAISQUER VÍCIOS DO ART. 535 DO CPC. REDISCUSSÃO DE QUESTÕES 

DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Revelam-se improcedentes os embargos 

declaratórios em que as questões levantadas traduzem inconformismo 

com o teor da decisão embargada, pretendendo rediscutir matérias já 

decididas, sem demonstrar omissão, contradição ou obscuridade (art. 535 

do CPC).2. O prazo de cinco dias para a juntada dos originais inicia-se no 

dia seguinte ao envio do fax, nos termos do art. 2º, caput, da Lei 9.800/99 

e da reiterada jurisprudência da 1ª Seção desta Corte (AgRg nos EREsp 

778814/RS, de minha relatoria, DJ de 15.05.2006; AgRG nos EREsp 

489226/MG, Ministro João Otávio de Noronha, DJ de 17.10.2005; EDcl no 

AgRg nos EREsp 741271/SP, Ministro José Delgado, DJ de 04.09.2006), 

não estando sujeito às regras de contagem de prazo previstas no Código 

de Processo Civil. 3. Embargos de declaração rejeitados. (Agravo 

Regimental 2006/0229968-7, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, Primeira 

Turma, DJ 26.02.2007, p. 549)” 5. Assim, resta claro que os embargos 

opostos nestes autos têm caráter puramente infringente, com efeito, 

busca a parte embargante rediscutir matérias de fato e de direito, 

modalidade não permitida em nosso ordenamento jurídico. 6. Ante ao 

exposto, por não preencher os requisitos de admissibilidade, bem como no 

recurso interposto, pretender claramente a parte reclamante a reforma da 

sentença por via ilegítima, NÃO CONHEÇO dos presentes embargos. 7. 

Submeto a presente decisão ao Juiz Togado (art. 40, da Lei nº 9.099/95). 

8. Homologada, publique-se. Registre-se. Intimem-se. 9. CUMPRA-SE, 

providenciando e expedindo o necessário. CARLOS AUGUSTO SERRA 

NETO Juiz Leigo Vistos. 1. HOMOLOGO a sentença proferida pelo juiz 

leigo, nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95. 2. CUMPRA-SE, 

providenciando e expedindo o necessário. ADALTO QUINTINO DA SILVA 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000378-66.2018.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

RENALDO PEREIRA ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEIA PAULA APARECIDA CLAUDIO OAB - MT0015120A-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE ALTO ARAGUAIA (REQUERIDO)

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE ALTO 

ARAGUAIA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE RUBENS FALBOTA OAB - MT10171-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ADALTO QUINTINO DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO ARAGUAIA SENTENÇA Processo: 

1000378-66.2018.8.11.0020. REQUERENTE: RENALDO PEREIRA ALVES 

REQUERIDO: MUNICIPIO DE ALTO ARAGUAIA, FUNDO MUNICIPAL DE 

PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE ALTO ARAGUAIA Vistos, 

etc. Trata-se de ação proposta por RENALDO PEREIRA ALVES em 

desfavor do MUNICIPIO DE ALTO ARAGUAIA e do FUNDO MUNICIPAL DE 

PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE ALTO ARAGUAIA, na qual 

pretende sejam os requeridos condenados a incorporar à remuneração da 

parte autora o percentual de 11,98% ou outro percentual aferido em 

liquidação de sentença, bem como seja condenado o réu ao pagamento 

dos valores pretéritos, com reflexo sobre as verbas de 13º salário, férias, 

gratificações e demais vantagens que compõem a remuneração ou 

proventos, respeitada a prescrição das parcelas anteriores ao quinquênio 

que antecedeu a propositura da ação. Citadas, as partes apresentaram 

contestação nos ID. Num. 15987162 e Num. 15982350, sustentando que 

não é necessária qualquer incorporação salarial, uma vez que tais 

incorporações já foram realizadas e, portanto, respeitadas, agindo assim 

em conformidade com a Lei n. 8.880,94. A parte reclamante apresentou 

réplica ID. Num. 17701111. Vieram os autos conclusos. É o relatório. 

DECIDO. O presente feito comporta o julgamento antecipado do mérito por 

não haver a necessidade de produção de outras provas, incidindo, desse 

modo, o disposto no artigo 355, I, do Código de Processo Civil. Antes de 

ingressar no mérito, contudo, cumpre excluir do polo passivo desta 

demanda o Fundo Municipal da Previdência Social dos Servidores de Alto 

Araguaia – PREVIMAR. Isso porque a discussão relativa à incorporação 

de verba remuneratória em virtude do prejuízo alegadamente ocorrido na 

conversão da URV não guarda relação com a entidade de previdência 

demandada, já que o(a) servidor(a), à época dos fatos que 

consubstanciam a causa de pedir, não integrava o quadro de agentes da 

PREVIMAR, a qual, desse modo, não figura como titular de obrigação de 

direito material deduzida em juízo, cabendo ressaltar, ademais, que em 

caso de procedência da pretensão, ou seja, com o reconhecimento do 

direito à incorporação remuneratória, o impacto da tutela jurisdicional sobre 

os proventos da aposentadoria da parte autora será mero consectário, 

decorrendo naturalmente a partir da comunicação, a ser feita pelo órgão a 

que vinculada o(a) ex-servidor(a), à entidade de previdência. Ultrapassa a 

questão preliminar, passo a análise de mérito. Busca o autor seja o 

requerido condenado a incorporar à sua remuneração o percentual de 

11,98% aferido em liquidação de sentença, ao argumento de que sofreu 

perda salarial ocasionada pela errônea conversão do cruzeiro real para 

URV, bem como seja condenado o réu ao pagamento dos valores 

pretéritos, com reflexo sobre as verbas de 13º salário, férias, 

gratificações e demais vantagens que compõem a remuneração ou 

proventos, respeitada a prescrição das parcelas anteriores ao quinquênio 

que antecedeu o ajuizamento da ação. É fato incontroverso nos autos que 

a parte autora é servidor(a) público(a) do município de Alto Araguaia/MT, 

no qual tomou posse anterior ao período de 29/02/1994 após aprovação 

em concurso público, investido no cargo de Vigilante. Nesse contexto, o 

acolhimento da pretensão é medida que se impõe. Com efeito, a matéria 

tratada nestes autos não demanda maiores discussões, uma vez que já 

pacificado nos Tribunais Superiores o entendimento de que os servidores 

públicos fazem jus ao percentual de 11,98% ou ao índice decorrente do 

processo de liquidação, tendo em vista o prejuízo a eles causado com a 

equivocada conversão do Cruzeiro Real em URV, operada pela Lei nº 

8.880/94, sendo certo que a recomposição pretendida não representa 

aumento de remuneração, mas um reconhecimento da ocorrência de 

indevido decréscimo quando da conversão supracitada, motivo pelo qual o 

acolhimento do pedido pelo Poder Judiciário não encontra óbice da Súmula 

nº 339 do Supremo Tribunal Federal. A propósito, segue o que decidido 

pela Suprema Corte, em julgamento de recurso extraordinário com 

repercussão geral (grifei): EMENTA: 1) Direito monetário. Conversão do 

padrão monetário: Cruzeiro Real em URV. Direito aos 11,98%, ou do índice 

decorrente do processo de liquidação, e a sua incorporação. Competência 

privativa da União para legislar sobre a matéria. Art. 22, inciso VI, da 

Constituição da República. Inconstitucionalidade formal da lei estadual nº 

6.612/94 que regula o tema da conversão do Cruzeiro Real em URV. 2) O 

direito ao percentual de 11,98%, ou do índice decorrente do processo de 

liquidação, na remuneração do servidor, resultante da equivocada 

conversão do Cruzeiro Real em URV, não representa um aumento na 

remuneração do servidor público, mas um reconhecimento da ocorrência 

de indevido decréscimo no momento da conversão da moeda em relação 

àqueles que recebem seus vencimentos em momento anterior ao do 

término do mês trabalhado, tal como ocorre, verbi gratia, no âmbito do 

Poder Legislativo e do Poder Judiciário por força do art. 168 da 

Constituição da República. 3) Consectariamente, o referido percentual 

deve ser incorporado à remuneração dos aludidos servidores, sem 

qualquer compensação ou abatimento em razão de aumentos 

remuneratórios supervenientes. 4) A limitação temporal do direito à 

incorporação dos 11,98% ou do índice decorrente do processo de 

liquidação deve adstringir-se ao decisum na ADI nº 2.323-MC/DF e na ADI 
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nº 2.321/DF. 5) O término da incorporação dos 11,98%, ou do índice obtido 

em cada caso, na remuneração deve ocorrer no momento em que a 

carreira do servidor passa por uma restruturação remuneratória, 

porquanto não há direito à percepção ad aeternum de parcela de 

remuneração por servidor público. 6) A irredutibilidade estipendial 

recomenda que se, em decorrência da reestruturação da carreira do 

servidor, a supressão da parcela dos 11,98%, ou em outro percentual 

obtido na liquidação, verificar-se com a redução da remuneração, o 

servidor fará jus a uma parcela remuneratória (VPNI) em montante 

necessário para que não haja uma ofensa ao princípio, cujo valor será 

absorvido pelos aumentos subsequentes. 7) A reestruturação dos cargos 

no âmbito do Poder Judiciário Federal decorreu do advento da Lei nº 

10.475/2002, diploma legal cuja vigência deve servir de termo ad quem 

para o pagamento e incorporação dos 11,98% no âmbito do referido 

Poder. 8) Inconstitucionalidade. 9) Recurso extraordinário interposto pelo 

estado do Rio Grande do Norte conhecido e parcialmente provido, 

porquanto descabida a pretensa compensação do percentual devido ao 

servidor em razão da ilegalidade na conversão de Cruzeiros Reais em 

URV com aumentos supervenientes a título de reajuste e revisão de 

remuneração, restando, por outro lado, fixado que o referido percentual 

será absorvido no caso de reestruturação financeira da carreira, e 

declarada incidenter tantum a inconstitucionalidade da Lei n° 6.612, de 16 

de maio de 1994, do estado do Rio Grande do Norte. (RE 561836, 

Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 26/09/2013, 

ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-027 

DIVULG 07-02-2014 PUBLIC 10-02-2014) Conforme se extrai da ementa 

acima, o término da incorporação na remuneração do(a) servidor(a) deve 

ocorrer no momento em que a carreira respectiva passar por uma 

reestruturação remuneratória, o que não se confunde com simples 

reajustes salariais. Nesse caso, de reestruturação, caso a supressão da 

incorporação (11,98% ou outro percentual definido em liquidação) importe 

da redução da remuneração do servidor, o princípio da irredutibilidade 

salarial recomenda que seja concedida ao agente uma parcela 

remuneratória (VNPI) em montante necessário para que não haja uma 

ofensa ao princípio supracitado, cujo valor será absorvido pelos aumentos 

subsequentes. No caso em tela, contudo, verifica-se que o ente federativo 

demandado não se desincumbiu de comprovar eventual reestruturação da 

carreira integrada pela parte autora ou menos que ele tenha sido 

beneficiado com qualquer reajuste salarial, motivo pelo qual a 

incorporação ainda é devida. Por outro lado, importante ressaltar que a 

circunstância de a parte promovente integrar o quadro de servidores do 

Poder Executivo não afasta o seu direito à incorporação postulada, 

mormente em se tratando de caso em que o ente federativo não 

comprovou nos autos que efetua o pagamento de seus servidores no 

último dia do mês, o que, em tese, afastaria a possibilidade da alegada 

lesão de direito ocorrida quando da conversão dos valores da 

remuneração em URV, no dia 1º de março de 1994, na forma do artigo 22 

da Lei nº 8.880/1994. Desse modo, em sendo possível que o pagamento 

dos vencimentos ocorra no mesmo mês de competência, é provável que o 

reclamante experimente em seus proventos, na atualidade, o decréscimo 

relativo aos dias que não foram incluídos na correção. Nesse sentido, 

confira-se o entendimento consolidado pelo e. STJ, em julgamento de 

recurso especial repetitivo (art. 543-C, CPC/73) (sublinhei): PROCESSUAL 

CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE 

SEGURANÇA. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. 

PRELIMINARES REJEITADAS. EFEITO PRECLUSIVO DA COISA JULGADA 

FORMAL. URV. ACRÉSCIMO DA DIFERENÇA DECORRENTE DA 

CONVERSÃO. LEI N. 8.880/94. DIREITO DE TODOS OS SERVIDORES 

PÚBLICOS. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A 

DECISÃO ATACADA. I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na 

sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela 

data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, 

aplica-se o Código de Processo Civil de 2015. II - Tendo sido analisadas e 

afastadas as preliminares arguidas, pelo tribunal de origem, não havendo 

impugnação no momento oportuno, opera-se o efeito preclusivo da coisa 

julgada formal. III - Conforme entendimento desta Corte, firmado sob a 

sistemática do art. 543-C do Código de Processo Civil de 1973, todos os 

servidores públicos, sejam federais, estaduais ou municipais, incluindo 

aqueles vinculados ao Poder Executivo, fazem jus ao acréscimo da 

diferença decorrente da conversão, para URV, de seus vencimentos, pela 

Lei n. 8.880/94, a depender da data do efetivo pagamento. III - O 

Agravante não apresenta, no agravo, argumentos suficientes para 

desconstituir a decisão recorrida. IV - Agravo Interno improvido. (AgInt no 

RMS 35.674/AM, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, 

julgado em 27/06/2017, DJe 03/08/2017) Na mesma trilha, segue a 

jurisprudência do e. TJMT (grifos acrescidos): RECURSO DE APELAÇÃO 

CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR 

PÚBLICO ESTADUAL – CONVERSÃO DA MOEDA DE CRUZEIRO REAL EM 

URV – PREJUDICIAL DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL - 

REJEITADA – SERVIDOR DO EXECUTIVO – DIREITO AO ACRÉSCIMO DA 

DIFERENÇA DECORRENTE DA CONVERSÃO DE VENCIMENTOS PARA URV 

– EXISTÊNCIA DE EFETIVA DEFASAGEM NA REMUNERAÇÃO E NO 

PERCENTUAL, BEM COMO REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA, A SER 

APURADO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO – 

INCIDÊNCIA DE IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – 

CORREÇÃO MONETÁRIA – APLICAÇÃO PELO IPCA-E – DESDE A DATA 

FIXADA NA SENTENÇA – ÍNDICES OFICIAIS DE REMUNERAÇÃO BÁSICA E 

JUROS APLICADOS À CADERNETA DE POUPANÇA – HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS - DEFINIDOS QUANDO LIQUIDADA A SENTENÇA – 

RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO – PARCIALMENTE PROVIDO – 

SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA. 1. Tratando-se de parcelas de 

trato sucessivo, que se renova mês a mês, ocorre a prescrição apenas 

das prestações referentes ao quinquênio anterior à propositura da ação, 

conforme orientação consolidada na Súmula nº 85 do colendo Superior 

Tribunal de Justiça. 2. Os Tribunais Superiores já pacificaram 

entendimento de que os servidores públicos federais, estaduais ou 

municipais - inclusive do Poder Executivo - têm direito ao acréscimo da 

diferença decorrente da conversão de seus vencimentos para a Unidade 

Real de Valor - URV, nos moldes previstos na Lei 8.880/94, levando-se em 

conta a data do efetivo pagamento. (Ag 126295/2015, DESA. MARIA 

APARECIDA RIBEIRO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 12/12/2016, 

Publicado no DJE 16/12/2016) 3. Para a fixação do índice decorrente da 

conversão de Cruzeiro Real para Unidade Real de Valor, deve ser 

considerada a reestruturação financeira da carreira, acaso ocorrida, 

consoante decidiu o Supremo Tribunal Federal: STF, Tribunal Pleno, RE 

561836/RN, relator Ministro Luiz Fux, DJe 10/2/2014 (Apelação/Remessa 

Necessária 85268/2016, Rel. Des. Luiz Carlos da Costa, 4ª Câmara Cível, 

julgado em 19.07.2016). 4. Somente em liquidação de sentença por 

arbitramento poderá ser apurada a concreta existência de defasagem 

remuneratória, bem como o eventual índice, decorrente da utilização do 

método de conversão previsto na lei nº 8.880, de 27 de maio de 1994. 5. 

As verbas percebidas por servidores públicos resultantes da diferença 

apurada na conversão de suas remunerações da URV para o Real têm 

natureza salarial e, portanto, estão sujeitas à incidência de Imposto de 

Renda e de Contribuição Previdenciária. 6. Aplica-se à correção monetária 

o IPCA-E – Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial, 

desde a data fixada na sentença. 7. Quanto aos juros moratórios estes 

incidirão a partir da citação, com os índices oficiais de remuneração 

básica e juros aplicados à caderneta de poupança, conforme os termos 

do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 (redação dada pela Lei nº 11.960/09). 8. O 

art. 85 do novo CPC, em vigor desde 18/3/2016, em seus parágrafos 3º e 

4º, que trata da condenação em honorários quando for vencida a Fazenda 

Pública, determina que, não sendo líquida a sentença, a definição do 

percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá 

quando liquidado o julgado. (Apelação / Remessa Necessária 

157272/2017, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 09/04/2018, 

Publicado no DJE 16/04/2018). Outrossim, também é firme na 

jurisprudência pátria o entendimento segundo o qual a diferença relativa à 

conversão de cruzeiros reais em URV é devida inclusive àqueles 

servidores empossados em momento posterior ao advento da Lei nº 

8.880/1994, de modo que a data de ingresso no serviço público não afeta 

o direito do servidor à revisão geral de seus vencimentos e 

correspondentes efeitos. Sobre o tema, colaciono os seguintes julgados 

(destaquei): ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. URV. APURAÇÃO DE 

DEFASAGEM. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. I - O Superior Tribunal de 

Justiça consolidou o entendimento de que os servidores públicos, sejam 

federais, estaduais, distritais ou municipais, têm direito à diferença 

decorrente da conversão de seus vencimentos em URV, a ser calculada 

com base na Lei 8.880/1994, devendo, para tanto, ser considerada a data 

do efetivo pagamento. II - É, também, firme a jurisprudência do STJ no 

sentido de que a diferença relativa à conversão de cruzeiros reais em 

URV é devida inclusive àqueles servidores empossados em momento 

posterior ao advento da Lei 8.880/1994, de modo que a data de ingresso 
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no serviço público não afeta o direito do servidor à revisão geral de seus 

vencimentos e correspondentes efeitos. Neste sentido: AgRg no REsp 

1539799/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado 

em 06/10/2015, DJe 03/02/2016; AgRg no REsp 1124645/DF, Rel. Ministro 

NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 16/04/2015, DJe 27/04/2015) 

III - Quanto à apuração de eventual prejuízo, esta Corte Superior possui 

entendimento consolidado no sentido de que somente em liquidação de 

sentença, há de se apurar a efetiva defasagem remuneratória devida aos 

servidores públicos decorrente do método de conversão aplicado pelo 

Estado em confronto com a legislação federal, de modo a evitar eventual 

pagamento em duplicidade e o enriquecimento sem causa. Neste sentido: 

AgInt no REsp 1602406/RJ, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA 

TURMA, julgado em 20/04/2017, DJe 27/04/2017; REsp 1657343/MT, Rel. 

Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 28/03/2017, 

DJe 05/05/2017. IV - Agravo interno improvido. (AgInt no REsp 

1686040/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, 

julgado em 20/03/2018, DJe 26/03/2018) RECURSO DE APELAÇÃO COM 

REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE COBRANÇA – DIFERENÇA SALARIAL 

– PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DE DEFESA E DE INÉPCIA DA INICIAL 

– REJEITADAS – PREJUDICIAL DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO – RELAÇÃO DE 

TRATO SUCESSIVO – REJEITADA – INGRESSO NO SERVIÇO PÚBLICO 

POSTERIOR AO ADVENTO DA LEI 8.880/1994 – ENTENDIMENTO 

CONSOLIDADO NO STJ – DIREITO NÃO AFETADO – CONVERSÃO 

ERRÔNEA DE CRUZEIROS REAIS EM URV – APURAÇÃO DO PERCENTUAL 

E DA OCORRÊNCIA DA EFETIVA DEFASAGEM EM SEDE DE LIQUIDAÇÃO 

DE SENTENÇA – PRECEDENTES DOS TRIBUNAIS SUPERIORES – MATÉRIA 

PACIFICADA – JUROS DE MORA – 6% AO ANO ATÉ A LEI 11.960/09 E, 

APÓS, PELO ÍNDICE OFICIAL DE REMUNERAÇÃO BÁSICA E JUROS 

APLICADOS À CADERNETA DE POUPANÇA – CORREÇÃO MONETÁRIA 

PELO IPCA-E – HONORÁRIOS ARBITRADOS EM LIQUIDAÇÃO DE 

SENTENÇA – APELO DESPROVIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE 

RETIFICADA. 1.Não caracteriza cerceamento de defesa o julgamento 

antecipado do pedido, quando a matéria não exige a produção de outras 

provas, nos termos do art. 355, I, do CPC. 2. Sendo pacífico o 

entendimento jurisprudencial de que eventual defasagem remuneratória 

decorrente da conversão da moeda será aferida por ocasião da liquidação 

de sentença, mostra-se dispensável a juntada aos autos das fichas 

financeiras anteriores ao quinquênio que antecede à propositura da ação 

e, ademais, a alegada ausência não impediu a escorreita análise do mérito 

da lide. Também não há que se falar em inépcia da inicial, quando da 

narrativa dos fatos se chega à conclusão lógica do pedido. 3. Quando há 

o reconhecimento de diferenças remuneratórias decorrentes da 

conversão da moeda, a prescrição atinge tão somente as parcelas 

anteriores aos 5 (cinco) anos que antecederam a data da propositura 

(Súmula 85 do STJ), por se tratar de relação jurídica de trato sucessivo, 

que se renova mês a mês. 4. A data de ingresso de servidor na 

Administração Pública não afeta o seu direito à eventual defasagem 

decorrente da conversão do cruzeiro real para URV. 5. "(...) somente em 

liquidação de sentença há de se apurar a efetiva defasagem 

remuneratória devida aos servidores públicos decorrente do método de 

conversão aplicado pelo Município em confronto com a legislação federal, 

de modo a evitar eventual pagamento em duplicidade e o enriquecimento 

sem causa" (AgRg nos EDcl no REsp 1.237.530/SP, Rel. Ministro Cesar 

Asfor Rocha, Segunda Turma, julgado em 29/05/2012, DJe 13/06/2012). 3. 

Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no REsp 1564386/RJ, 

Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 15/03/2016, 

DJe 29/03/2016)”. 6. Juros de mora no percentual de 6% ao ano, até a 

vigência da Lei n. 11.960/2009, quando, então, serão acrescidos com 

base no índice oficial de remuneração básica e juros aplicados à 

caderneta da poupança, a partir da citação. Correção monetária pelo 

IPCA-E, em virtude do julgamento do RE 870947, tema 810 do STF, de 

20/09/2017 (Ata nº 27, de 20/09/2017. DJE nº 216, divulgado em 

22/09/2017. 7. Sendo ilíquida a sentença, o percentual dos honorários 

somente deverá ser arbitrado após a liquidação do valor, na forma do art. 

85, § 4º, inciso II, do Código de Processo Civil/15. 8. Apelo desprovido e 

sentença parcialmente retificada. (Apelação / Remessa Necessária 

154638/2016, DR. JONES GATTASS DIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO 

PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 22/01/2018, Publicado no DJE 

19/02/2018) Desse modo, a pretensão formulada na inicial deve ser 

acolhida, devendo a apuração do eventual prejuízo da parte autora ser 

objeto de liquidação de sentença, a fim de se investigar a efetiva 

defasagem remuneratória sofrida pelo(a) servidor(a) e, por conseguinte, 

se definir o percentual de incorporação devido sobre sua remuneração e 

respectivos reflexos. Ante o exposto, EX OFFICIO, EXCLUO do polo 

passivo a parte ré Fundo Municipal de Previdência Social dos Servidores 

de Alto Araguaia – PREVIMAR ante a sua ilegitimidade passiva e, no 

mérito, JULGO PROCEDENTES os pedidos para (i) condenar o requerido a 

incorporar à remuneração da parte autora a diferença da defasagem 

remuneratória, cujo eventual percentual resultante da conversão do 

cruzeiro real para URV deverá ser apurado em liquidação por 

arbitramento; e (ii) condenar o réu ao pagamento dos valores retroativos 

decorrentes dessa incorporação, incluindo o reflexo sobre 13º salário, 

férias e gratificações, observada a prescrição das parcelas que 

antecedem o quinquênio anterior ao ajuizamento da ação. Sobre os 

valores retroativos deverá incidir correção monetária pelo IPCA-E (RE 

870947/SE, c/ repercussão geral), bem como juros de mora com base nos 

índices aplicados à caderneta de poupança (art. 1º-F, Lei nº 9.494/97). 

Sem custas e sem honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei 

nº. 9.099/95). Submeto a presente decisão ao Juiz Togado (art. 40, da Lei 

nº 9.099/95). CARLOS AUGUSTO SERRA NETO Juiz Leigo Vistos. 1. 

HOMOLOGO a sentença proferida pelo juiz leigo, nos termos do art. 40 da 

Lei n. 9.099/95. 2. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário. 

ADALTO QUINTINO DA SILVA Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000684-98.2019.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

HENRIQUE CANDIDO DE MORAES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GIZELDA COSTA NOVAES (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LAZARO ROBERTO MOREIRA LIMA OAB - MT10006-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ADALTO QUINTINO DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO ARAGUAIA SENTENÇA Processo: 

1000684-98.2019.8.11.0020. REQUERENTE: HENRIQUE CANDIDO DE 

MORAES REQUERIDO: GIZELDA COSTA NOVAES Vistos. 1. Trata-se de 

recurso de Embargos de Declaração Cível (Num. 27072114 págs. 1/2) 

manejado contra a sentença derradeira de evento Num. 26158449 – págs. 

1/4 na forma do art. 48, da Lei nº 9.099/95, buscando nítida reforma de 

mérito da sentença guerreada, o que é vedado em tal via recursal. Explico. 

2. Primeiramente, tem-se que o eminente Min. Marco Aurélio já cimentou 

que “os embargos declaratórios não consubstanciam crítica ao ofício 

judicante, mas servem-lhe ao aprimoramento. Ao apreciá-los, o órgão 

deve fazê-lo com espírito de compreensão, atentando para o fato de 

consubstanciarem verdadeira contribuição da parte em prol do devido 

processo legal” (STF, 2ª T., AI 163.047-5-PR-AgRg-Edcl, DJU 8.3.96, p. 

6.223). 3. A parte embargante, claramente, não pretende sanar 

obscuridade, contradição ou omissão do decisum. Nesta quadra, não 

havendo configuração das referidas exceções legais, somente ao juízo ad 

quem incumbe a devolução da matéria julgada, conforme artigo 41, da Lei 

nº 9.099/95. 4. Dessarte, não se presta os embargos para “o reexame de 

matéria sobre a qual a decisão embargada havia se pronunciado, com 

inversão, em consequência, do resultado final” (RSTJ 30/142). Comungam 

deste entendimento a jurisprudência pátria, a saber: “PROCESSUAL CIVIL. 

AGRAVO REGIMENTAL EM MEDIDA CAUTELAR. INTERPOSIÇÃO POR FAX. 

ART. 2º, CAPUT, DA LEI 9800/99. INTEMPESTIVIDADE. NÃO 

CONHECIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE 

QUAISQUER VÍCIOS DO ART. 535 DO CPC. REDISCUSSÃO DE QUESTÕES 

DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Revelam-se improcedentes os embargos 

declaratórios em que as questões levantadas traduzem inconformismo 

com o teor da decisão embargada, pretendendo rediscutir matérias já 

decididas, sem demonstrar omissão, contradição ou obscuridade (art. 535 

do CPC).2. O prazo de cinco dias para a juntada dos originais inicia-se no 

dia seguinte ao envio do fax, nos termos do art. 2º, caput, da Lei 9.800/99 

e da reiterada jurisprudência da 1ª Seção desta Corte (AgRg nos EREsp 

778814/RS, de minha relatoria, DJ de 15.05.2006; AgRG nos EREsp 

489226/MG, Ministro João Otávio de Noronha, DJ de 17.10.2005; EDcl no 

AgRg nos EREsp 741271/SP, Ministro José Delgado, DJ de 04.09.2006), 

não estando sujeito às regras de contagem de prazo previstas no Código 

de Processo Civil. 3. Embargos de declaração rejeitados. (Agravo 

Regimental 2006/0229968-7, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, Primeira 

Turma, DJ 26.02.2007, p. 549)” 5. Assim, resta claro que os embargos 
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opostos nestes autos têm caráter puramente infringente, com efeito, 

busca a parte embargante rediscutir matérias de fato e de direito, 

modalidade não permitida em nosso ordenamento jurídico. 6. Ante ao 

exposto, por não preencher os requisitos de admissibilidade, bem como no 

recurso interposto, pretender claramente a parte reclamante a reforma da 

sentença por via ilegítima, NÃO CONHEÇO dos presentes embargos. 7. 

Submeto a presente decisão ao Juiz Togado (art. 40, da Lei nº 9.099/95). 

8. Homologada, publique-se. Registre-se. Intimem-se. 9. CUMPRA-SE, 

providenciando e expedindo o necessário. CARLOS AUGUSTO SERRA 

NETO Juiz Leigo Vistos. 1. HOMOLOGO a sentença proferida pelo juiz 

leigo, nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95. 2. CUMPRA-SE, 

providenciando e expedindo o necessário. ADALTO QUINTINO DA SILVA 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000951-70.2019.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

RENATO FRANCISCO DE MORAES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MAISLA C. LIMA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ADALTO QUINTINO DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO ARAGUAIA SENTENÇA Processo: 

1000951-70.2019.8.11.0020. REQUERENTE: RENATO FRANCISCO DE 

MORAES REQUERIDO: MAISLA C. LIMA Vistos. A parte autora alega que 

possui um crédito de R$ 1.378,00 (Mil trezentos e setenta e oito reais) a 

receber da parte reclamada em razão de negócio jurídico entabulado com 

a parte, dos quais, comprovado através da juntada das notas promissória. 

A parte reclamada, embora citada (Num. 24321027), deixou de 

comparecer a audiência de conciliação, consoante movimento Num. 

27480156, bem como não apresentou contestação. É o sucinto relatório. 

DECIDO. O litígio versa sobre matéria exclusivamente de direito, 

encontrando-se o julgamento antecipado, eis que presente a hipótese do 

art. 355, I do CPC, não havendo necessidade de produção de outras 

provas, em audiência, ou não. Sigo a orientação do Superior Tribunal de 

Justiça no sentido de que “(...) presentes as condições que ensejam 

julgamento antecipado da causa, é dever do Juiz e não mera faculdade, de 

assim proceder.” (Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, REsp n.º 2.832-RJ, 

DJU 17.09.90, pág. 9513). Então, atento aos princípios da economia e 

celeridade processual, passo a decidir. Em segundo giro, o Enunciado 20, 

do Fórum Nacional de Juizados Especiais, tem a seguinte redação: “O 

comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório. A pessoa 

jurídica poderá ser representada por preposto.” Como se vê, em 

conformidade com o Enunciado 20, cabe à parte reclamada comparecer 

na audiência ou tratando-se de pessoa jurídica ser representada por 

preposto, caso contrário, serão reputados verdadeiros os fatos alegados 

pelo autor, com imediato julgamento da demanda. Nem mesmo a oferta de 

contestação, por advogado regularmente constituído, ou a presença deste 

na audiência, afastaria a obrigação do comparecimento do demandado, 

salvo se for por motivo justificado. Preleciona o artigo 20 da Lei nº 

9.099/95: “Art. 20. Não comparecendo o demandado à sessão de 

conciliação ou à audiência de instrução e julgamento, reputar-se-ão 

verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial, salvo se o contrário 

resultar da convicção do juiz.” Assim, tenho que uma vez afirmado pela 

parte autora o não recebimento do valor atribuído, cumpria a parte ré 

provocar o contraditório demonstrando fato extintivo, impeditivo ou 

modificativo do direito da primeira, nos termos do artigo 373, II do CPC, o 

que não o fez, devendo, portanto, o pedido ser julgado procedente. Com 

efeito a parte reclamante demonstrou ser a parte ré devedora, tendo ainda 

afirmado que ela deixou de adimplir integralmente a dívida. Diante do 

exposto, à vista das razões apresentadas, com fulcro no art. 487, I do 

Código de Processo Civil c/c art. 6º da Lei nº. 9.099/95, JULGO 

PROCEDENTES os pedidos veiculados na inicial, e, para tanto, CONDENO a 

parte reclamada a pagar à parte reclamante o valor de R$ 1.378,00 (Mil 

trezentos e setenta e oito reais), a título de cobrança, a ser acrescido de 

juros de 1% a.m. desde a emissão da nota promissória e correção 

monetária (INPC) desde a citação. Sem custas e sem honorários neste 

grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95). Submeto a presente 

decisão ao Juiz Togado (art. 40, da Lei nº 9.099/95). CARLOS AUGUSTO 

SERRA NETO Juiz Leigo Vistos. 1. HOMOLOGO a sentença proferida pelo 

juiz leigo, nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95. 2. CUMPRA-SE, 

providenciando e expedindo o necessário. ADALTO QUINTINO DA SILVA 

Juiz de Direito

Comarca de Barra do Bugres

1ª Vara

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 80431 Nr: 2043-83.2012.811.0008

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ FELIPE DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AUTO POSTO BUGRENSE LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE MORGANA BETTIO - 

OAB:6099/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LINDOLFO ALVES DA COSTA 

- OAB:4366

 Vistos etc.

 DEFIRO o bloqueio de contas do executado através do sistema 

BACENJUD, no montante indicado de R$ 26.494,44 (fls.116v). A busca 

deverá ser realizada em nome de AUTO POSTO BUGRENSE LTDA, CNPJ 

nº 32.962.458/0001-18.

 Executada a penhora e restando parcialmente ou integralmente cumprida, 

intime-se o executado, na pessoa de seu advogado para, querendo, 

manifestar-se no prazo de 05 (cinco) dias, sobre a penhora de folhas 

(artigo 854, § 2º, do CPC).

 Caso a penhora online reste infrutífera ou parcialmente cumprida, 

concluso para análise dos demais pedidos.

 Ainda, restando infrutífera ou parcialmente cumprida a penhora online, 

defiro a expedição de certidão de protesto, requerida às folhas 115v.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Barra do Bugres/MT, 10 de fevereiro de 2.020.

Silvio Mendonça Ribeiro Filho

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 134017 Nr: 998-34.2018.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDEVALDO DA SILVA ARANTES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JILVANE JOSÉ DE BRITO - 

OAB:20382/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto e por tudo mais que dos autos consta, JULGO 

PROCEDENTE o pedido deduzido na inicial para RECONHECER o tempo de 

serviço especial prestado pelo autor, e CONDENAR o instituto requerido a 

averbar estes períodos como tal, bem como a implantar o benefício da 

aposentadoria especial em favor do autor a partir da data do requerimento 

administrativo, a saber, 03/08/2017 (fl. 69).Por conseguinte, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do 

artigo 487, inciso I do CPC.CONCEDO a tutela provisória de urgência de 

caráter antecipado, porque presentes, nesse momento, os pressupostos 

legais para tanto, notadamente a probabilidade do direito invocado pela 

autora. O perigo de dano também se faz presente, considerando-se o 

caráter alimentar da verba pleiteada, o que dispensa maiores comentários. 

OFICIE-SE, com urgência, para implantação do benefício no prazo de 30 

dias, sob pena de multa diária que arbitro em R$ 100,00 (cem reais), 

limitado ao teto de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). As diferenças vencidas 

deverão ser corrigidas monetariamente a partir de cada vencimento 

segundo o INPC e acrescidas de juros de mora mensais a partir da 

citação, fixados segundo a remuneração da Caderneta de Poupança, na 

forma do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 (com redação dada pela Lei nº 

11.960/09, vigente desde 30.06.2009), em observância ao que restou 

decidido pelo STF no RE nº. 870.947 Tema 810 e pelo STJ no REsp nº. 

1.492.221 Tema 905. A partir da inscrição do crédito em RPV/Precatório, a 

correção monetária seguirá o IPCA-E, conforme restou decidido pelo STF 
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no julgamento da ADI nº 4.357/DF e da ADI nº 4.425/DF.CONDENO o 

requerido nos honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento), 

sobre o valor das parcelas vencidas até a publicação da sentença 

(Súmula 111 STJ). ISENTO o vencido do pagamento das custas 

processuais, conforme art. 8°, §1° da lei 8.620/93. Havendo Recurso de 

Apelação, intime-se a parte apelada para apresentar Contrarrazões no 

prazo de 15 (quinze) dias (1.010, §1º, CPC).

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 44063 Nr: 289-77.2010.811.0008

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANESIO DOMINGOS ROMANINI, NEIDE 

MAGNANI ROMANINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:MT/20.495-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

 Defiro o pedido de fls. 128/128-v°, posto que, determino a realização de 

avaliação e penhora do(s) imóvel(is) informado(s) na exordial.

 Com a apresentação da avaliação do bem, volvam-me os autos conclusos 

para designação de data para realização de hasta pública.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 55031 Nr: 1230-56.2012.811.0008

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E 

INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDE SUDOESTE MT/PA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AURETE MACHADO DOS SANTOS RIBEIRO, 

JOSÉ MACHADO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ DE ASSIS ROSA - 

OAB:19077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

1. Indefiro, por ora, o pedido de levantamento de valores feito pela parte 

Exequente às fls. 97, uma vez que o montante penhorado é insignificante, 

diante do valor executado nesta ação. Logo, neste momento processual, 

tendo em vista o princípio da razoabilidade, mostra-se incabível a 

movimentação da máquina Judiciária para o fim almejado pela Exequente.

 2. Nada obstante, intime-se a parte executada para realizar o pagamento 

do valor remanescente no prazo legal.

 3. Após, intime-se a parte exequente para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, requerer o que entender de direito, sob pena de arquivamento do 

feito.

 4. Decorrido o prazo assinalado, sem manifestação ou mera reiteração de 

pedidos já indeferidos pelo Juízo, certifique-se e remetam-se os autos ao 

arquivo independentemente de nova conclusão.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 43038 Nr: 3072-76.2009.811.0008

 AÇÃO: Alvará Judicial - Lei 6858/80->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIANE APARECIDA GUEDES MAIER, JÚLIO GUEDES 

MAIER

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO CARLOS HIDALGO THOMÉ 

- OAB:1.193-B, MAIKE FERREIRA DOS ANJOS - OAB:OAB/MT 26.101, 

RODRIGO NUSS - OAB:16.509/MT, ROGÉRIO TADEU BORSARI - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 11. Levando-se em conta que a parte Requerente é filho do falecido, 

determino a expedição de Alvará Judicial em favor da parte Requerente 

Júlio Guedes Maier o levantamento da importância depositada junto à 

instituição bancária Banco do Brasil. 13. Expeça-se o competente alvará 

em favor das requerentes, de acordo com os dados fornecidos.14. Após, 

com o cumprimento de todas as formalidades legais, arquive-se os 

autos.P.R.I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 120316 Nr: 989-09.2017.811.0008

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: KIRTON BANK S/A - BANCO MÚLTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARINEZ CAETANO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE PASQUALI PARISE - 

OAB:112409-SP, GUSTAVO PASQUALI PARISE - OAB:155574-SP, 

PASQUALI PARISE - OAB:SP 4752

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Defiro o pedido de fls. 87, atenda-se na forma requerida.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 130463 Nr: 6805-69.2017.811.0008

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E 

INVESTIMENTO DO SUDOESTE DE MT - SICRED SUDOESTE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDINEI PATRICIO DO CARMO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO ALVES MARCAL - 

OAB:13311

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

 1. Intime-se a parte devedora, para que no prazo de 15 (quinze) dias 

efetue o pagamento do valor do débito, ou comprovar que já o fez, sob 

pena de incidência de multa de 10 % (dez por cento), nos termos do art. 

523, §1º do Código de Processo Civil.

2. Findo prazo, o que deverá ser certificado nos autos, intime-se a parte 

exequente, para querendo, requerer o que entender de direito.

 3. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 109626 Nr: 1506-48.2016.811.0008

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE 

MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ ROBERTO SOCORRO GONÇALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ DE ASSIS ROSA - 

OAB:19077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Proicedr a intimação do advogado da parte autora para providênciar a 

diligência do senhor Oficial de Justiça, para cumprimento do mandao de 

Citação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 130463 Nr: 6805-69.2017.811.0008

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E 

INVESTIMENTO DO SUDOESTE DE MT - SICRED SUDOESTE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDINEI PATRICIO DO CARMO
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO ALVES MARCAL - 

OAB:13311

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Proceder a intimação da parte autora para providênciar a diligencia do 

senhor oficial de Justiça para cumprimentodo mandado de Intimação, no 

prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 21438 Nr: 1512-41.2005.811.0008

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NELCIO DIAS MENDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA AQUINO DE OLIVEIRA - 

OAB:MT 7.230, REYNALDO BOTELHO DA FONSECA ACCIOLY JR. - 

OAB:7581-MT, WALQUIRIA RODRIGUES BARRETO - OAB:MT 9.452

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que não foi expedido Requisição de Pegamos Valor, pois o valor 

que foi homologado ás fls. 226 a 230, não consta planilha para execução 

de RPV e Precatório, para preencher os formulário no sistema não consigo 

fazer se não tiver planilha com todos sua descriminação necessária.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 147168 Nr: 509-60.2019.811.0008

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SGP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Patricia Capriolli Goncalves - 

OAB:MT-12.855O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Francisco Arantes Neto - 

OAB:MT0025147O

 TERMOS DO GESTOR JUDICIÁRIO (ATOS)

Nos termos da legislação vigente e Provimento (artigo 482 da CNGC e 

artigos 152 e 203 do CPC), impulsiono o feito, em cumprimento ao item 7 da 

decisão de fls. 94, para intimar a parte executada para que querendo 

ofereça embargos no prazo legal, acerca do termo de penhora de fls. 

95-96.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 160128 Nr: 232-10.2020.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VERA LUCIA DE OLIVEIRA DO ESPIRITO SANTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSELINA LUCIA DOS SANTOS 

SOUZA - OAB:MT 3493

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 TERMOS DO GESTOR JUDICIÁRIO (ATOS)

Nos termos da legislação vigente e Provimento (artigo 482 da CNGC e 

artigos 152 e 203 do CPC), impulsiono o feito com a finalidade de intimar a 

parte autora para que apresente, no prazo de 15 dias, impugnação a 

contestação de fls. 39-44.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 156818 Nr: 6558-20.2019.811.0008

 AÇÃO: Arrolamento Sumário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MORZANE VIEDA, GELSON LUIZ VIEDA, GILSILEI FABIO 

VIEDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADINALDO PIRES DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE DE AZEVEDO - 

OAB:21.079/0-MT, ALISSON DE AZEVEDO - OAB:OAB/MT 12.082

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Termos do escrivão

Ciente do r. acórdão.

1) INTIMEM-SE ambas as partes acerca de retorno dos autos a esta 

comarca, no prazo de 15 (quinze) dias.

2) Após, tudo cumprido e nada requerido pelas partes, certifique-se e 

faça os autos conclusos ao MM Juiz. CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 22617 Nr: 2650-43.2005.811.0008

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPOLIO LUZIA PEDROSA DA SILVA, JOADIR 

PEDROSO DA SILVA, KELEN AMARUZIA DA SILVA, IRACEMA FATIMA DA 

SILVA, Joanice Barros da Silva, JOALINO ARRENTO DA SILVA, Ivanete 

Pedrosa da Silva, NILSON PEDROSO DA SILVA, JOANETA SEBASTIANA 

DA SILVA TEIXEIRA, ALEQUIX PEDROSO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANO GODA - OAB:7188/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 TERMOS DO GESTOR JUDICIÁRIO (ATOS)

Nos termos da legislação vigente e Provimento (artigo 482 da CNGC e 

artigos 152 e 203 do CPC), proceder a intimação do advogado da parte 

para apresentar palmilha detalhada da percentagem para que seja 

expedido a PRV,

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 48812 Nr: 539-76.2011.811.0008

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITELVINO CORANDINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEREMIAS DA CRUZ DIAS - 

OAB:13.326

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 TERMOS DO GESTOR JUDICIÁRIO (ATOS)

Nos termos da legislação vigente e Provimento (artigo 482 da CNGC e 

artigos 152 e 203 do CPC) Proceder a intimação do advogado da parte 

autora para apresentar planilha corrigida com o renuncia de fls. 153, bem 

como para apresentar palmilha detalhada da percentagem que dada 

herdeiro irá receber.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 139430 Nr: 4079-88.2018.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MEDOS, MADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SCDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL AUGUSTO DE BRITO 

DURIGAN - OAB:13.631/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAXSUEL PEREIRA DA CRUZ - 

OAB:21.941-A

 TERMOS DO GESTOR JUDICIÁRIO (ATOS)

Nos termos da legislação vigente e Provimento (artigo 482 da CNGC e 

artigos 152 e 203 do CPC), impulsiono o feito com a finalidade de intimar a 

parte requerida para que se manifeste acerca das fls. 121, no prazo de 15 

dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 110736 Nr: 2184-63.2016.811.0008

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WAGNER COSTA ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUCIA GOMES - 
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OAB:5835-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCEDER A INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA PARA 

MANIFESTAR-SE ACERCA DO CUMPRIMENTO DO MANDADO DE BUSCA E 

APRESSÃO DE FLS. 73/74/75, NO PRAZO LEGAL.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 107772 Nr: 396-14.2016.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S.A.,

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUPERMECADO DIA DIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS DE LIMA JÚNIOR - 

OAB:18501-MS, JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS - 

OAB:39277

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 TERMOS DO GESTOR JUDICIÁRIO (ATOS)

Nos termos da legislação vigente e Provimento (artigo 482 da CNGC e 

artigos 152 e 203 do CPC), Impulsiono o feito com a finalidade de INTIMAR 

a parte autora para que se manifeste no prazo legal, acerca da devolução 

da correspondência de fls. 125, com a informação Desconhecido, bem 

como da devolução da Carta Precatoria, para requerer o que entender de 

direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 47159 Nr: 3325-30.2010.811.0008

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CICERO PAULINO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA 

OAB/MT 9.309 CPF 924.435.911-15 - OAB:9.309, ROQUE PIRES DA 

ROCHA FILHO - OAB:9870

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL HENRIQUE 

FORTUNATO - OAB:PROCURADOR

 Vistos,

Defiro o pedido de fls. 186, atenda-se na forma requerida.

Decorrido o prazo de 30 (trinta) dias sem manifestação, remetam-se os 

autos ao arquivo, independentemente de nova conclusão.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 81459 Nr: 3134-14.2012.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SDSC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAULO ALMEIDA ALVES - 

OAB:13.615, sidnei gonçalves - OAB:MT - 2933

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lauro Everson Casasus 

Figueiredo - OAB:MT0006539O, PEDRO ROSA NETO - OAB:OAB/MT 

9823

 Proceder a intimação do advogado SAULO ALMEIDA ALVES OAB/MT 

N.13615, DRA MICHELE JULIANA NOCA OAB/MT 7.622, para decisão de 

fls. 110, no prazo legal.

Visto em correição;

Ante o teor de fls. 111, defiro o pedido de fl. 106, cumpra-se na forma 

postulada.

Após, caso nada seja requerido no prazo de 15 (quinze) dias, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 139196 Nr: 4027-92.2018.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARINETE MARIA DA CONCEIÇÃO BENÍCIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MICHELE JULIANA NOCA - 

OAB:7.622/MT, SAULO ALMEIDA ALVES - OAB:13.615 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Proceder a intimação do advogado da parte autora para manifestar-se 

aceca Pericia Medica realizada em 13/03/2020, conforme laudp as fls. 

61/62, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 154305 Nr: 5073-82.2019.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EVANDRO SOUSA OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CUSTODIO PAZ DE OLIVEIRA, MOACIR 

SANSÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISÂNGELA FERREIRA LOPES 

DEL NERY - OAB:6531, HUMBERTO AFFONSO - OAB:6945

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KAMILLA PALU SASSAKI - 

OAB:13.367-E, KATIA CRISTINA RODRIGUES - OAB:MT 13.451, 

RENATA M. DE A. V. NETO DEBESA - OAB:MT/11.674

 TERMOS DO GESTOR JUDICIÁRIO (ATOS)

Nos termos da legislação vigente e Provimento (artigo 482 da CNGC e 

artigos 152 e 203 do CPC), impulsiono o feito com a finalidade de intimar a 

parte autora para apresentar a impugnação a contestação no prazo legal.

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 97528 Nr: 122-84.2015.811.0008

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXANDRE DE SOUZA MARTINS, DANIEL 

GOMES DA ROCHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Francisco Arantes Neto - 

OAB:MT0025147O

 Intimação da defesa para apresentar as alegações finais, no prazo legal.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000744-44.2018.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

EVELTO ALMEIDA DE BARROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANE GUEDES CARDOSO OAB - MT10942/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Paulo Martins Manzam (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES MANDADO 

DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX Diligência: ID. XXX EXPEDIDO 

POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO SILVIO MENDONCA 

RIBEIRO FILHO PROCESSO n. 1000744-44.2018.8.11.0008 Valor da causa: 

R$ 11.897,42 ESPÉCIE: [Cheque]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: EVELTO ALMEIDA DE BARROS 

Endereço: rua santa cruz, 776, novo horizonte, BARRA DO BUGRES - MT 

- CEP: 78390-000 POLO PASSIVO: Nome: Paulo Martins Manzam 

Endereço: Rua Novo Mundo, 177, Val Modas, Maracanã, BARRA DO 

BUGRES - MT - CEP: 78390-000 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA para dar prosseguimento ao feito, querendo, no prazo de 

05 (cinco) dias. , 22 de abril de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 
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Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

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

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

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

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

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

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

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

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

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

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

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

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

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

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

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

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

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

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000558-89.2016.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

ROYAL FIC DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO SA 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANO DE CAMARGO OAB - SP128688 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AUTO POSTO E TRANSPORTE OLIVEIRA LTDA (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES MANDADO 

DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX Diligência: ID. XXX EXPEDIDO 

POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO SILVIO MENDONCA 

RIBEIRO FILHO PROCESSO n. 1000558-89.2016.8.11.0008 Valor da causa: 

R$ 33.033,45 ESPÉCIE: [Duplicata]->EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL (159) POLO ATIVO: Nome: ROYAL FIC DISTRIBUIDORA 

DE DERIVADOS DE PETROLEO SA Endereço: RUA COELHO LISBOA, 442, 

1 Andar, Conjunto 14, CIDADE MÃE DO CÉU, SÃO PAULO - SP - CEP: 

03323-040 POLO PASSIVO: Nome: AUTO POSTO E TRANSPORTE 

OLIVEIRA LTDA Endereço: RODOVIA MT 358, KM 20, S/N, ZONA RURAL, 

NOVA OLÍMPIA - MT - CEP: 78370-000 FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para dar prosseguimento ao feito, no 

prazo de 15 (QUINZE) dias, bem como manifestar acerca da 

correspondencia devolvida e juntada aos autos. , 23 de abril de 2020. 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

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

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

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

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

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

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

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

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

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

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

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

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

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

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

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

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

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

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

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

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

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 0500488-66.2015.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE FLORES DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELAINE JOSEFA DE SOUZA OAB - MT0017378A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RUTE SOARES DA SILVA (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES MANDADO 

DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX Diligência: ID. XXX EXPEDIDO 

POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO SILVIO MENDONCA 

RIBEIRO FILHO PROCESSO n. 0500488-66.2015.8.11.0008 Valor da causa: 

R$ 10.517,17 ESPÉCIE: [Locação de Imóvel]->CUMPRIMENTO DE 

SENTENÇA (156) POLO ATIVO: Nome: JOSE FLORES DOS SANTOS 

Endereço: R AMAZONAS, 700-W, RUA MINAS GERAIS, CENTRO, NOVA 

OLÍMPIA - MT - CEP: 78370-000 POLO PASSIVO: Nome: RUTE SOARES DA 

SILVA Endereço: R AMAZONAS, 230-E, RUA 30, BAIRRO SANTA ROSA, 

CENTRO, NOVA OLÍMPIA - MT - CEP: 78370-000 FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para que se manifeste, quanto ao não 

pagamento. , 23 de abril de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

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

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

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

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

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

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

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

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

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

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

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

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

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

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

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

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

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

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001065-16.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

AMARO JONAS DANTAS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO JOAO DOS SANTOS OAB - MT10408-O (ADVOGADO(A))

MARCI OLKOSKI OAB - MT15727/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FLORINDO AUTO POSTO LTDA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES MANDADO 

DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX Diligência: ID. XXX EXPEDIDO 

POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO SILVIO MENDONCA 

RIBEIRO FILHO PROCESSO n. 1001065-16.2017.8.11.0008 Valor da causa: 

R$ 20.000,00 ESPÉCIE: [Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, 

Antecipação de Tutela / Tutela Específica]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: AMARO JONAS DANTAS DA 

SILVA Endereço: Rua da Alegria, 249, Rua da Alegria, Maracanã, BARRA 

DO BUGRES - MT - CEP: 78390-000 POLO PASSIVO: Nome: FLORINDO 

AUTO POSTO LTDA Endereço: AVENIDA VEREADOR JULIANO DA COSTA 

MARQUES, 615, Residencial Parque Pantanal III, JARDIM ACLIMAÇÃO, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78050-253 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA para dar prosseguimento ao feito, no prazo de 05 (cinco) 
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dias, sob pena de arquivamento. , 23 de abril de 2020. (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

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

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

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

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

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

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

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

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

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

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

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000890-85.2018.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

WILLIAM SOUZA BATISTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Michele Juliana Noca OAB - MT7622-E (ADVOGADO(A))

SAULO ALMEIDA ALVES OAB - MT13615-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT13431-A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES CARTA DE 

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

{processoTr fHome.nomeJu izOrgaoJu lgador }  PROCESSO n . 

1000890-85.2018.8.11.0008 Valor da causa: R$ 20.000,00 ESPÉCIE: 

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Obrigação de 

Fazer / Não Fazer]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

POLO ATIVO: Nome: WILLIAM SOUZA BATISTA Endereço: AVENIDA 

PRINCIPAL, S/N, DISTRITO DE CURRUPIRA / BARRA DO BUGRES, CENTRO 

/ CAPÃO VERDE, BARRA DO BUGRES - MT - CEP: 78390-000 POLO 

PASSIVO: Nome: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Endereço: RUA GOIÁS, S/N, CENTRO, BARRA DO BUGRES - 

MT - CEP: 78390-000 Senhor(a): polo ativo A presente carta tem por 

finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, nos termos do processo 

acima indicado, nos termos do artigo 42, § 2.º da Lei 9.099/95, apresente 

contrarrazões ao Recurso Inominado no prazo de 10 (dez) dias, conforme 

documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

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

descritas no corpo deste documento. , 23 de abril de 2020. 

Atenciosamente, (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

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

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

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

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

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

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

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

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

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

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

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

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

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

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

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

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

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

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000329-61.2018.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

ROBISON DOS SANTOS ANTONIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT12918-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES CARTA DE 

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

{processoTr fHome.nomeJu izOrgaoJu lgador }  PROCESSO n . 

1000329-61.2018.8.11.0008 Valor da causa: R$ 28.960,00 ESPÉCIE: 

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]->PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: ROBISON DOS 

SANTOS ANTONIO Endereço: MARACANÃ, S/N, DOS YPES AMARELO, 

QUADRA 09, BARRA DO BUGRES - MT - CEP: 78390-000 POLO PASSIVO: 

Nome: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Endereço: TELEFÔNICA BRASIL S/A, 

AVENIDA ENGENHEIRO LUIZ CARLOS BERRINI 1376, CIDADE MONÇÕES, 

SÃO PAULO - SP - CEP: 04571-936 Senhor(a):ELEFÔNICA BRASIL S.A. A 

presente carta tem por finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, da r. 

sentença proferida nos autos e também fica intimado, para querendo, nos 

termos do artigo 42, § 2.º da Lei 9.099/95, apresente contrarrazões ao 

Recurso Inominado no prazo de 10 (dez) dias, conforme documentos 

vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do 

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

corpo deste documento. , 23 de abril de 2020. Atenciosamente, (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

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

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

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

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

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

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

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

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

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

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

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

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 0500474-82.2015.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

TELEFONICA BRASIL S/A /VIVO S/A (EXECUTADO)
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Advogado(s) Polo Ativo:

FAYROUZ MAHALA ARFOX OAB - MT13033-O (ADVOGADO(A))

DANIEL FRANCA SILVA OAB - DF24214-O (ADVOGADO(A))

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT13333-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCILANIA VIANA DA SILVA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT12918-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES MANDADO 

DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX Diligência: ID. XXX EXPEDIDO 

POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO SILVIO MENDONCA 

RIBEIRO FILHO PROCESSO n. 0500474-82.2015.8.11.0008 Valor da causa: 

R$ 28.960,00 ESPÉCIE: [Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]

->CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) POLO ATIVO: Nome: TELEFONICA 

BRASIL S/A /VIVO S/A Endereço: R MARTINIANO DE CARVALHO, 851, - 

LADO ÍMPAR, BELA VISTA, SÃO PAULO - SP - CEP: 01321-001 POLO 

PASSIVO: Nome: LUCILANIA VIANA DA SILVA Endereço: RUA B, S/N, 

PROXIMO A ESCOLA SOS ESTRADA SEM ASFALTO, 13 DE MAIO, BARRA 

DO BUGRES - MT - CEP: 78390-000 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO 

DA PARTE AUTORA/ exequente na pessoa de seu advogado, para no 

prazo de 15 (quinze) dias, para dar regular prosseguimento ao feito, 

requerendo o que de direito, sob pena de extinção, consoante dispõe do 

artigo 485, III, do Código de Processo Civil. , 23 de abril de 2020. (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

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

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

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

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

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

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

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

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

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

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

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

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001195-06.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

RENATA S. DE SOUZA PIZOLOTTO - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANE GUEDES CARDOSO OAB - MT10942/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SERGIO TARGINO (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES MANDADO 

DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX Diligência: ID. XXX EXPEDIDO 

POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO SILVIO MENDONCA 

RIBEIRO FILHO PROCESSO n. 1001195-06.2017.8.11.0008 Valor da causa: 

R$ 1.364,59 ESPÉCIE: [Obrigação de Fazer / Não Fazer]->CUMPRIMENTO 

DE SENTENÇA (156) POLO ATIVO: Nome: RENATA S. DE SOUZA 

PIZOLOTTO - ME Endereço: Avenida Presidente Castelo Branco, 599, 

Comercial, Centro, BARRA DO BUGRES - MT - CEP: 78390-000 POLO 

PASSIVO: Nome: SERGIO TARGINO Endereço: Rua Santos Dumon, 1408, 

Residencial, Centro, BARRA DO BUGRES - MT - CEP: 78390-000 

FINALIDADE: INTIME-SE a parte autora pessoalmente, para no prazo de 05 

(cinco) dias, dar regular prosseguimento ao feito, requerendo o que de 

direito para o regular andamento da execução, sob pena de extinção, 

consoante dispõe do artigo 485, § 1º, inciso III, do Código de Processo 

Civil. COMPLEMENTO : 1. Nos termos do art 485, do CPC, o juiz não 

resolverá o mérito quando: II - o processo ficar parado durante mais de 1 

(um) ano por negligência das partes; III - por não promover os atos e as 

diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 

(trinta) dias; , 23 de abril de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

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

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

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

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

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

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

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

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

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

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

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

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

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

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

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

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

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

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

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

Comarca de Campo Novo do Parecis

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001188-14.2019.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LUCIA DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Nilza Gomes Machry OAB - MT8245/B-O (ADVOGADO(A))

MARIA ROSEMAR BURATTI OAB - MT0016031A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação em vigor, bem como do Provimento 

056/2007/CGJ, impulsiono o presente feito, a fim de que seja intimada a 

parte autora, na pessoa de seu advogado, via DJE, para que, querendo, 

apresente impugnação a contestação, no prazo legal. Nada mais.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001188-14.2019.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LUCIA DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Nilza Gomes Machry OAB - MT8245/B-O (ADVOGADO(A))

MARIA ROSEMAR BURATTI OAB - MT0016031A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação em vigor, bem como do Provimento 

056/2007/CGJ, impulsiono o presente feito, a fim de que seja intimada a 

parte autora, na pessoa de seu advogado, via DJE, para que, querendo, 

apresente impugnação a contestação, no prazo legal. Nada mais.

Intimação Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1002133-98.2019.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

ANA PAULA GONCALVES DE OLIVEIRA FERREIRA (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

IGOR GOMES DUARTE GOMIDE DOS SANTOS OAB - MS18946-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELTON JOHN SILVA OLIVEIRA (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação em vigor, bem como do Provimento 

056/2007/CGJ, impulsiono o presente feito, a fim de que seja intimada a 

parte autora, na pessoa de seu advogado, via DJE, para que, querendo, 

apresente impugnação a contestação, no prazo legal. Nada mais.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002193-71.2019.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

SIPAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO LUIS ANTONIO OAB - PR31149-O (ADVOGADO(A))

WILLIAN SCHOLL OAB - PR45972 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INOVA LOGISTICA TRANSPORTES LTDA - EPP (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CAMPO NOVO DOS PARECIS DESPACHO Processo: 

1002193-71.2019.8.11.0050. AUTOR(A): SIPAL INDUSTRIA E COMERCIO 

LTDA REU: INOVA LOGISTICA TRANSPORTES LTDA - EPP Vistos, etc. 

Certifique-se acerca da citação do requerido bem como do decurso de 

prazo para contestar. Após, manifeste-se o requerente. Em seguida, 

conclusos. CAMPO NOVO DO PARECIS, 3 de abril de 2020. PEDRO DAVI 

BENETTI Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001939-35.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT12560-O 

(ADVOGADO(A))

MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO OAB - MT5308-O 

(ADVOGADO(A))

MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT15445-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDION DOS REIS DE SOUZA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CAMPO NOVO DOS PARECIS DESPACHO Processo: 

1001939-35.2018.8.11.0050. REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

REQUERIDO: EDION DOS REIS DE SOUZA Vistos, etc. 1. Analisando as 

certidões do Sr.Oficial de Justiça, verifico que o bem não foi localizado 

para apreensão. No entanto, não consta nos autos acerca da efetivação 

ou não da citação do requerido. 2. Assim, manifeste-se o Sr. Meirinho 

acerca do cumprimento do ato. 3. Oportunamente, com fundamento no 

art.497 do CPC, DEFIRO a imposição de restrição judicial de circulação via 

Renajud no veículo objeto da presente lide a fim de dar efetividade ao 

cumprimento da liminar deferida. 4. Cumpridas as determinações, 

manifeste-se o autor em 05 dias. 5. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

CAMPO NOVO DO PARECIS, 31 de março de 2020. PEDRO DAVI BENETTI 

Juiz(a) de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 39713 Nr: 3066-69.2011.811.0050

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOC. DO SUDOESTE DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSELMA MARIA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ DE ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A, JOSÉ HENRIQUE DA SILVA VIGO - OAB:17.074-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, em teletrabalho

Trata-se de ação monitória proposta por COOPERATIVA DE CRÉDITO, 

POUPANÇA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE 

MT/PA, já em face de JOSELMA MARIA DA SILVA, ambas devidamente 

qualificadas nos autos da ação em epigrafe.

Conforme petição retrojuntada (fl. 90) a parte autora diante da ausência de 

bens passíveis de penhora pela parte executada, requereu a extinção do 

presente feito, desistindo da ação.

É o relatório.

Decido.

Não vislumbrando qualquer interesse no óbice à extinção, HOMOLOGO a 

desistência da ação e, por consequência, JULGO EXTINTO o presente 

feito sem análise do mérito, com fundamento no art. 485, VIII, do Código de 

Processo Civil.

Sem arbitramento de honorários, visto não haver sucumbência.

Transitada em julgado, arquive-se.

P.R.I.

CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 40473 Nr: 724-51.2012.811.0050

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAIMUNDO NONATO SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAIR DIRLEI SCHEUERMANN - 

OAB:12998/MT, LINDOLFO ALVES DA COSTA - OAB:4366

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

Vistos, em teletrabalho.

1. Analisando os autos, verifico que na tentativa de localização da parte 

autora fim de que seja dado o regular processamento da demanda, não foi 

possível a localização no endereço indicado, conforme certidão de fl. 119.

2. Nesse passo, diante da inércia injustificada da parte autora em 

promover os atos que lhes competem por período superior a 30 (trinta) 

dias, com base no princípio da duração razoável do processo, 

encontra-se configurada a hipótese de negligência.

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor 

abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

3. ANTE O EXPOSTO, JULGO EXTINTO O PROCESSO sem julgamento de 

mérito, com fundamento no art.485, III do CPC, e determino o imediato 

arquivamento dos autos.

4. P. I.C.

5. Transitada em julgado a presente sentença, após procedidas as baixas 

e anotações de estilo, arquivem-se os autos.

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002585-11.2019.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA FERNANDES DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSELIA RIBEIRO DA SILVA OAB - MT27552/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(REU)

 

ATOS ORDINATÓRIOS Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em 

cumprimento da CNGC/MT e artigo 152, VI do NCPC, bem como nos termos 

contidos no Provimento nº 56/2007 da Egrégia Corregedoria Geral de 

Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes autos com a finalidade de 

INTIMAR a parte autora, na pessoa de seu advogado para que no prazo 

legal, impugne a contestação apresentada nos autos em fls.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000489-86.2020.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:
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AGUILERA AUTOPECAS LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GILMAR GONCALVES ROSA OAB - MT18662-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

V. O. BERTA EIRELI - EPP (REU)

 

ATOS ORDINATÓRIOS Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em 

cumprimento a norma 2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e 

artigo 152, VI do NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 

56/2007 da Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, 

IMPULSIONO estes autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora, por 

meio de seu procurador, para que efetue o pagamento de diligência do Sr. 

Oficial de Justiça, por meio do sistema CPD, cujo acesso se dá através do 

sítio eletrônico www.tjmt.jus.br - aba "Emissão de Guias Online", 

aportando-se aos autos o comprovante de pagamento a fim de que seja 

possibilitado o cumprimento do mandado pelo(a) Sr.(a) Oficial de Justiça.

Intimação Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1001878-77.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

NICOLETTI & CIA LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OPSON LUISANDRO PULGA BAIOTO OAB - MT0011133A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CAMPO NOVO DOS PARECIS SENTENÇA Processo: 

1001878-77.2018.8.11.0050. REQUERENTE: NICOLETTI & CIA LTDA - EPP 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos. Trata-se de embargos de 

declaração oposto por NICOLETTI E CIA LTDA, alegando, em síntese, que 

houve obscuridade na decisão de ID 2789747 quanto a forma de 

prestação da caução. Pois bem. Conheço dos embargos em vista da 

pertinência dos requisitos legais para a sua admissibilidade e exame ( art. 

1022 CPC), todavia, lhes nego provimento, por terem nítido caráter 

infringente, não havendo na decisão de ID 2789747, erro, obscuridade, 

contradição ou omissão alguma que os justifique. Na verdade, a parte 

embargante pretende reformar a decisão embargada por inconformismo, e 

não pela existência do vício alegado. Isto porque, a decisão de ID 2789747 

mencionou claramente que a caução a ser prestada deverá ser em 

dinheiro, por meio de depósito judicial, em 05 (cinco) dias, sob pena de 

revogação da liminar. Diante do exposto, CONHEÇO dos embargos de 

declaração opostos, NEGANDO-LHES provimento, persistindo a decisão 

proferida tal como já lançada. No mais, intime-se a parte autora para que 

apresente o comprovante de recolhimento da caução, no prazo de 05 

dias, bem como, para querendo, manifestar quanto a contestação 

apresentada nos autos. Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as 

cautelas de estilo. CAMPO NOVO DO PARECIS, 22 de abril de 2020. 

Cláudia Anffe Nunes da Cunha Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000223-36.2019.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RENATO BARRETO ALVES (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CAMPO NOVO DOS PARECIS SENTENÇA Processo: 

1 0 0 0 2 2 3 - 3 6 . 2 0 1 9 . 8 . 1 1 . 0 0 5 0 .  R E Q U E R E N T E :  B R A D E S C O 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: RENATO 

BARRETO ALVES Vistos. Trata-se de ação de busca e apreensão 

proposta por BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA em 

desfavor de RENATO BARRETO ALVES, ambos devidamente qualificados 

nos autos. No ID 20005734 fora oportunizada à parte autora para que 

emendasse a inicial, colacionando aos autos documento válido que 

comprovasse a constituição do requerido em mora, eis que a 

correspondência enviada retornou com a informação “não existe número”. 

Ao ID 20556449 a parte autora requereu prazo para juntada de 

constituição de mora. A parte autora ao ID 22619288, informou que a parte 

requerida não foi encontrada para ser notificada extrajudicialmente, no 

entanto, aduz que foi realizado o protesto em cartório. Eis a síntese do 

necessário. Fundamento. Decido. Para a concessão da liminar, por 

disposição legal, basta a comprovação da mora ou do inadimplemento do 

devedor, ressaltando que a mora decorrerá do simples vencimento do 

prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com 

aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do 

referido aviso seja a do próprio destinatário – (Art. 2º, §2º, do Decreto Lei 

911/69). De acordo com os autos, após restar infrutífera a notificação do 

requerido por meio de correspondência enviada no endereço descrito na 

inicial, o autor buscou constituir o devedor em mora através da publicação 

de edital de protesto. No entanto, a notificação mediante o instrumento de 

protesto não tem validade antes que o autor possa esgotar os meios de 

localização do devedor. Nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE 

BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – AUSÊNCIA DE 

CONSTITUIÇÃO DA MORA – NOTIFICAÇÃO ENVIADA POR MEIO DE 

CARTA REGISTRADA E FRUSTRADA - NOTIFICAÇÃO EDILÍCIA – NÃO 

ESGOTAMENTO DOS MEIOS PARA LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR - MORA 

NÃO COMPROVADA – RECURSO DESPROVIDO. “1. É entendimento 

pacífico nesta Corte Superior que para a constituição em mora na ação de 

busca e apreensão é imprescindível a comprovação de encaminhamento 

de notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato, bem como 

de seu efetivo recebimento, ainda que não pessoalmente pelo devedor. 

Precedentes”. (AgRg no AREsp 467.074/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, 

QUARTA TURMA, julgado em 21/08/2014, DJe 04/09/2014) “A mora do 

devedor deve ser comprovada por notificação extrajudicial realizada por 

intermédio do Cartório de Títulos e Documentos a ser entregue no domicílio 

do devedor, sendo dispensada a notificação pessoal. 3. In casu, o eg. 

Tribunal de origem consigna que, embora não precise ser recebida 

pessoalmente, deve, ao menos, ter sido entregue no endereço do devedor 

e recebida por um terceiro, de modo que não foi atendido o requisito da 

comprovação da constituição do devedor em mora , indispensável para o 

prosseguimento da ação de busca e apreensão.” (STJ - AgRg no AREsp 

578559 / PR - 2014/0174979-5 – Relator (a) – Ministro RAUL ARAÚJO 

(1143) - Órgão Julgador - T4 - QUARTA TURMA - Data do Julgamento 

03/03/2015) (grifei) Embora tenha afirmado que a publicação do edital de 

intimação do protesto supre o requisito da constituição em mora para o 

ingresso da ação de busca e apreensão, a jurisprudência tem colocado 

um pressuposto para a aceitação dessa notificação ficta, devendo o 

credor demonstrar que esgotou os meios possíveis que dispunha para 

localizar a parte devedora, o que não ficou comprovado. Inexistindo 

comprovação da mora , na forma preconizada no artigo 2.º, § 2.º do 

Decreto-lei 911/69, é caso de extinção do feito diante da ausência dos 

pressupostos de constituição e desenvolvimento regular do processo. 

(N.U 1008655-62.2017.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE 

DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira 

Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/03/2020, Publicado no DJE 

13/03/2020) Diante do exposto, considerando que a parte autora não 

comprovou de forma satisfatória a mora do requerido, deixando de sanar 

a irregularidade processual, conforme determinado, ausente o requisito 

necessário para a propositura da ação, JULGO EXTINTO o processo, sem 

julgamento do mérito, com fundamento no artigo 485, I c/c o artigo 321, 

parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. Condeno a parte 

autora ao pagamento das custas judiciais. Sem honorários advocatícios, 

ante a ausência de angularização processual. Na hipótese de interposição 

de recurso de apelação, por não haver mais juízo de admissibilidade a ser 

exercido pelo Juízo “a quo” (art. 1.010, CPC), sem nova conclusão, 

remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, para apreciação do recurso, com as homenagens de estilo. P.R.I. 

Preclusa a via recursal, certifique-se o trânsito em julgado e, em seguida, 

arquivem-se estes autos, com as anotações, providências e baixas de 

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

CAMPO NOVO DO PARECIS, 22 de abril de 2020. Cláudia Anffe Nunes da 

Cunha Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1000170-21.2020.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANGELA CRISTINA CAMPAGNOLO (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JORDANIA BARCELO DA SILVA OAB - MT0019722A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Municipio de Campo Novo dos Parecis (IMPETRADO)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CAMPO NOVO DOS PARECIS SENTENÇA Processo: 

1000170-21.2020.8.11.0050. IMPETRANTE: ROSANGELA CRISTINA 

CAMPAGNOLO IMPETRADO: MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DOS PARECIS 

Vistos. Trata-se de mandado de segurança impetrado por Rosangela 

Cristina Campagnolo em face do Prefeito do Município de Campo Novo do 

Parecis, Sr. Rafael Machado, alegando, em síntese, ter sido aprovada na 

prova objetiva para o cargo de professor municipal, obtendo a nota de 33 

pontos. Após, submeteu-se a prova de redação, na qual teve a nota 7,0. 

No entanto, na fase de títulos, embora os possua, está sendo impedida de 

participar de tal fase, uma vez que o edital do certame exigiu que os 

documentos comprobatórios fossem encaminhados no ato da inscrição, 

todavia, a autora não se atentou a tal fato. A impetrante requer, 

liminarmente, que os documentos comprobatórios de títulos sejam 

recepcionados para a segunda fase do concurso. No mérito, requer a 

confirmação da liminar com a concessão da segurança para determinar 

que a autoridade coatora abstenha-se de criar óbices aos exercícios de 

direitos da autora. Com a inicial vieram documentos. Notificado o impetrado 

apresentou informações no ID 30187861, arguindo, preliminarmente, 

ilegitimidade para figurar no polo passivo da presente demanda. No mérito, 

requer a improcedência do pedido, em razão da ausência de direito líquido 

e certo. A parte autora manifestou-se no ID 30923372 em relação as 

informações prestadas. Manifestação do Ministério Público Estadual no ID 

30938927. Eis a síntese do necessário. Fundamento. Decido. Inicialmente, 

no que se refere à ilegitimidade passiva ad causam, da análise dos autos 

infere-se que o impetrado, Prefeito da cidade de Campo Novo do Parecis, 

tornou pública a abertura das inscrições para a realização do certame do 

qual reclama a autora ter sido prejudicada em razão da não aceitação de 

seus títulos apresentados extemporâneos, pelo que se constata a 

legitimidade para ser demandado. Nesse sentido: “PROCESSUAL CIVIL E 

ADMINISTRATIVO. OFENSA AO ART. 535 DO CPC. AUSÊNCIA. MANDADO 

DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. APROVAÇÃO DENTRO DO 

NÚMERO DE VAGAS OFERECIDAS PELO EDITAL. DIREITO SUBJETIVO. 

AUTORIDADE COATORA. LEGITIMIDADE PASSIVA. 1. O órgão a quo, 

oferecendo conclusão conforme a prestação jurisdicional solicitada, 

manifestou-se de forma clara e harmônica sobre a existência de direito 

adquirido à nomeação do candidato aprovado dentro do número de vagas 

e o correspondente dever da Administração. 2. Os órgãos julgadores não 

estão obrigados a examinar todas as teses levantadas pelo jurisdicionado 

durante um processo judicial, basta que as decisões proferidas estejam 

devida e coerentemente fundamentadas, em obediência ao que determina 

o art. 93, inc. IX, da Lei Maior. Isso não caracteriza ofensa ao art. 535 do 

CPC. Precedentes. 3. Quanto à aludida violação ao art. 267, inc. VI, do 

Código de Processo Civil e ao art. 6º, § 5º, da Lei n. 12.016/09, tem-se que 

o presente mandado de segurança tem por objeto o direito líquido e certo à 

nomeação em cargo público de candidato que fora classificado em 

concurso dentro do número de vagas e esta Corte Superior já apontou 

pela existência de direito subjetivo à nomeação nessa hipótese. 

Precedentes. 4. Da mesma forma, não socorre ao recorrente o argumento 

de ilegitimidade passiva da autoridade coatora, pois é cediço que, em sede 

de mandado de segurança, deve figurar no polo passivo a autoridade que, 

por ação ou omissão, deu causa à lesão jurídica denunciada e é detentora 

de atribuições funcionais para fazer cessar a ilegalidade. 5. Recurso 

especial não provido. (REsp 1220685/AM, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/03/2011, DJe 22/03/2011)” 

Desta forma, afasto a preliminar suscitada. Superada a preliminar arguida, 

passo a análise do mérito. A Lei 12.016/2009 assim prevê: Art. 1° 

Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e 

certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, 

ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica 

sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, 

seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça. 

Refere a impetrante que, embora tenha sido aprovada no concurso 

público, está sendo impedida de participar da última fase do certame, em 

virtude do não envio dos documentos comprobatórios dos títulos do 

momento da inscrição, o que afirma ser ilegal, pois trata-se de “equivoco 

simples erro material sanável”. Pois bem. Não assiste razão a impetrante. 

Com efeito, os itens 13.3 e 13.3.1 do edital assim estabelecem: “13.3 

Todos os candidatos interessados deverão encaminhar, via internet, no 

endereço eletrônico www.ufmt.br/concursos até o dia 06 de dezembro de 

2019 arquivo(s), na forma digitalizada, contendo a documentação 

comprobatória dos títulos. 13.3.1 O candidato que não encaminhar os 

documentos para a Avaliação de Títulos, conforme estabelece o subitem 

anterior, receberá pontuação ZERO na Avaliação de Títulos”. Portanto, o 

edital foi claro quanto à necessidade de encaminhamento dos documentos 

para a avaliação de títulos até o dia 06 de dezembro de 2019, na forma 

digitalizada para o site da banca examinadora. Assim, verifico não haver o 

direito líquido e certo a ensejar o deferimento da medida pretendida, já que 

a insurgência se dá em relação à exigência expressamente prevista edital, 

não merecendo, portanto, reparo o agir do impetrado. Cumpre transcrever 

que o edital vincula tanto a Administração quanto os candidatos, sob pena 

de violação aos princípios da legalidade, da isonomia e da vinculação ao 

edital. Pelo princípio da legalidade, previsto no artigo 37 da Constituição 

Federal, a Administração está obrigada a atender aos comandos da lei. O 

edital, por sua vez, é a lei interna do concurso público, e as condições 

nele estabelecidas devem permanecer inalteradas até seu final. O princípio 

da isonomia, busca assegurar a mesma oportunidade a todos os 

concorrentes, vedando qualquer discriminação arbitrária, que gere 

desvalia de proposta em proveito ou detrimento de alguém. Dessa forma, 

considerar que a impetrante preencheu os requisitos do edital, seria 

dispensar tratamento diferenciado a determinado candidata em detrimento 

aos demais que seguiram as regras do edital do certame. Portanto, ante o 

não atendimento à regra constante no edital, não há qualquer ilegalidade 

no ato impugnado. Pelo contrário, houve estrita observância aos princípios 

da legalidade, impessoalidade e isonomia. Nesse sentido: MANDADO DE 

SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO PARA DELEGAÇÃO DE NOTAS E 

REGISTROS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. EDITAL Nº 001/2015. 

LEI DO CERTAME. DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA. REQUISITO PARA 

PONTUAÇÃO NA PROVA DE TÍTULOS. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. DIREITO 

LÍQUIDO E CERTO NÃO CONFIGURADO. 1. O edital é a lei do processo 

seletivo, vinculando todos os participantes. Nele devem constar as regras 

do certame e os critérios objetivos de julgamento, indispensáveis à 

garantia de sua legalidade, afastando toda e qualquer ofensa aos 

princípios constitucionais da impessoalidade e da isonomia, bem como 

garantindo a necessária publicidade e recorribilidade do exame. 2. No 

caso, o Edital do certame exigia, para efeito de preenchimento do requisito 

do exercício da advocacia pelo tempo mínimo de três anos, a ser aferido 

na data da primeira publicação do Edital do concurso, a apresentação de 

certidão da Ordem dos Advogados do Brasil. A candidata, 

incontroversamente, não apresentou a certidão da OAB até a data da 

primeira publicação do Edital, vindo a acostar a referida certidão apenas 

quando do oferecimento do recurso administrativo, de forma, portanto, 

intempestiva. SEGURANÇA DENEGADA. UNÂNIME.(Mandado de 

Segurança, Nº 700803655174, Segundo Grupo de Câmaras Cíveis, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo Uhlein, Julgado em: 

12-04-2019). Assim, não se vislumbrando direito líquido e certo a amparar 

o pleito da impetrante a denegação da segurança pretendida é medida que 

se impõe. Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE a presente ação e 

DENEGO a segurança, julgando extinto o processo com resolução do 

mérito, nos termos do artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil. Sem 

custas e honorários advocatícios. Notifique-se o MPE. P.R.I.C. Certificado o 

trânsito em julgado, arquive-se o autos com as baixas e anotações legais. 

CAMPO NOVO DO PARECIS, 22 de abril de 2020. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000195-34.2020.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

STELLA MARYS SILVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VILSON SOARES FERRO OAB - MT0011830A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CAMPO NOVO DOS PARECIS DECISÃO Processo: 

1000195-34.2020.8.11.0050. REQUERENTE: STELLA MARYS SILVEIRA 

REQUERIDO: MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS Vistos. A 

requerente requer a concessão dos benefícios da assistência judiciária 

gratuita, alegando que não tem condições de arcar com as custas deste 

processo sem prejuízo próprio e de sua família. Contudo, observa-se que 

a requerente possui vários veículos registrados em seu nome, inclusive 

com parcelas mensais acima de R$ 2.000,00 (dois mil reais), além disso, 

tem-se que a autora tem movimentação bancária considerável, não sendo 

crível a alegação de hipossuficiência, razão pela qual entendo incabível a 
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concessão da assistência judiciária gratuidade (ID’s 31186598 e 

31184457) Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS 

JURÍDICOS BANCÁRIOS. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. 

INDEFERIMENTO. ELEMENTOS QUE NÃO AUTORIZAM O BENEFÍCIO. 1. É 

dever do Magistrado o cotejo dos elementos da gratuidade judiciária. 

Precedentes. 2. Em que pese possível a gratuidade judiciária à pessoa 

jurídica, necessária a demonstração do estado de necessidade atual. No 

caso, ausente demonstração da impossibilidade de a Empresa Agravante 

suportar as despesas processuais, que poderão ser parceladas a critério 

do Juízo na origem, nos termos do §6º do artigo 98 do Código de Processo 

Civil. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.(Agravo de Instrumento, 

Nº 70083446864, Vigésima Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do 

RS, Relator: Alberto Delgado Neto, Julgado em: 24-03-2020) Diante do 

exposto, INDEFIRO o pedido de justiça gratuita e DETERMINO o 

recolhimento das custas processuais no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de cancelamento da distribuição e extinção do feito, conforme 

previsto no artigo 290 do Código de Processo Civil. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo. CAMPO NOVO DO 

PARECIS, 21 de abril de 2020. Cláudia Anffe Nunes da Cunha Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000516-69.2020.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

CELEIRO CENTRO OESTE - SICREDI CELEIRO CENTRO OESTE 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUILHERME FREDERICO DE FIGUEIREDO CASTRO OAB - MS10647-O 

(ADVOGADO(A))

ANDRE DE ASSIS ROSA OAB - MT19077-A (ADVOGADO(A))

ANDRÉ STUART SANTOS OAB - MS0010637A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TATIANE CAROLINA WEISS DE ARAUJO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CAMPO NOVO DOS PARECIS DESPACHO Processo: 

1000516-69.2020.8.11.0050. REQUERENTE: COOPERATIVA DE CREDITO 

DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS CELEIRO CENTRO OESTE - 

SICREDI CELEIRO CENTRO OESTE REQUERIDO: TATIANE CAROLINA 

WEISS DE ARAUJO Vistos. Tendo em vista o teor da certidão de ID 

31326438, intime-se a parte exequente, na pessoa de seu advogado, via 

DJE, para que, no prazo de 15 dias, providencie o pagamento das custas 

judiciais, sob pena de devolução da missiva, independentemente de 

cumprimento. Havendo pagamento no prazo, cumpra-se conforme descrito 

no campo finalidade, servindo-se de cópia desta como mandado. Após o 

cabal cumprimento do ato deprecado, devolva-se ao juízo deprecante com 

as nossas homenagens. Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as 

cautelas de estilo. CAMPO NOVO DO PARECIS, 21 de abril de 2020. 

Cláudia Anffe Nunes da Cunha Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000181-50.2020.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

LEDIANA APARECIDA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VILSON SOARES FERRO OAB - MT0011830A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CAMPO NOVO DOS PARECIS DECISÃO Processo: 

1000181-50.2020.8.11.0050. REQUERENTE: LEDIANA APARECIDA DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS Vistos. 

A requerente requer a concessão dos benefícios da assistência judiciária 

gratuita, alegando que não tem condições de arcar com as custas deste 

processo sem prejuízo próprio e de sua família. Contudo, observa-se que 

a requerente tem movimentação bancária considerável, frisando que na 

data de 15/04/2020 havia saldo na referida conta no valor de R$ 20.187,42 

(vinte mil cento e oitenta e sete reais e quarenta e dois centavos), 

consoante se vê do ID 31286818, não sendo crível a alegação de 

hipossuficiência, razão pela qual entendo incabível a concessão da 

assistência judiciária gratuita. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. 

INDEFERIMENTO. ELEMENTOS QUE NÃO AUTORIZAM O BENEFÍCIO. 1. É 

dever do Magistrado o cotejo dos elementos da gratuidade judiciária. 

Precedentes. 2. Em que pese possível a gratuidade judiciária à pessoa 

jurídica, necessária a demonstração do estado de necessidade atual. No 

caso, ausente demonstração da impossibilidade de a Empresa Agravante 

suportar as despesas processuais, que poderão ser parceladas a critério 

do Juízo na origem, nos termos do §6º do artigo 98 do Código de Processo 

Civil. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.(Agravo de Instrumento, 

Nº 70083446864, Vigésima Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do 

RS, Relator: Alberto Delgado Neto, Julgado em: 24-03-2020) Diante do 

exposto, INDEFIRO o pedido de justiça gratuita e DETERMINO o 

recolhimento das custas processuais no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de cancelamento da distribuição e extinção do feito, conforme 

previsto no artigo 290 do Código de Processo Civil. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo. CAMPO NOVO DO 

PARECIS, 21 de abril de 2020. Cláudia Anffe Nunes da Cunha Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000116-89.2019.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

A. F. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON AMILTON BORGES OAB - RS67562 (ADVOGADO(A))

CLEMENTE MENEGAT OAB - RS8130 (ADVOGADO(A))

NILVA APARECIDA MACHADO OAB - 027.825.499-36 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

G. F. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DARI DRESSLER OAB - RS42768 (ADVOGADO(A))

ANDRE AUGUSTO DRESSLER OAB - RS79053 (ADVOGADO(A))

 

ATOS ORDINATÓRIOS Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em 

cumprimento a norma 2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e 

artigo 152, VI do NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 

56/2007 da Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, 

IMPULSIONO estes autos com a finalidade de INTIMAR A PARTE AUTORA, 

através de seus advogados, para que se manifeste em termos de 

prosseguimento no prazo de 15 (quinze) dias, face o teor da petição de ID 

28247741.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001611-71.2019.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LUCIENE SIMAO DOS SANTOS (AUTOR(A))

T. C. V. D. S. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARINALVA RAMOS RODRIGUES OAB - MT0012462A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OTACIANO VALERIO DA SILVA (REU)

CRISTIANE SIMAO DOS SANTOS (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CAMPO NOVO DOS PARECIS DESPACHO Processo: 

1001611-71.2019.8.11.0050. AUTOR(A): MARIA LUCIENE SIMAO DOS 

SANTOS, T. C. V. D. S. REU: CRISTIANE SIMAO DOS SANTOS, OTACIANO 

VALERIO DA SILVA Vistos. Compulsando os autos, verifica-se que foi 

realizado estudo psicossocial que foi favorável à manutenção da guarda 

de fato do menor Tales Cauã Valério dos Santos com a sua tia Maria 

Luciene Simão dos Santos (ID 27305933), assim como o Ministério Público 

não insurgiu contra o pleito. Desta forma, presente a verossimilhança das 

alegações da parte autora, e atento ao superior interesse da criança, a 

qual demanda prioridade absoluta e proteção integral, DEFIRO A TUTELA 

DE URGÊNCIA para conceder a guarda provisória do menor Tales Cauã 

Valério dos Santos a requerente Maria Luciene Simão dos Santos, na 

forma dos artigos 33 e 35 do Estatuto da Criança e do Adolescente. No 

mais, tendo em vista o teor da certidão de ID 30270476 - Pág. 12, 

INTIME-SE a parte autora para prestar outras informações ou indicar novo 

endereço dos requeridos. Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com 

as cautelas de estilo. Campo Novo do Parecis, 23 de abril de 2020. Cláudia 

Anffe Nunes da Cunha Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-46 PROTESTO

Processo Número: 1000917-05.2019.8.11.0050
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Parte(s) Polo Ativo:

BROLIO & BROLIO LTDA. - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO GILMAR VAN DER SAND OAB - MT4207-O (ADVOGADO(A))

JONAS HENRIQUE SCHOLL OAB - MT18318-B (ADVOGADO(A))

FABIO VALENTE OAB - MT8116-O (ADVOGADO(A))

DEBORA MARQUES VAN DER SAND OAB - MT21262/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

M. SABATINI FILHO & CIA. LTDA. - ME (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CAMPO NOVO DOS PARECIS DESPACHO Processo: 

1000917-05.2019.8.11.0050. REQUERENTE: BROLIO & BROLIO LTDA. - 

EPP REQUERIDO: M. SABATINI FILHO & CIA. LTDA. - ME, TELEFONICA 

BRASIL S.A. Vistos. Defiro o aditamento à inicial de ID 22805062. A parte 

autora no ID 22805062 informa a inclusão do seu nome no cadastro do 

SERASA em razão da dívida objeto da demanda, pugnando pela sua 

exclusão do rol de inadimplentes. Pois bem. Compulsando os autos, 

entendo que a exclusão do nome da autora do rol de inadimplentes 

apresenta-se adequada e necessária a fim de evitar substanciais 

prejuízos a parte autora. Aliás, insta consignar que no ID 22300735 foi 

deferida a tutela de urgência, determinando que o Tabelião do Cartório do 

2º Ofício de Protestos e Notas desta Comarca se abstenha de levar a 

efeito o protesto oriundo da dívida colocada em discussão, ou caso já 

protestada promova o cancelamento do apontamento da duplicata 

mercantil que a originou. Desta forma, DETERMINO que a parte Requerida, 

no prazo de 05 (cinco) dias efetue a EXCLUSÃO dos dados da parte 

Autora dos órgãos de proteção ao crédito, no que concerne ao débito ora 

discutido. Tendo em vista que a audiência anteriormente marcada não se 

realizou, REDESIGNE-SE audiência de conciliação de acordo com a 

disponibilidade de pauta da conciliadora deste Juízo, devendo ser 

observado o art. 334 do CPC. No mais, cumpra-se conforme determinado 

no ID 22300735. Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as 

cautelas de estilo. Campo Novo do Parecis, 23 de abril de 2020. assinado 

digitalmente Cláudia Anffe Nunes da Cunha Juíza de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000543-52.2020.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

ELOIR GABRIEL WEBER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDGAR ROGERIO GRIPP DA SILVEIRA OAB - MT0021129A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000543-52.2020.8.11.0050 POLO ATIVO:ELOIR GABRIEL 

WEBER ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: EDGAR ROGERIO GRIPP DA 

SILVEIRA POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: Sala de conciliação do Juizado de Campo 

Novo Data: 04/06/2020 Hora: 14:00 , no endereço: RUA RIO GRANDE DO 

SUL, 513, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MT - CEP: 78360-000 . 

22 de abril de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000543-52.2020.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

ELOIR GABRIEL WEBER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDGAR ROGERIO GRIPP DA SILVEIRA OAB - MT0021129A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS Processo nº 

1000543-52.2020.8.11.0050 CERTIDÃO Nos termos do provimento 

55/07-CGJ, impulsiono estes autos para intimação da parte autora 

emendar a petição inicial, adequando-a ao disposto no artigo 320 do NCPC, 

c/c art. 4º, III, da Lei n. 9.099/95, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

complete a inicial com os seguintes documentos: a) Comprovante de 

endereço em seu nome, contrato de aluguel, ou com declaração de 

domicílio firmada pelo titular do comprovante apresentado.A inércia 

acarretará o indeferimento da inicial (NCPC, art. 321, parágrafo único). 

Campo Novo do Parecis (MT),Quinta-feira, 23 de Abril de 2020. NILZA 

PEREIRA BRANT Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001972-25.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZETE TEREZINHA BROETTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAQUEL LEIANE VIEIRA OAB - MT24945-O (ADVOGADO(A))

GIULLIAN BATISTA CLAUDINO OAB - MT24839/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TERRA NETWORKS BRASIL (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

TAIS BORJA GASPARIAN OAB - SP0074182A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS -MT Processo n. 

1001972-25.2018.8.11.0050 Nome: ELIZETE TEREZINHA BROETTO 

Endereço: Travessa B, 16, Jardim Olenka, CAMPO NOVO DO PARECIS - 

MT - CEP: 78360-000 Nome: TERRA NETWORKS BRASIL Endereço: 

TELEFÔNICA BRASIL S/A, 1376 - 13 andar, AVENIDA ENGENHEIRO LUIZ 

CARLOS BERRINI 1376, CIDADE MONÇÕES, SÃO PAULO - SP - CEP: 

04571-936 CERTIDÃO Nos termos da legislação processual em vigor, 

Provimento 55/2007-CGJ, impulsiono este feito a fim de intimar a parte 

Autora para manifestar no prazo de 05 (cinco) dias, acerca da petição da 

parte reclamada. Campo Novo do Parecis-MT, Quinta-feira, 23 de Abril de 

2020. Nilza Pereira Brant Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000059-37.2020.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

JESSICA CRISTINA DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

IGOR GOMES DUARTE GOMIDE DOS SANTOS OAB - MS18946-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC EDUCACIONAL LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PEDRO MARCELO DE SIMONE OAB - MT3937-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS -MT Processo n. 

1000059-37.2020.8.11.0050 CERTIDÃO Certifico e dou fé que o recurso 

inominado foi interposto tempestivamente. Nos termos do provimento 

55/07-CGJ, impulsiono estes autos para intimação da parte Recorrida, 

apresentar as contrarrazões ao recurso, no prazo de 10 (dez) dias. 

Campo Novo do Parecis - MT, Quarta-feira, 22 de Abril de 2020. NILZA 

PEREIRA BRANT Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000526-16.2020.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

TIAGO PEDRO ANGELIM (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MYLLENA GUIZARDI TRINDADE MONTEIRO BASTOS OAB - MT0009445A 

(ADVOGADO(A))

JOAO CARLOS GEHRING JUNIOR OAB - MT24318-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLEONE QUARESMA PESSOA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS Processo nº 

1000526-16.2020.8.11.0050 CERTIDÃO Nos termos do provimento 

55/07-CGJ, impulsiono estes autos para intimação da parte autora 

emendar a petição inicial, adequando-a ao disposto no artigo 320 do NCPC, 
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c/c art. 4º, III, da Lei n. 9.099/95, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

complete a inicial com os seguintes documentos: a) Comprovante de 

endereço em seu nome, contrato de aluguel, ou com declaração de 

domicílio firmada pelo titular do comprovante apresentado.A inércia 

acarretará o indeferimento da inicial (NCPC, art. 321, parágrafo único). 

Campo Novo do Parecis (MT),Quarta-feira, 22 de Abril de 2020. NILZA 

PEREIRA BRANT Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000542-67.2020.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

ROSEMEIRE APARECIDA MARCONDES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDGAR ROGERIO GRIPP DA SILVEIRA OAB - MT0021129A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS Processo nº 

1000542-67.2020.8.11.0050 CERTIDÃO Nos termos do provimento 

55/07-CGJ, impulsiono estes autos para intimação da parte autora 

emendar a petição inicial, adequando-a ao disposto no artigo 320 do NCPC, 

c/c art. 4º, III, da Lei n. 9.099/95, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

complete a inicial com os seguintes documentos: a) Comprovante de 

endereço em seu nome, contrato de aluguel, ou com declaração de 

domicílio firmada pelo titular do comprovante apresentado.A inércia 

acarretará o indeferimento da inicial (NCPC, art. 321, parágrafo único). 

Campo Novo do Parecis (MT),Quarta-feira, 22 de Abril de 2020. NILZA 

PEREIRA BRANT Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000009-50.2016.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

ADAO GEOVANI BORGES PEREIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT16940-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS Processo nº 

1000009-50.2016.8.11.0050 Parte autora: ADAO GEOVANI BORGES 

PEREIRA Parte reclamada: BANCO BRADESCO Vistos. Retifiquem-se a 

distribuição e autuação, para constar a presente como cumprimento de 

sentença. Após, intime-se o devedor para efetuar o pagamento no prazo 

de 15 (quinze) dias, sob pena do montante da condenação ser acrescido 

de multa no percentual de 10% (CPC, 523 c/c 52, caput, Lei nº 9.099/95); 

Transcorrido o prazo do parágrafo anterior sem o cumprimento do julgado, 

expeça-se mandado de penhora, avaliação e intimação, penhorando-se 

tantos bens quantos bastem para o pagamento do principal, acrescido de 

juros e correção monetária; Efetuada a penhora, intime-se o devedor para 

embargar a execução no prazo de 15 (quinze) dias (CPC, 523, §1º e 

Súmula 11, Turmas Recursais do TJMT), nos termos do artigo 52, IX, da Lei 

nº 9.099/95. Recaindo a penhora em bens imóveis, será intimado também a 

cônjuge do devedor; Transcorrido o prazo para oposição de embargos, 

certifique-se. Após, conclusos para impulso oficial. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo. Campo Novo do 

Parecis (MT), 22 de Abril de 2020. Assinado Digitalmente Cláudia Anffe 

Nunes da Cunha Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000366-88.2020.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

EVANILDO DE ARRUDA RODRIGUES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO OAB - MT0014889A 

(ADVOGADO(A))

MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT14232-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS Processo nº 

1000366-88.2020.8.11.0050 CERTIDÃO Certifico e dou fé que a 

contestação foi apresentada tempestivamente. Nos termos do provimento 

55/07-CGJ, impulsiono estes autos para intimação da parte autora 

apresentar impugnação no prazo legal. Campo Novo do Parecis 

(MT),Quinta-feira, 23 de Abril de 2020. NILZA PEREIRA BRANT Gestora 

Judiciária

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000407-55.2020.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

ANAQUELLI ITALIA PASQUALLI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANAQUELLI ITALIA PASQUALLI OAB - MT26764/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS -MT Processo n. 

1000407-55.2020.8.11.0050 Nome: ANAQUELLI ITALIA PASQUALLI 

Endereço: AVENIDA RIO GRANDE DO SUL, 144, CENTRO, CAMPO NOVO 

DO PARECIS - MT - CEP: 78360-000 Nome: ESTADO DE MATO GROSSO 

Endereço: AC PALÁCIO PAIAGUAS, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78000-000 CERTIDÃO Nos termos da legislação 

processual em vigor, Provimento 55/2007-CGJ, impulsiono este feito a fim 

de intimar a parte Autora para manifestar no prazo de 05 (cinco) dias, 

acerca da petição da parte reclamada. Campo Novo do Parecis-MT, 

Quinta-feira, 23 de Abril de 2020. Nilza Pereira Brant Gestora Judiciária

Comarca de Campo Verde

1ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000998-14.2020.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIO PEREIRA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

TATIANE SAYURI UEDA MIQUELOTI OAB - MT0008877A-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

ANDRE BARBOSA GUANAES SIMOES

 

Autos nº 1000998-14.2020.8.11.0051 Previdenciário Despacho. Vistos 

etc. Diante do não comparecimento do INSS às audiências deste juízo, 

mesmo às instrutórias, mostra-se impertinente a tentativa de conciliação 

prevista no art. 334 do NCPC. Embora a ausência da Parte pudesse 

ensejar a incidência da multa por ato atentatória à dignidade da Justiça, 

permaneceria a circunstância de prolongar-se ainda mais o procedimento, 

em detrimento do Requerente. Assim, CITE-SE o Requerido, por carta 

precatória, para contestar a presente ação no prazo de 30 (trinta) dias 

(art. 183 do NCPC). Por fim, nos termos do art. 99, § 3º, do NCPC, DEFIRO 

o pedido de gratuidade da Justiça. Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o 

necessário. Às providências. Campo Verde/MT, 22 de abril de 2020. 

André Barbosa Guanaes Simões Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002058-56.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

GERALDO BONIFACIO PINTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

APARECIDA VOINE DE SOUZA NERI OAB - MT8740/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANDRE BARBOSA GUANAES SIMOES

 

Autos nº 1002058-56.2019.8.11.0051 Previdenciário Despacho. Vistos 

etc. INTIME-SE o Requerente para que se manifeste quanto a proposta de 
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acordo apresentada pelo Requerido. Após, CONCLUSOS. Cumpra-se. 

Intime-se. Expeça-se o necessário. Às providências. Campo Verde/MT, 22 

de abril de 2020. André Barbosa Guanaes Simões Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1001520-12.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO GARCIA DELMONDES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DEMERCIO LUIZ GUENO OAB - MT11482-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

ANDRE BARBOSA GUANAES SIMOES

 

Autos nº 1001520-12.2018.8.11.0051 Previdenciário Despacho. Vistos 

etc. Com a devida vênia, impossível o recebimento do pedido inicial de 

cumprimento de sentença, eis que não estão preenchidos os requisitos 

elencados no art. 524 do Novo Código de Processo Civil. Isso posto, 

deverá o Exequente emendar a inicial, apresentando demonstrativo 

discriminado e atualizado do crédito, nos termos do art. 524 do NCPC 

Assim, nos termos do art. 321, do novo Código de Processo Civil, 

INTIME-SE o Exequente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, emende a 

inicial, sob pena de indeferimento. Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o 

necessário. Às providências. Campo Verde/MT, 22 de abril de 2020. 

André Barbosa Guanaes Simões Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002777-72.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

DILSON BISPO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA AMARANTE KANNEBLEY OAB - MT12199/B 

(ADVOGADO(A))

PAULO RODRIGO LIMA RODRIGUES OAB - MT22827/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

ANDRE BARBOSA GUANAES SIMOES

 

Autos nº 1002777-72.2018.8.11.0051 Previdenciária Despacho. Vistos 

etc. Em que pese o Requerente ter mencionado a juntada de petição em 

que teria manifestado concordância com a proposta do Requerido, em 

análise dos autos percebe-se a ausência da mencionada petição. Isso 

posto, INTIME-SE o Requerente para que, no prazo de 15 dias, 

manifeste-se nos autos quanto a proposta de acordo apresentada pelo 

Requerido. Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário. Às 

providências. Campo Verde/MT, 22 de abril de 2020. André Barbosa 

Guanaes Simões Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000943-97.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

I. B. G. (AUTOR(A))

M. C. B. G. (AUTOR(A))

ELIANE BATISTA LEITA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO RODRIGO LIMA RODRIGUES OAB - MT22827/O (ADVOGADO(A))

MARIA LUIZA AMARANTE KANNEBLEY OAB - MT12199/B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

ANDRE BARBOSA GUANAES SIMOES

 

Autos nº 1000943-97.2019.8.11.0051 Previdenciária Despacho. Vistos 

etc. À míngua de irregularidades e de preliminares a serem analisadas, 

DECLARO saneado o feito. Para o pronto andamento do feito, em atenção 

ao disposto no art. 357 do Novo Código de Processo Civil, FIXO, como 

controvertido, o ponto atinente à condição de segurado do falecido 

instituidor, bem como a existência de união estável entre a Requerente e 

falecido, bem como a sua dependência econômica. MANTENHO os 

encargos probatórios tais como definidos nos incisos I e II do art. 373 do 

NCPC. DELIMITO as questões de direito às normas definidoras dos 

requisitos necessários à concessão do benefício. Para fazer frente a tais 

questões, DEFIRO a produção de prova testemunhal. Assim, DESIGNO 

audiência de instrução e julgamento para o dia 22 de julho de 2020, às 

13:30 horas de Mato Grosso. INTIMEM-SE as Partes, pessoalmente, no 

endereço constante dos autos, a fim de que compareçam à audiência para 

prestar depoimento, sob pena de confissão. INTIMEM-SE os ilustres 

Procuradores das Partes, notadamente o Requerido, para que apresentem 

o rol de testemunhas no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de preclusão. 

Caberá à própria Parte comprovar a intimação de sua Testemunha, por 

meio da juntada da cópia da correspondência de intimação e do 

comprovante de recebimento com antecedência de pelo menos 03 (três) 

dias da data da audiência (art. 455 do NCPC). Alternativamente, a Parte 

poderá apresentar suas Testemunhas no dia da audiência, 

dispensando-se a intimação (art. 455, § 2º, do NCPC). Não sendo feita a 

intimação das Testemunhas, nem a apresentação delas em audiência, 

presumir-se-á pela desistência da produção da prova (art. 455, §§ 2º e 3º, 

do NCPC). Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário. Às 

providências. Campo Verde/MT, 30 de março de 2020. André Barbosa 

Guanaes Simões Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001012-66.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO ANACLETO DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MAILI DA SILVA MATOSO OAB - MT0019156A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

ANDRE BARBOSA GUANAES SIMOES

 

Autos nº 1001012-66.2018.8.11.0051 Previdenciário Despacho. Vistos 

etc. Embora o adiamento de audiência seja expediente evitado por este 

Subscritor, por força da pandemia do corona vírus – COVID-19, os atos 

presenciais foram suspensos em todo o Estado de Mato Grosso, 

conforme determinado na Portaria-Conjunta nº 247, de 16 de março de 

2020. Assim, REDESIGNO a audiência de instrução e julgamento para o dia 

22 de julho de 2020, às 17:00 horas de Mato Grosso. Cumpra-se. 

Intime-se. Expeça-se o necessário. Às providências. Campo Verde/MT, 15 

de abril de 2020. André Barbosa Guanaes Simões Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000582-80.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO FOGACA DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIA PENHA OLIVEIRA DIAS CARDOSO OAB - MT12617/B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

ANDRE BARBOSA GUANAES SIMOES

 

Autos nº 1000582-80.2019.8.11.0051 Previdenciária Despacho. Vistos 

etc. Embora o adiamento de audiência seja expediente evitado por este 

Subscritor, por força da pandemia do corona vírus – COVID-19, os atos 

presenciais foram suspensos em todo o Estado de Mato Grosso, 

conforme determinado na Portaria-Conjunta nº 247, de 16 de março de 

2020. Assim, REDESIGNO a audiência de instrução e julgamento para o dia 

22 de julho de 2020, às 16:00 horas de Mato Grosso. Cumpra-se. 

Intime-se. Expeça-se o necessário. Às providências. Campo Verde/MT, 15 

de abril de 2020. André Barbosa Guanaes Simões Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000247-61.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

AILTON DOS REIS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RONALDO DE ARAUJO JUNIOR OAB - MT15341-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

ANDRE BARBOSA GUANAES SIMOES
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Autos nº 1000247-61.2019.8.11.0051 Previdenciário Despacho. Vistos 

etc. À míngua de irregularidades e de preliminares a serem analisadas, 

DECLARO saneado o feito. Para o pronto andamento do feito, em atenção 

ao disposto no art. 357 do Novo Código de Processo Civil, FIXO, como 

controvertido, o ponto atinente à condição de segurada da falecida 

instituidora, bem como a existência de união estável entre o Requerente e 

a falecida, bem como a sua dependência econômica. MANTENHO os 

encargos probatórios tais como definidos nos incisos I e II do art. 373 do 

NCPC. DELIMITO as questões de direito às normas definidoras dos 

requisitos necessários à concessão do benefício. Para fazer frente a tais 

questões, DEFIRO a produção de prova testemunhal. Assim, DESIGNO 

audiência de instrução e julgamento para o dia 22 de julho de 2020, às 

14:00 horas de Mato Grosso. INTIMEM-SE as Partes, pessoalmente, no 

endereço constante dos autos, a fim de que compareçam à audiência para 

prestar depoimento, sob pena de confissão. INTIMEM-SE os ilustres 

Procuradores das Partes, notadamente o Requerido, para que apresentem 

o rol de testemunhas no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de preclusão. 

Caberá à própria Parte comprovar a intimação de sua Testemunha, por 

meio da juntada da cópia da correspondência de intimação e do 

comprovante de recebimento com antecedência de pelo menos 03 (três) 

dias da data da audiência (art. 455 do NCPC). Alternativamente, a Parte 

poderá apresentar suas Testemunhas no dia da audiência, 

dispensando-se a intimação (art. 455, § 2º, do NCPC). Não sendo feita a 

intimação das Testemunhas, nem a apresentação delas em audiência, 

presumir-se-á pela desistência da produção da prova (art. 455, §§ 2º e 3º, 

do NCPC). Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário. Às 

providências. Campo Verde/MT, 30 de março de 2020. André Barbosa 

Guanaes Simões Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1001788-32.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ROSELY BARROS SILVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO KUTIANSKI OAB - MT26499/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

ANDRE BARBOSA GUANAES SIMOES

 

Autos nº 1001788-32.2019.8.11.0051 Previdenciário Despacho. Vistos 

etc. À míngua de irregularidades e de preliminares a serem analisadas, 

DECLARO saneado o feito. Para o pronto andamento do feito, em atenção 

ao disposto no art. 357 do Novo Código de Processo Civil, FIXO, como 

controvertido, o ponto atinente à condição de segurado do falecido 

instituidor, bem como o ponto atinente à condição de dependência 

econômica da Requerente. MANTENHO os encargos probatórios tais como 

definidos nos incisos I e II do art. 373 do NCPC. DELIMITO as questões de 

direito às normas definidoras dos requisitos necessários à concessão do 

benefício. Para fazer frente a tais questões, DEFIRO a produção de prova 

testemunhal. Assim, DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o 

dia 22 de julho de 2020, às 14:30 horas de Mato Grosso. INTIMEM-SE as 

Partes, pessoalmente, no endereço constante dos autos, a fim de que 

compareçam à audiência para prestar depoimento, sob pena de confissão. 

INTIMEM-SE os ilustres Procuradores das Partes, notadamente o 

Requerido, para que apresentem o rol de testemunhas no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de preclusão. Caberá à própria Parte comprovar a 

intimação de sua Testemunha, por meio da juntada da cópia da 

correspondência de intimação e do comprovante de recebimento com 

antecedência de pelo menos 03 (três) dias da data da audiência (art. 455 

do NCPC). Alternativamente, a Parte poderá apresentar suas Testemunhas 

no dia da audiência, dispensando-se a intimação (art. 455, § 2º, do NCPC). 

Não sendo feita a intimação das Testemunhas, nem a apresentação delas 

em audiência, presumir-se-á pela desistência da produção da prova (art. 

455, §§ 2º e 3º, do NCPC). Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário. 

Às providências. Campo Verde/MT, 30 de março de 2020. André Barbosa 

Guanaes Simões Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000318-97.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

MAYARA DE ANDRADE SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO FERREIRA GARCIA OAB - MT7313-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

ANDRE BARBOSA GUANAES SIMOES

 

Autos nº 1000318-97.2018.8.11.0051 Previdenciária Despacho. Vistos 

etc. Embora o adiamento de audiência seja expediente evitado por este 

Subscritor, por força da pandemia do corona vírus – COVID-19, os atos 

presenciais foram suspensos em todo o Estado de Mato Grosso, 

conforme determinado na Portaria-Conjunta nº 247, de 16 de março de 

2020. Assim, REDESIGNO a audiência de instrução e julgamento para o dia 

22 de julho de 2020, às 18:00 horas de Mato Grosso. Cumpra-se. 

Intime-se. Expeça-se o necessário. Às providências. Campo Verde/MT, 17 

de abril de 2020. André Barbosa Guanaes Simões Juiz de Direito

Expediente

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 116428 Nr: 5469-32.2016.811.0051

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Campo Verde

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Joalice Lourenço das Chagas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcus Vinicius Gregório 

Mundim - OAB:14235

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): JOALICE LOURENÇO DAS CHAGAS, Cpf: 

81335709134, Rg: 1.004.400, brasileiro(a), casado(a), professora. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 05/12/2016.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

MUNICÍPIO DE CAMPO VERDE em face de JOALICE LOURENÇO DAS 

CHAGAS, na quantia abaixo especificada, referente ao débito de A parte 

autora ajuizou AÇÃO em face do executado, alegando, em breve síntese, 

ser credor da quantia de R$ 9.312,65., inscrito(s) na(s) seguinte(s) 

Certidão(ões) de Dívida Ativa: 5890/2016, 5892/2016, 5893/2016.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 30/06/2015

 - Valor Total: R$ 10.243,92 - Valor Atualizado: R$ 9.312,65 - Valor 

Honorários: R$ 931,27

Despacho/Decisão: Execução FiscalDespacho.Vistos etc.A fim de 

prestigiar a citação pessoal da parte Executada, SOLICITEM-SE, pelos 

Sistemas INFOJUD e SIEL, informações acerca do atual endereço da 

Parte.Em sendo o caso, EXPEÇA-SE o necessário à citação da parte 

Executada, observando-se as advertências consignadas na decisão 

inicial.Do contrário, se impossível a localização das Partes, DEFIRO, desde 

logo, a citação por edital, com prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do art. 

8º da Lei 6.830/80. Nessa hipótese, esgotado o prazo sem manifestação, 

ENCAMINHEM-SE os autos à Procuradoria do Estado, a fim de que 

indiquem bens disponíveis da parte Executada, sob pena de suspensão do 

feito.Por fim, POSTERGO para depois da penhora a nomeação de Curador 

à parte Executada. Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.Às 

providências.Campo Verde/MT, 29 de agosto de 2019.André Barbosa 

Guanaes SimõesJuiz de Direito

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

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

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Vanessa Silva Tiago 

Fujii, digitei.

Campo Verde, 17 de abril de 2020

Gilberto Alencar da Silva Pereira Gestor Judicial Autorizado art. 
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1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 132022 Nr: 6902-37.2017.811.0051

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados Vale do Cerrado-Sicredi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcelino de Souza Lopes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo Alves Puga - OAB:5058

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, IMPULSIONO OS AUTOS a expedição 

de matéria para imprensa a fim de intimar a parte autora para, no prazo de 

15(quinze) dias, providenciar o pagamento da diligência do senhor oficial 

de justiça para o cumprimento da carta precatória expedida à fl. Ref. 28.É 

o que me cumpre.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 135744 Nr: 8652-74.2017.811.0051

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RMP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leandro Fabris Neto - 

Defensor Público - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do item 7.3.11 do Provimento nº 

56/2007, impulsiono estes autos, para expedição de carta ou matéria para 

imprensa a fim de intimar a parte autora para manifestar no prazo de 05 

(cinco) dias sobre a carta precatória devolvida de fl. Ref. 49.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 138147 Nr: 9865-18.2017.811.0051

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Josias de Almeida

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Ferreira Garcia - 

OAB:7313/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que a parte executada, embora notificada 

pessoalmente, permaneceu silente, razão pela qual, IMPULSIONO OS 

AUTOS para a parte autora, no prazo de 15 dias, manifesar-se, devendo 

solicitar o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 16909 Nr: 2818-76.2006.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SNN, FSN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Filipi Cordeiro Jácomo - 

OAB:45.635/GO, Maria de Fátima Rabelo Jácomo - OAB:6222/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luiz Foletto - OAB:5282-B

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono os presentes autos, para 

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

pagamento das taxas para distribuição da Carta Precatória na Comarca de 

Dom Aquino-MT, devendo juntar nos autos as guias e comprovante de 

pagamento.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 80171 Nr: 459-75.2014.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Francisco Carlos Torres da Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nisesio Ricardo Zandonadi, Benjamim 

Zandonadi, Solange Rocha Faria Zandonadi, Renata Faria Zandonadi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiano Moraes Pimpinati - 

OAB:6623-B, Marciano Oliveira Monteiro - OAB:13.308/MT, Valdir 

Ariones Pimpinati Júnior - OAB:6145-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcelo Zandonadi - 

OAB:4266/MT

 Processo nº 459-75.2014.811.0051 (Código 80171).

Ação de reconhecimento e declaração da existência de sociedade de fato 

c/c cobrança.

Vistos etc.

De início, com fundamento nos artigos 6º e 10º, do NCPC, DETERMINO a 

intimação das partes para, no prazo comum de 05 (cinco) dias, apontarem, 

de maneira clara e objetiva, as questões de fato e de direito que entendam 

pertinentes ao julgamento da lide, com indicação da matéria que 

consideram incontroversa.

CONSIGNE-SE que no referido prazo deverão ESPECIFICAR, quanto ao 

aspecto controvertido, às provas que pretendem produzir, justificando sua 

relevância e pertinência, sem prejuízo do disposto no art. 357, § 1º, do 

NCPC.

REGISTRE-SE que o silêncio ou o protesto genérico pela dilação probatória 

serão interpretados como anuência ao julgamento antecipado, bem como 

que os requerimentos de diligências inúteis ou meramente protelatórias 

serão indeferidos.

ATENTEM-SE as partes para, desde logo, manifestarem-se sobre a 

matéria cognoscível de ofício pelo juízo, a fim de evitar futura arguição de 

prejuízo ou cerceamento de defesa.

 Após, com a manifestação dos litigantes, FAÇAM-ME os autos conclusos 

para deferimento ou não das provas requeridas, designação de audiência 

ou julgamento antecipado da lide, conforme o caso.

 Decorrido o prazo in albis, CERTIFIQUE-SE.

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

Campo Verde/MT, 04 de março de 2020.

MARIA LÚCIA PRATI

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 89000 Nr: 485-39.2015.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Orcival Gouveia Guimarães

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Arnold José Neumann, Christian Aloysio 

Neumann

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriane Marcon - OAB:4660-B, 

Andréia Lehnen - OAB:10752-B, CAMILA STOFELES CECON 

SANTANA - OAB:16258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREIA LEHNEN - OAB:10752

 Certifico e dou fé que a parte executada, intimada via DJE, quedou-se 

inerte, razão pela qual, IMPULSIONO OS AUTOS para a parte autora, no 

prazo de 15 dias, manifestar-se, devendo solicitar o que entender de 

direito para o prosseguimento do feito.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001328-45.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ELZA EURIPA FARIAS DE QUEIROZ (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

TATIANE SAYURI UEDA MIQUELOTI OAB - MT0008877A-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

ANDRE BARBOSA GUANAES SIMOES

 

Autos nº 1001328-45.2019.8.11.0051 Previdenciária Decisão. Vistos etc. 

À míngua de irregularidades, DECLARO saneado o feito e FIXO, como 

controvertidos, os pontos atinentes à qualidade de segurada, a 

incapacidade temporária ou permanente da Requerente, e ao atendimento 

à carência do benefício. A fim de fazer frente a tais questões, DEFIRO a 

produção de prova pericial. Considerando-se que a Parte Autora é 
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beneficiária da assistência judiciária gratuita, cabe ao Estado suportar as 

despesas com a perícia a ser realizada. Assim, NOMEIO como perita a 

Dra. Soraya Kaffashi Soares Castro, CRM – MT 2311, que servirá 

independentemente de compromisso, devendo sua intimação ser 

encaminhada para a Rua Gaga Coutinho, bairro Áreas, Cuiabá/MT. 

CIENTIFIQUE a Sra. Perita que, no caso de aceitação do encargo, os 

honorários periciais foram desde já arbitrados no valor de R$ 370,00 

(trezentos e setenta reais), nos termos da Resolução 305/2014 do 

Conselho da Justiça Federal e da Resolução 232/2016 do Conselho 

Nacional de Justiça. Ressalte-se que o valor atribuído a título de 

honorários ultrapassa o valor máximo descrito na Tabela V, da Resolução 

305/2014 do Conselho da Justiça Federal, em razão da especialidade da 

perita e de ela residir em outra Comarca. INTIMEM-SE as Partes para que 

no prazo de 15 (quinze) dias, nomeiem assistente técnico, caso achem 

necessário (art. 465, II, NCPC). Esgotado o aludido prazo de quinze dias, e 

tendo em vista que ambas as Partes já apresentaram seus quesitos, 

INTIME-SE a Perita nomeada. O exame deverá ser feito no prazo máximo 

de 40 (quarenta) dias e o laudo deverá ser apresentado nos 10 (dez) dias 

subsequentes. Juntado o laudo, INTIMEM-SE as Partes para que 

apresentem manifestação, no prazo de 15 (quinze) dias, podendo o 

assistente técnico de cada uma das partes, em igual prazo, apresentar 

seu respectivo parecer (art. 477, § 1º, do NCPC). Nessa hipótese, 

DETERMINO, desde logo, o pagamento dos honorários periciais, nos 

termos da precitada resolução. Por fim, apresentados os pareceres, e 

inexistindo pedido de esclarecimentos a serem prestados pela Sra. Perita, 

INTIMEM-SE as Partes para que, no prazo sucessivo de 15 (dez) dias, 

apresentem suas alegações finais. Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o 

necessário. Às providências. Campo Verde/MT, 17 de abril de 2020. 

André Barbosa Guanaes Simões Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002634-49.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

CLEITON SILVA SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA DE AGUIAR OAB - MT24215/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

ANDRE BARBOSA GUANAES SIMOES

 

Autos nº 1002634-49.2019.8.11.0051 Previdenciária Decisão. Vistos etc. 

À míngua de irregularidades, DECLARO saneado o feito e FIXO, como 

controvertidos, os pontos atinentes à qualidade de segurado, a 

incapacidade temporária ou permanente do Requerente, e ao atendimento 

à carência do benefício. A fim de fazer frente a tais questões, DEFIRO a 

produção de prova pericial. Considerando-se que a Parte Autora é 

beneficiária da assistência judiciária gratuita, cabe ao Estado suportar as 

despesas com a perícia a ser realizada. Assim, NOMEIO como perita a 

Dra. Soraya Kaffashi Soares Castro, CRM – MT 2311, que servirá 

independentemente de compromisso, devendo sua intimação ser 

encaminhada para a Rua Gaga Coutinho, bairro Áreas, Cuiabá/MT. 

CIENTIFIQUE a Sra. Perita que, no caso de aceitação do encargo, os 

honorários periciais foram desde já arbitrados no valor de R$ 370,00 

(trezentos e setenta reais), nos termos da Resolução 305/2014 do 

Conselho da Justiça Federal e da Resolução 232/2016 do Conselho 

Nacional de Justiça. Ressalte-se que o valor atribuído a título de 

honorários ultrapassa o valor máximo descrito na Tabela V, da Resolução 

305/2014 do Conselho da Justiça Federal, em razão da especialidade da 

perita e de ela residir em outra Comarca. INTIMEM-SE as Partes para que 

no prazo de 15 (quinze) dias, nomeiem assistente técnico, caso achem 

necessário (art. 465, II, NCPC). Esgotado o aludido prazo de quinze dias, e 

tendo em vista que ambas as Partes já apresentaram seus quesitos, 

INTIME-SE a Perita nomeada. O exame deverá ser feito no prazo máximo 

de 40 (quarenta) dias e o laudo deverá ser apresentado nos 10 (dez) dias 

subsequentes. Juntado o laudo, INTIMEM-SE as Partes para que 

apresentem manifestação, no prazo de 15 (quinze) dias, podendo o 

assistente técnico de cada uma das partes, em igual prazo, apresentar 

seu respectivo parecer (art. 477, § 1º, do NCPC). Nessa hipótese, 

DETERMINO, desde logo, o pagamento dos honorários periciais, nos 

termos da precitada resolução. Por fim, apresentados os pareceres, e 

inexistindo pedido de esclarecimentos a serem prestados pela Sra. Perita, 

INTIMEM-SE as Partes para que, no prazo sucessivo de 15 (dez) dias, 

apresentem suas alegações finais. Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o 

necessário. Às providências. Campo Verde/MT, 17 de abril de 2020. 

André Barbosa Guanaes Simões Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000518-70.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

JOZEBIAS BEZERRA DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA AMARANTE KANNEBLEY OAB - MT12199/B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

ANDRE BARBOSA GUANAES SIMOES

 

Autos nº 1000518-70.2019.8.11.0051 Previdenciária Decisão. Vistos etc. 

Trata-se de Habilitação de Herdeiros, proposta por Narlin Djanira Bezerra 

de Souza e Gerssy Bassia Bezerra de Souza, ambas devidamente 

qualificadas, como herdeiras na presente ação, na qual o senhor Josebia 

Bezerra de Souza veio a falecer antes do término do feito (certidão de 

óbito p. 89). Com a inicial vieram os documentos de p. 87/90, nos quais 

constam documentos pessoais que comprovam a qualidade das 

Requerentes como herdeiras necessárias do falecido. As Requerentes 

pleiteiam, então, o deferimento de sua habilitação como sucessoras na 

presente ação previdenciária. É o relato do necessário. Fundamento. Na 

sistemática do novo Código de Processo Civil, para que se proceda à 

habilitação de herdeiros, quando do falecimento da parte, se faz 

necessária a citação da parte contrária, para que possa, caso entender 

necessário, impugnar o pedido de habilitação, nos termos do art. 690 do 

novo Código de Processo Civil. No entanto, em tal impugnação somente 

pode ser alegada a ausência de qualidade do sucessor que se pretende 

habilitar, conforme nos ensina Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz 

Arenhart e Daniel Mitidiero, na obra Novo Código de Processo Civil 

Comentado (2015), pg. 678: “A impugnação está limitada à alegação de 

ausência de qualidade de sucessor. Qualquer outra alegação é 

impertinente e não deve ser considerada pelo órgão jurisdicional.” 

Levando-se em consideração a prova documental carreada à inicial do 

pedido de habilitação, seria impertinente alongar ainda mais a espera pela 

efetiva solução da lide, eis que a qualidade de sucessoras das 

Peticionantes é inconteste. Assim, diante da desnecessidade de produção 

de novas provas, a procedência imediata da habilitação é medida que se 

impõe. Decido. Pelo exposto, e estando devidamente preenchidos os 

requisitos do artigo 691 do NCPC, DEFIRO de imediato o pedido de p. 84/85, 

para determinar habilitação das herdeiras necessárias do falecido. 

EXPEÇA-SE o necessário para que se proceda à correção na capa dos 

autos e no Sistema Apolo quanto à modificação da Parte Autora. No mais, 

tendo em vista a pendência da realização do exame pericial anteriormente 

determinado, DEFIRO o pedido para que o exame se proceda de forma 

indireta, com análise documental pela Perita. Assim, INTIMEM-SE os 

sucessores habilitados para que, no prazo de 15 (quinze) dias, tragam 

aos autos toda a documentação pertinente ao quadro clínico do falecido, 

desde o diagnóstico inicial até a evolução final da doença. Após, 

ENCAMINHEM-SE os autos à Perita designada quando do saneamento do 

feito. Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário. Às providências. 

Campo Verde/MT, 17 de abril de 2020. André Barbosa Guanaes Simões 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1003661-67.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

DEOSDETE FERREIRA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO KUTIANSKI OAB - MT26499/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(REU)

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (REU)

Magistrado(s):

ANDRE BARBOSA GUANAES SIMOES

 

Autos nº 1003661-67.2019.8.11.0051 Previdenciária Decisão. Vistos etc. 

À míngua de irregularidades, DECLARO saneado o feito e FIXO, como 

controvertidos, os pontos atinentes à qualidade de segurado, a 
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incapacidade temporária ou permanente do Requerente, e ao atendimento 

à carência do benefício. A fim de fazer frente a tais questões, DEFIRO a 

produção de prova pericial. Considerando-se que a Parte Autora é 

beneficiária da assistência judiciária gratuita, cabe ao Estado suportar as 

despesas com a perícia a ser realizada. Assim, NOMEIO como perita a 

Dra. Soraya Kaffashi Soares Castro, CRM – MT 2311, que servirá 

independentemente de compromisso, devendo sua intimação ser 

encaminhada para a Rua Gaga Coutinho, bairro Áreas, Cuiabá/MT. 

CIENTIFIQUE a Sra. Perita que, no caso de aceitação do encargo, os 

honorários periciais foram desde já arbitrados no valor de R$ 370,00 

(trezentos e setenta reais), nos termos da Resolução 305/2014 do 

Conselho da Justiça Federal e da Resolução 232/2016 do Conselho 

Nacional de Justiça. Ressalte-se que o valor atribuído a título de 

honorários ultrapassa o valor máximo descrito na Tabela V, da Resolução 

305/2014 do Conselho da Justiça Federal, em razão da especialidade da 

perita e de ela residir em outra Comarca. INTIMEM-SE as Partes para que 

no prazo de 15 (quinze) dias, nomeiem assistente técnico, caso achem 

necessário (art. 465, II, NCPC). Esgotado o aludido prazo de quinze dias, e 

tendo em vista que ambas as Partes já apresentaram seus quesitos, 

INTIME-SE a Perita nomeada. O exame deverá ser feito no prazo máximo 

de 40 (quarenta) dias e o laudo deverá ser apresentado nos 10 (dez) dias 

subsequentes. Juntado o laudo, INTIMEM-SE as Partes para que 

apresentem manifestação, no prazo de 15 (quinze) dias, podendo o 

assistente técnico de cada uma das partes, em igual prazo, apresentar 

seu respectivo parecer (art. 477, § 1º, do NCPC). Nessa hipótese, 

DETERMINO, desde logo, o pagamento dos honorários periciais, nos 

termos da precitada resolução. Por fim, apresentados os pareceres, e 

inexistindo pedido de esclarecimentos a serem prestados pela Sra. Perita, 

INTIMEM-SE as Partes para que, no prazo sucessivo de 15 (dez) dias, 

apresentem suas alegações finais. Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o 

necessário. Às providências. Campo Verde/MT, 17 de abril de 2020. 

André Barbosa Guanaes Simões Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1001266-05.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

SUELI CANDIDO DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO KUTIANSKI OAB - MT26499/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(REPRESENTADO)

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

ANDRE BARBOSA GUANAES SIMOES

 

Autos nº 1001266-05.2019.8.11.0051 Previdenciário Decisão. Vistos etc. 

À míngua de irregularidades, DECLARO saneado o feito e FIXO, como 

controvertidos, os pontos atinentes à qualidade de segurada, a 

incapacidade temporária ou permanente da Requerente, e ao atendimento 

à carência do benefício. A fim de fazer frente a tais questões, DEFIRO a 

produção de prova pericial. Considerando-se que a Parte Autora é 

beneficiária da assistência judiciária gratuita, cabe ao Estado suportar as 

despesas com a perícia a ser realizada. Assim, NOMEIO como perita a 

Dra. Soraya Kaffashi Soares Castro, CRM – MT 2311, que servirá 

independentemente de compromisso, devendo sua intimação ser 

encaminhada para a Rua Gaga Coutinho, bairro Áreas, Cuiabá/MT. 

CIENTIFIQUE a Sra. Perita que, no caso de aceitação do encargo, os 

honorários periciais foram desde já arbitrados no valor de R$ 370,00 

(trezentos e setenta reais), nos termos da Resolução 305/2014 do 

Conselho da Justiça Federal e da Resolução 232/2016 do Conselho 

Nacional de Justiça. Ressalte-se que o valor atribuído a título de 

honorários ultrapassa o valor máximo descrito na Tabela V, da Resolução 

305/2014 do Conselho da Justiça Federal, em razão da especialidade da 

perita e de ela residir em outra Comarca. INTIMEM-SE as Partes para que 

no prazo de 15 (quinze) dias, nomeiem assistente técnico, caso achem 

necessário (art. 465, II, NCPC). Esgotado o aludido prazo de quinze dias, 

INTIME-SE a Requerente para que apresente os quesitos a serem 

respondidos pela Perita. Após, INTIME-SE a Perita nomeada. O exame 

deverá ser feito no prazo máximo de 40 (quarenta) dias e o laudo deverá 

ser apresentado nos 10 (dez) dias subsequentes. Juntado o laudo, 

INTIMEM-SE as Partes para que apresentem manifestação, no prazo de 15 

(quinze) dias, podendo o assistente técnico de cada uma das partes, em 

igual prazo, apresentar seu respectivo parecer (art. 477, § 1º, do NCPC). 

Nessa hipótese, DETERMINO, desde logo, o pagamento dos honorários 

periciais, nos termos da precitada resolução. Por fim, apresentados os 

pareceres, e inexistindo pedido de esclarecimentos a serem prestados 

pela Sra. Perita, INTIMEM-SE as Partes para que, no prazo sucessivo de 

15 (dez) dias, apresentem suas alegações finais. Cumpra-se. Intime-se. 

Expeça-se o necessário. Às providências. Campo Verde/MT, 22 de abril 

de 2020. André Barbosa Guanaes Simões Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002733-19.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ATEVALDO BATISTA DE BESSO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLA DENILSE RHEINHEIMER OAB - MT12123/O-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (REU)

Magistrado(s):

ANDRE BARBOSA GUANAES SIMOES

 

Autos nº 1002733-19.2019.8.11.0051 Previdenciário Decisão. Vistos etc. 

À míngua de irregularidades, DECLARO saneado o feito e FIXO, como 

controvertidos, os pontos atinentes à qualidade de segurado, a 

incapacidade temporária ou permanente do Requerente, e ao atendimento 

à carência do benefício. A fim de fazer frente a tais questões, DEFIRO a 

produção de prova pericial. Considerando-se que a Parte Autora é 

beneficiária da assistência judiciária gratuita, cabe ao Estado suportar as 

despesas com a perícia a ser realizada. Assim, NOMEIO como perita a 

Dra. Soraya Kaffashi Soares Castro, CRM – MT 2311, que servirá 

independentemente de compromisso, devendo sua intimação ser 

encaminhada para a Rua Gaga Coutinho, bairro Áreas, Cuiabá/MT. 

CIENTIFIQUE a Sra. Perita que, no caso de aceitação do encargo, os 

honorários periciais foram desde já arbitrados no valor de R$ 370,00 

(trezentos e setenta reais), nos termos da Resolução 305/2014 do 

Conselho da Justiça Federal e da Resolução 232/2016 do Conselho 

Nacional de Justiça. Ressalte-se que o valor atribuído a título de 

honorários ultrapassa o valor máximo descrito na Tabela V, da Resolução 

305/2014 do Conselho da Justiça Federal, em razão da especialidade da 

perita e de ela residir em outra Comarca. INTIMEM-SE as Partes para que 

no prazo de 15 (quinze) dias, nomeiem assistente técnico, caso achem 

necessário (art. 465, II, NCPC). Esgotado o aludido prazo de quinze dias, e 

tendo em vista que ambas as Partes já apresentaram seus quesitos, 

INTIME-SE a Perita nomeada. O exame deverá ser feito no prazo máximo 

de 40 (quarenta) dias e o laudo deverá ser apresentado nos 10 (dez) dias 

subsequentes. Juntado o laudo, INTIMEM-SE as Partes para que 

apresentem manifestação, no prazo de 15 (quinze) dias, podendo o 

assistente técnico de cada uma das partes, em igual prazo, apresentar 

seu respectivo parecer (art. 477, § 1º, do NCPC). Nessa hipótese, 

DETERMINO, desde logo, o pagamento dos honorários periciais, nos 

termos da precitada resolução. Por fim, apresentados os pareceres, e 

inexistindo pedido de esclarecimentos a serem prestados pela Sra. Perita, 

INTIMEM-SE as Partes para que, no prazo sucessivo de 15 (dez) dias, 

apresentem suas alegações finais. Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o 

necessário. Às providências. Campo Verde/MT, 22 de abril de 2020. 

André Barbosa Guanaes Simões Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1003197-43.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

VALTER DOS REIS SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE ADAELSIO DA CRUZ OAB - MT0008028A (ADVOGADO(A))

DANIELA IVO DOS SANTOS OAB - MT20489/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANDRE BARBOSA GUANAES SIMOES

 

Autos nº 1003197-43.2019.8.11.0051 Previdenciária Decisão. Vistos etc. 

À míngua de irregularidades, DECLARO saneado o feito e FIXO, como 

controvertidos, os pontos atinentes à qualidade de segurado, a 

incapacidade temporária ou permanente do Requerente, e ao atendimento 

à carência do benefício. A fim de fazer frente a tais questões, DEFIRO a 

produção de prova pericial. Considerando-se que a Parte Autora é 
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beneficiária da assistência judiciária gratuita, cabe ao Estado suportar as 

despesas com a perícia a ser realizada. Assim, NOMEIO como perita a 

Dra. Soraya Kaffashi Soares Castro, CRM – MT 2311, que servirá 

independentemente de compromisso, devendo sua intimação ser 

encaminhada para a Rua Gaga Coutinho, bairro Áreas, Cuiabá/MT. 

CIENTIFIQUE a Sra. Perita que, no caso de aceitação do encargo, os 

honorários periciais foram desde já arbitrados no valor de R$ 370,00 

(trezentos e setenta reais), nos termos da Resolução 305/2014 do 

Conselho da Justiça Federal e da Resolução 232/2016 do Conselho 

Nacional de Justiça. Ressalte-se que o valor atribuído a título de 

honorários ultrapassa o valor máximo descrito na Tabela V, da Resolução 

305/2014 do Conselho da Justiça Federal, em razão da especialidade da 

perita e de ela residir em outra Comarca. INTIMEM-SE as Partes para que 

no prazo de 15 (quinze) dias, nomeiem assistente técnico, caso achem 

necessário (art. 465, II, NCPC). Esgotado o aludido prazo de quinze dias, 

INTIME-SE o Requerente para que apresente os quesitos a serem 

respondidos pela Perita. Após, INTIME-SE a Perita nomeada. O exame 

deverá ser feito no prazo máximo de 40 (quarenta) dias e o laudo deverá 

ser apresentado nos 10 (dez) dias subsequentes. Juntado o laudo, 

INTIMEM-SE as Partes para que apresentem manifestação, no prazo de 15 

(quinze) dias, podendo o assistente técnico de cada uma das partes, em 

igual prazo, apresentar seu respectivo parecer (art. 477, § 1º, do NCPC). 

Nessa hipótese, DETERMINO, desde logo, o pagamento dos honorários 

periciais, nos termos da precitada resolução. Por fim, apresentados os 

pareceres, e inexistindo pedido de esclarecimentos a serem prestados 

pela Sra. Perita, INTIMEM-SE as Partes para que, no prazo sucessivo de 

15 (dez) dias, apresentem suas alegações finais. Cumpra-se. Intime-se. 

Expeça-se o necessário. Às providências. Campo Verde/MT, 22 de abril 

de 2020. André Barbosa Guanaes Simões Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001039-15.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDINEIA DA SILVA GALVAO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA AMARANTE KANNEBLEY OAB - MT12199/B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (REU)

Magistrado(s):

ANDRE BARBOSA GUANAES SIMOES

 

Autos nº 1001039-15.2019.8.11.0051 Previdenciário Decisão. Vistos etc. 

À míngua de irregularidades, DECLARO saneado o feito e FIXO, como 

controvertidos, os pontos atinentes à qualidade de segurada, a 

incapacidade temporária ou permanente da Requerente, e ao atendimento 

à carência do benefício. A fim de fazer frente a tais questões, DEFIRO a 

produção de prova pericial. Considerando-se que a Parte Autora é 

beneficiária da assistência judiciária gratuita, cabe ao Estado suportar as 

despesas com a perícia a ser realizada. Assim, NOMEIO como perita a 

Dra. Soraya Kaffashi Soares Castro, CRM – MT 2311, que servirá 

independentemente de compromisso, devendo sua intimação ser 

encaminhada para a Rua Gaga Coutinho, bairro Áreas, Cuiabá/MT. 

CIENTIFIQUE a Sra. Perita que, no caso de aceitação do encargo, os 

honorários periciais foram desde já arbitrados no valor de R$ 370,00 

(trezentos e setenta reais), nos termos da Resolução 305/2014 do 

Conselho da Justiça Federal e da Resolução 232/2016 do Conselho 

Nacional de Justiça. Ressalte-se que o valor atribuído a título de 

honorários ultrapassa o valor máximo descrito na Tabela V, da Resolução 

305/2014 do Conselho da Justiça Federal, em razão da especialidade da 

perita e de ela residir em outra Comarca. INTIMEM-SE as Partes para que 

no prazo de 15 (quinze) dias, nomeiem assistente técnico, caso achem 

necessário (art. 465, II, NCPC). Esgotado o aludido prazo de quinze dias, e 

tendo em vista que ambas as Partes já apresentaram seus quesitos, 

INTIME-SE a Perita nomeada. O exame deverá ser feito no prazo máximo 

de 40 (quarenta) dias e o laudo deverá ser apresentado nos 10 (dez) dias 

subsequentes. Juntado o laudo, INTIMEM-SE as Partes para que 

apresentem manifestação, no prazo de 15 (quinze) dias, podendo o 

assistente técnico de cada uma das partes, em igual prazo, apresentar 

seu respectivo parecer (art. 477, § 1º, do NCPC). Nessa hipótese, 

DETERMINO, desde logo, o pagamento dos honorários periciais, nos 

termos da precitada resolução. Por fim, apresentados os pareceres, e 

inexistindo pedido de esclarecimentos a serem prestados pela Sra. Perita, 

INTIMEM-SE as Partes para que, no prazo sucessivo de 15 (dez) dias, 

apresentem suas alegações finais. Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o 

necessário. Às providências. Campo Verde/MT, 22 de abril de 2020. 

André Barbosa Guanaes Simões Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003627-92.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

NEUSA LOPES DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

TIAGO HENRIQUE FERNANDES MANGOLD OAB - MT24809/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

ANDRE BARBOSA GUANAES SIMOES

 

Autos nº 1003627-92.2019.8.11.0051 Previdenciário Decisão. Vistos etc. 

À míngua de irregularidades, DECLARO saneado o feito e FIXO, como 

controvertidos, os pontos atinentes à qualidade de segurada, a 

incapacidade temporária ou permanente da Requerente, e ao atendimento 

à carência do benefício. A fim de fazer frente a tais questões, DEFIRO a 

produção de prova pericial. Considerando-se que a Parte Autora é 

beneficiária da assistência judiciária gratuita, cabe ao Estado suportar as 

despesas com a perícia a ser realizada. Assim, NOMEIO como perita a 

Dra. Soraya Kaffashi Soares Castro, CRM – MT 2311, que servirá 

independentemente de compromisso, devendo sua intimação ser 

encaminhada para a Rua Gaga Coutinho, bairro Áreas, Cuiabá/MT. 

CIENTIFIQUE a Sra. Perita que, no caso de aceitação do encargo, os 

honorários periciais foram desde já arbitrados no valor de R$ 370,00 

(trezentos e setenta reais), nos termos da Resolução 305/2014 do 

Conselho da Justiça Federal e da Resolução 232/2016 do Conselho 

Nacional de Justiça. Ressalte-se que o valor atribuído a título de 

honorários ultrapassa o valor máximo descrito na Tabela V, da Resolução 

305/2014 do Conselho da Justiça Federal, em razão da especialidade da 

perita e de ela residir em outra Comarca. INTIMEM-SE as Partes para que 

no prazo de 15 (quinze) dias, nomeiem assistente técnico, caso achem 

necessário (art. 465, II, NCPC). Esgotado o aludido prazo de quinze dias, e 

tendo em vista que ambas as Partes já apresentaram seus quesitos, 

INTIME-SE a Perita nomeada. O exame deverá ser feito no prazo máximo 

de 40 (quarenta) dias e o laudo deverá ser apresentado nos 10 (dez) dias 

subsequentes. Juntado o laudo, INTIMEM-SE as Partes para que 

apresentem manifestação, no prazo de 15 (quinze) dias, podendo o 

assistente técnico de cada uma das partes, em igual prazo, apresentar 

seu respectivo parecer (art. 477, § 1º, do NCPC). Nessa hipótese, 

DETERMINO, desde logo, o pagamento dos honorários periciais, nos 

termos da precitada resolução. Por fim, apresentados os pareceres, e 

inexistindo pedido de esclarecimentos a serem prestados pela Sra. Perita, 

INTIMEM-SE as Partes para que, no prazo sucessivo de 15 (dez) dias, 

apresentem suas alegações finais. Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o 

necessário. Às providências. Campo Verde/MT, 22 de abril de 2020. 

André Barbosa Guanaes Simões Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003706-71.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

HILDO DE QUADROS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO MORAES PIMPINATI OAB - MT0006623A (ADVOGADO(A))

VALDIR ARIONES PIMPINATI JUNIOR OAB - MT0006145A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (REU)

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(REU)

Magistrado(s):

ANDRE BARBOSA GUANAES SIMOES

 

Autos nº 1003706-71.2019.8.11.0051 Previdenciária Decisão. Vistos etc. 

À míngua de irregularidades, DECLARO saneado o feito e FIXO, como 

controvertidos, os pontos atinentes à qualidade de segurado, a 

incapacidade temporária ou permanente do Requerente, e ao atendimento 

à carência do benefício. A fim de fazer frente a tais questões, DEFIRO a 

produção de prova pericial. Considerando-se que a Parte Autora é 
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beneficiária da assistência judiciária gratuita, cabe ao Estado suportar as 

despesas com a perícia a ser realizada. Assim, NOMEIO como perita a 

Dra. Soraya Kaffashi Soares Castro, CRM – MT 2311, que servirá 

independentemente de compromisso, devendo sua intimação ser 

encaminhada para a Rua Gaga Coutinho, bairro Áreas, Cuiabá/MT. 

CIENTIFIQUE a Sra. Perita que, no caso de aceitação do encargo, os 

honorários periciais foram desde já arbitrados no valor de R$ 370,00 

(trezentos e setenta reais), nos termos da Resolução 305/2014 do 

Conselho da Justiça Federal e da Resolução 232/2016 do Conselho 

Nacional de Justiça. Ressalte-se que o valor atribuído a título de 

honorários ultrapassa o valor máximo descrito na Tabela V, da Resolução 

305/2014 do Conselho da Justiça Federal, em razão da especialidade da 

perita e de ela residir em outra Comarca. INTIMEM-SE as Partes para que 

no prazo de 15 (quinze) dias, nomeiem assistente técnico, caso achem 

necessário (art. 465, II, NCPC). Esgotado o aludido prazo de quinze dias, e 

tendo em vista que ambas as Partes já apresentaram seus quesitos, 

INTIME-SE a Perita nomeada. O exame deverá ser feito no prazo máximo 

de 40 (quarenta) dias e o laudo deverá ser apresentado nos 10 (dez) dias 

subsequentes. Juntado o laudo, INTIMEM-SE as Partes para que 

apresentem manifestação, no prazo de 15 (quinze) dias, podendo o 

assistente técnico de cada uma das partes, em igual prazo, apresentar 

seu respectivo parecer (art. 477, § 1º, do NCPC). Nessa hipótese, 

DETERMINO, desde logo, o pagamento dos honorários periciais, nos 

termos da precitada resolução. Por fim, apresentados os pareceres, e 

inexistindo pedido de esclarecimentos a serem prestados pela Sra. Perita, 

INTIMEM-SE as Partes para que, no prazo sucessivo de 15 (dez) dias, 

apresentem suas alegações finais. Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o 

necessário. Às providências. Campo Verde/MT, 22 de abril de 2020. 

André Barbosa Guanaes Simões Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1003249-39.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIELLE PAULA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CONRADO AGOSTINI MACHADO OAB - MT16637/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANDRE BARBOSA GUANAES SIMOES

 

Autos nº 1003249-39.2019.8.11.0051 Previdenciário Decisão. Vistos etc. 

À míngua de irregularidades, DECLARO saneado o feito e FIXO, como 

controvertidos, os pontos atinentes à qualidade de segurada, e ao 

atendimento à carência do benefício. A fim de fazer frente a tais questões, 

DEFIRO a produção de prova documental. Da análise dos autos, em 

especial o extrato do CNIS da Requerente, percebe-se que todas as 

contribuições vertidas possuem os indicadores de PREC-FBR, que 

significa que tais recolhimentos, vertidos na classe de facultativo de baixa 

renda, não foram devidamente validados ou homologados pelo INSS. Isso 

posto, INTIME-SE a Requerente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifeste-se nos autos quanto as pendências apontadas. Após, 

INTIME-SE o Requerido para que, caso queira, se manifeste quanto as 

justificativas apresentadas pela Requerente. Em eventual silêncio das 

Partes, VOLTEM-ME conclusos. Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o 

necessário. Às providências. Campo Verde/MT, 22 de abril de 2020. 

André Barbosa Guanaes Simões Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002092-31.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

TADEU CARDOSO LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

APARECIDA VOINE DE SOUZA NERI OAB - MT8740/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANDRE BARBOSA GUANAES SIMOES

 

Autos nº 1002092-31.2019.8.11.0051 Previdenciário Decisão. Vistos etc. 

À míngua de irregularidades e de preliminares a serem analisadas, 

DECLARO saneado o feito. Para o pronto andamento do feito, em atenção 

ao disposto no art. 357 do Novo Código de Processo Civil, FIXO, como 

controvertido, o ponto atinente à condição de segurado especial na 

condição de trabalhador rural em regime de economia familiar do 

Requerente, bem como ao preenchimento da carência mínima para a 

concessão do benefício. MANTENHO os encargos probatórios tais como 

definidos nos incisos I e II do art. 373 do NCPC. DELIMITO as questões de 

direito às normas definidoras dos requisitos necessários à concessão do 

benefício. Para fazer frente a tais questões, DEFIRO a produção de prova 

testemunhal. Assim, DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o 

dia 22 de julho de 2020, às 18:30 horas de Mato Grosso. INTIMEM-SE as 

Partes, pessoalmente, no endereço constante dos autos, a fim de que 

compareçam à audiência para prestar depoimento, sob pena de confissão. 

INTIMEM-SE os ilustres Procuradores das Partes, notadamente o 

Requerido, para que apresentem o rol de testemunhas no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de preclusão. Caberá à própria Parte comprovar a 

intimação de sua Testemunha, por meio da juntada da cópia da 

correspondência de intimação e do comprovante de recebimento com 

antecedência de pelo menos 03 (três) dias da data da audiência (art. 455 

do NCPC). Alternativamente, a Parte poderá apresentar suas Testemunhas 

no dia da audiência, dispensando-se a intimação (art. 455, § 2º, do NCPC). 

Não sendo feita a intimação das Testemunhas, nem a apresentação delas 

em audiência, presumir-se-á pela desistência da produção da prova (art. 

455, §§ 2º e 3º, do NCPC). Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário. 

Às providências. Campo Verde/MT, 17 de abril de 2020. André Barbosa 

Guanaes Simões Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000312-56.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

EDIVALDO JOSE DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIA PENHA OLIVEIRA DIAS CARDOSO OAB - MT12617/B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

ANDRE BARBOSA GUANAES SIMOES

 

Autos nº 1000312-56.2019.8.11.0051 Previdenciário Decisão. Vistos etc. 

À míngua de irregularidades e de preliminares a serem analisadas, 

DECLARO saneado o feito. Para o pronto andamento do feito, em atenção 

ao disposto no art. 357 do Novo Código de Processo Civil, FIXO, como 

controvertido, o ponto atinente à condição de segurado especial na 

condição de trabalhador rural em regime de economia familiar do 

Requerente, bem como ao preenchimento da carência mínima para a 

concessão do benefício. MANTENHO os encargos probatórios tais como 

definidos nos incisos I e II do art. 373 do NCPC. DELIMITO as questões de 

direito às normas definidoras dos requisitos necessários à concessão do 

benefício. Para fazer frente a tais questões, DEFIRO a produção de prova 

testemunhal. Assim, DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o 

dia 19 de agosto de 2020, às 13:30 horas de Mato Grosso. INTIMEM-SE as 

Partes, pessoalmente, no endereço constante dos autos, a fim de que 

compareçam à audiência para prestar depoimento, sob pena de confissão. 

INTIMEM-SE os ilustres Procuradores das Partes, notadamente o 

Requerido, para que apresentem o rol de testemunhas no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de preclusão. Caberá à própria Parte comprovar a 

intimação de sua Testemunha, por meio da juntada da cópia da 

correspondência de intimação e do comprovante de recebimento com 

antecedência de pelo menos 03 (três) dias da data da audiência (art. 455 

do NCPC). Alternativamente, a Parte poderá apresentar suas Testemunhas 

no dia da audiência, dispensando-se a intimação (art. 455, § 2º, do NCPC). 

Não sendo feita a intimação das Testemunhas, nem a apresentação delas 

em audiência, presumir-se-á pela desistência da produção da prova (art. 

455, §§ 2º e 3º, do NCPC). Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário. 

Às providências. Campo Verde/MT, 17 de abril de 2020. André Barbosa 

Guanaes Simões Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002660-47.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ALCENY PEREIRA DE FRANCA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO RODRIGO LIMA RODRIGUES OAB - MT22827/O (ADVOGADO(A))

MARIA LUIZA AMARANTE KANNEBLEY OAB - MT12199/B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

ANDRE BARBOSA GUANAES SIMOES

 

Autos nº 1002660-47.2019.8.11.0051 Previdenciário Decisão. Vistos etc. 

À míngua de irregularidades e de preliminares a serem analisadas, 

DECLARO saneado o feito. Para o pronto andamento do feito, em atenção 

ao disposto no art. 357 do Novo Código de Processo Civil, FIXO, como 

controvertido, o ponto atinente à condição de segurada especial na 

condição de trabalhadora rural em regime de economia familiar da 

Requerente, bem como ao preenchimento da carência mínima para a 

concessão do benefício. MANTENHO os encargos probatórios tais como 

definidos nos incisos I e II do art. 373 do NCPC. DELIMITO as questões de 

direito às normas definidoras dos requisitos necessários à concessão do 

benefício. Para fazer frente a tais questões, DEFIRO a produção de prova 

testemunhal. Assim, DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o 

dia 19 de agosto de 2020, às 14:00 horas de Mato Grosso. INTIMEM-SE as 

Partes, pessoalmente, no endereço constante dos autos, a fim de que 

compareçam à audiência para prestar depoimento, sob pena de confissão. 

INTIMEM-SE os ilustres Procuradores das Partes, notadamente o 

Requerido, para que apresentem o rol de testemunhas no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de preclusão. Caberá à própria Parte comprovar a 

intimação de sua Testemunha, por meio da juntada da cópia da 

correspondência de intimação e do comprovante de recebimento com 

antecedência de pelo menos 03 (três) dias da data da audiência (art. 455 

do NCPC). Alternativamente, a Parte poderá apresentar suas Testemunhas 

no dia da audiência, dispensando-se a intimação (art. 455, § 2º, do NCPC). 

Não sendo feita a intimação das Testemunhas, nem a apresentação delas 

em audiência, presumir-se-á pela desistência da produção da prova (art. 

455, §§ 2º e 3º, do NCPC). Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário. 

Às providências. Campo Verde/MT, 17 de abril de 2020. André Barbosa 

Guanaes Simões Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002828-49.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA PEDRINA CARDOSO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CONRADO AGOSTINI MACHADO OAB - MT16637/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

ANDRE BARBOSA GUANAES SIMOES

 

Autos nº 1002828-49.2019.8.11.0051 Previdenciária Decisão. Vistos etc. 

À míngua de irregularidades e de preliminares a serem analisadas, 

DECLARO saneado o feito. Para o pronto andamento do feito, em atenção 

ao disposto no art. 357 do Novo Código de Processo Civil, FIXO, como 

controvertido, o ponto atinente à condição de segurada especial na 

condição de trabalhadora rural em regime de economia familiar da 

Requerente, bem como ao preenchimento da carência mínima para a 

concessão do benefício. MANTENHO os encargos probatórios tais como 

definidos nos incisos I e II do art. 373 do NCPC. DELIMITO as questões de 

direito às normas definidoras dos requisitos necessários à concessão do 

benefício. Para fazer frente a tais questões, DEFIRO a produção de prova 

testemunhal. Assim, DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o 

dia 19 de agosto de 2020, às 14:30 horas de Mato Grosso. INTIMEM-SE as 

Partes, pessoalmente, no endereço constante dos autos, a fim de que 

compareçam à audiência para prestar depoimento, sob pena de confissão. 

INTIMEM-SE os ilustres Procuradores das Partes, notadamente o 

Requerido, para que apresentem o rol de testemunhas no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de preclusão. Caberá à própria Parte comprovar a 

intimação de sua Testemunha, por meio da juntada da cópia da 

correspondência de intimação e do comprovante de recebimento com 

antecedência de pelo menos 03 (três) dias da data da audiência (art. 455 

do NCPC). Alternativamente, a Parte poderá apresentar suas Testemunhas 

no dia da audiência, dispensando-se a intimação (art. 455, § 2º, do NCPC). 

Não sendo feita a intimação das Testemunhas, nem a apresentação delas 

em audiência, presumir-se-á pela desistência da produção da prova (art. 

455, §§ 2º e 3º, do NCPC). Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário. 

Às providências. Campo Verde/MT, 17 de abril de 2020. André Barbosa 

Guanaes Simões Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1003780-28.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ARI SENO HOFFMANN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE SARAIVA HOFFMANN OAB - MT27250/O (ADVOGADO(A))

LEONILDA KRAUSE OAB - SC36751 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(REQUERIDO)

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANDRE BARBOSA GUANAES SIMOES

 

Autos nº 1003780-28.2019.8.11.0051 Previdenciária Decisão. Vistos etc. 

A fim de impulsionar o feito, impõe-se a análise das questões pendentes e 

preliminares levantadas pelo Requerido e, em sendo o caso, o imediato 

saneamento do feito, com a fixação dos pontos controvertidos e com o 

deferimento das provas correspondentes. – Do Interesse de Agir A 

questão acerca da necessidade de prévio requerimento administrativo 

para configuração do interesse de agir nas ações previdenciárias já se 

encontra devidamente superada. De fato, o Supremo Tribunal Federal, em 

sessão plenária realizada no dia 27 de agosto de 2014, deu parcial 

provimento ao Recurso Extraordinário (RE) 631240, com repercussão 

geral reconhecida, em que a Autarquia Ré defendia a exigência de prévio 

requerimento administrativo antes de o segurado recorrer à Justiça para a 

concessão do benefício previdenciário, aduzindo que a exigência 

pretendida pelo instituto requerido não fere o livre acesso ao Judiciário, 

previsto no art. 5º, inciso XXXV, da CF/1988. Assim, tem-se a 

obrigatoriedade de o interessado, antes de propor a demanda judicial, 

ingressar com requerimento administrativo do benefício pleiteado, caso 

contrário não se terá formado o seu interesse processual. No caso dos 

autos, o Requerido, em sua contestação, limitou-se a pleitear pela extinção 

do feito ante a suposta ausência do interesse de agir. Isso porque, 

segundo o Requerido, o prévio requerimento administrativo se 

fundamentou no pedido para concessão de aposentadoria por idade, que 

seria benefício de natureza diversa do pleiteado no presente feito, qual 

seja, de aposentadoria por tempo de serviço. No entanto, razão não 

assiste ao Requerido. Conforme podemos observar nos arts. 554 e 659, 

IV, ambos da Instrução Normativa nº 77, de 21 de janeiro de 2015, na 

análise dos pedidos administrativos, a Autarquia Ré deverá sempre 

observar se os documentos apresentados pelo segurado não comporta a 

concessão de benefício diverso ao pleiteado, buscando-se sempre a 

implantação do benefício mais vantajoso: “Art. 554. Se verificada, no 

cumprimento de decisão recursal, a existência de outro benefício 

inacumulável já concedido ao interessado, deverá a APS elaborar 

comparativo de cálculo dos benefícios que permita ao interessado 

identificar qual é o mais vantajoso.– Da Gratuidade de Justiça,” “Art. 659. 

Nos processos administrativos previdenciários serão observados, entre 

outros, os seguintes preceitos: (...) VI - condução do processo 

administrativo com a finalidade de resguardar os direitos subjetivos dos 

segurados, dependentes e demais interessados da Previdência Social, 

esclarecendo-se os requisitos necessários ao benefício ou serviço mais 

vantajoso;” Assim, depreende-se que, quando o Requerente apresentou o 

seu pedido administrativo para a concessão e aposentadoria por idade, a 

Autarquia Ré, verificando a impossibilidade de concessão desse 

benefício, mas observando a possibilidade de análise de outro, deveria 

realizar a análise também quanto ao preenchimento da aposentadoria por 

tempo de serviço. Portanto, a existência de prévio requerimento 

administrativo de benefício de natureza diversa daquele pleiteado na inicial 

não significa a ausência do interesse de agir, conforme nos demonstra a 

jurisprudência: “O requerimento judicial de benefício diverso do pleito 

administrativo não caracteriza carência de ação da parte autora, por falta 

de interesse de agir, uma vez que ao INSS cabe orientar o segurado 

acerca do benefício mais vantajoso a que tem direito com base nas 

informações constantes em seu banco de dados. Deve-se ainda ter em 

vista o caráter de direito social da previdência social, intimamente 

vinculado à concretização da cidadania e ao respeito da dignidade 

humana, a demandar uma proteção social eficaz aos segurados e o dever 

constitucional, por parte da autarquia previdenciária (enquanto Estado sob 

a forma descentralizada), de tornar efetivas as prestações 

previdenciárias aos beneficiários.” (TRF-4 - AC: 50071504120184049999 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1072024/4/2020 Página 400 de 870



5007150-41.2018.4.04.9999, Relator: JOÃO BATISTA PINTO SILVEIRA, 

Data de Julgamento: 30/10/2019, SEXTA TURMA) Isso posto, AFASTA-SE 

a preliminar de ausência de interesse processual. – Dos Pontos 

Controvertidos: Vencidas as preliminares, DECLARO saneado o feito. Para 

o pronto andamento do feito, em atenção ao disposto no art. 357 do Novo 

Código de Processo Civil, FIXO, como controvertidos, os pontos atinentes 

à: a) condição de segurado especial na condição de trabalhador rural em 

regime de economia familiar do Requerente, b) ao preenchimento da 

carência mínima para a concessão do benefício c) a exposição do 

Requerente a agentes nocivos à sua saúde, ou o preenchimento dos 

requisitos necessários para que o trabalho exercido como motorista 

autônomo seja classificado como especial. MANTENHO os encargos 

probatórios tais como definidos nos incisos I e II do art. 373 do NCPC. 

DELIMITO as questões de direito às normas definidoras dos requisitos 

necessários à concessão do benefício. Para fazer frente a tais questões, 

DEFIRO a produção de prova testemunhal e documental. Assim, DESIGNO 

audiência de instrução e julgamento para o dia 19 de agosto de 2020, às 

15:00 horas de Mato Grosso. INTIMEM-SE as Partes, pessoalmente, no 

endereço constante dos autos, a fim de que compareçam à audiência para 

prestar depoimento, sob pena de confissão. INTIMEM-SE os ilustres 

Procuradores das Partes, notadamente o Requerido, para que apresentem 

o rol de testemunhas no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de preclusão. 

Caberá à própria Parte comprovar a intimação de sua Testemunha, por 

meio da juntada da cópia da correspondência de intimação e do 

comprovante de recebimento com antecedência de pelo menos 03 (três) 

dias da data da audiência (art. 455 do NCPC). Alternativamente, a Parte 

poderá apresentar suas Testemunhas no dia da audiência, 

dispensando-se a intimação (art. 455, § 2º, do NCPC). Não sendo feita a 

intimação das Testemunhas, nem a apresentação delas em audiência, 

presumir-se-á pela desistência da produção da prova (art. 455, §§ 2º e 3º, 

do NCPC). Quanto à classificação do tempo de contribuição como 

motorista autônomo em tempo de serviço especial, poderá o Requerente 

apresentar Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), ou Programa de 

Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA). Apresentados tais documentos, 

INTIME-SE o Requerido para que, caso queira, impugne os documentos 

apresentados. Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário. Às 

providências. Campo Verde/MT, 17 de abril de 2020. André Barbosa 

Guanaes Simões Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000828-76.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

EMILIA PEREIRA DO NASCIMENTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO RODRIGO LIMA RODRIGUES OAB - MT22827/O (ADVOGADO(A))

MARIA LUIZA AMARANTE KANNEBLEY OAB - MT12199/B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

ANDRE BARBOSA GUANAES SIMOES

 

Autos nº 1000828-76.2019.8.11.0051 Previdenciário Decisão. Vistos etc. 

Embora o adiamento de audiência seja expediente evitado por este 

Subscritor, por força da pandemia do corona vírus – COVID-19, os atos 

presenciais foram suspensos em todo o Estado de Mato Grosso, 

conforme determinado na Portaria-Conjunta nº 247, de 16 de março de 

2020. Assim, REDESIGNO a audiência de instrução e julgamento para o dia 

19 de agosto de 2020, às 15:30 horas de Mato Grosso. Cumpra-se. 

Intime-se. Expeça-se o necessário. Às providências. Campo Verde/MT, 22 

de abril de 2020. André Barbosa Guanaes Simões Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003714-48.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

OSVALDO DIAS DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO RODRIGO LIMA RODRIGUES OAB - MT22827/O (ADVOGADO(A))

MARIA LUIZA AMARANTE KANNEBLEY OAB - MT12199/B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

ANDRE BARBOSA GUANAES SIMOES

 

Autos nº 1003714-48.2019.8.11.0051 Previdenciário Decisão. Vistos etc. 

À míngua de irregularidades e de preliminares a serem analisadas, 

DECLARO saneado o feito. Para o pronto andamento do feito, em atenção 

ao disposto no art. 357 do Novo Código de Processo Civil, FIXO, como 

controvertido, o ponto atinente à condição de segurado especial na 

condição de trabalhador rural em regime de economia familiar do 

Requerente, bem como ao preenchimento da carência mínima para a 

concessão do benefício. MANTENHO os encargos probatórios tais como 

definidos nos incisos I e II do art. 373 do NCPC. DELIMITO as questões de 

direito às normas definidoras dos requisitos necessários à concessão do 

benefício. Para fazer frente a tais questões, DEFIRO a produção de prova 

testemunhal. Assim, DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o 

dia 19 de agosto de 2020, às 16:00 horas de Mato Grosso. INTIMEM-SE as 

Partes, pessoalmente, no endereço constante dos autos, a fim de que 

compareçam à audiência para prestar depoimento, sob pena de confissão. 

INTIMEM-SE os ilustres Procuradores das Partes, notadamente o 

Requerido, para que apresentem o rol de testemunhas no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de preclusão. Caberá à própria Parte comprovar a 

intimação de sua Testemunha, por meio da juntada da cópia da 

correspondência de intimação e do comprovante de recebimento com 

antecedência de pelo menos 03 (três) dias da data da audiência (art. 455 

do NCPC). Alternativamente, a Parte poderá apresentar suas Testemunhas 

no dia da audiência, dispensando-se a intimação (art. 455, § 2º, do NCPC). 

Não sendo feita a intimação das Testemunhas, nem a apresentação delas 

em audiência, presumir-se-á pela desistência da produção da prova (art. 

455, §§ 2º e 3º, do NCPC). Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário. 

Às providências. Campo Verde/MT, 22 de abril de 2020. André Barbosa 

Guanaes Simões Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002027-36.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

VALFRIDO MACHADO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

WALTER JUNIOR ALVES DOS SANTOS OAB - MT0018126A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

ANDRE BARBOSA GUANAES SIMOES

 

Autos nº 1002027-36.2019.8.11.0051 Previdenciário Decisão. Vistos etc. 

À míngua de irregularidades e de preliminares a serem analisadas, 

DECLARO saneado o feito. Para o pronto andamento do feito, em atenção 

ao disposto no art. 357 do Novo Código de Processo Civil, FIXO, como 

controvertido, o ponto atinente à condição de segurado especial na 

condição de trabalhador rural em regime de economia familiar do 

Requerente, bem como ao preenchimento da carência mínima para a 

concessão do benefício. MANTENHO os encargos probatórios tais como 

definidos nos incisos I e II do art. 373 do NCPC. DELIMITO as questões de 

direito às normas definidoras dos requisitos necessários à concessão do 

benefício. Para fazer frente a tais questões, DEFIRO a produção de prova 

testemunhal. Assim, DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o 

dia 19 de agosto de 2020, às 16:30 horas de Mato Grosso. INTIMEM-SE as 

Partes, pessoalmente, no endereço constante dos autos, a fim de que 

compareçam à audiência para prestar depoimento, sob pena de confissão. 

INTIMEM-SE os ilustres Procuradores das Partes, notadamente o 

Requerido, para que apresentem o rol de testemunhas no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de preclusão. Caberá à própria Parte comprovar a 

intimação de sua Testemunha, por meio da juntada da cópia da 

correspondência de intimação e do comprovante de recebimento com 

antecedência de pelo menos 03 (três) dias da data da audiência (art. 455 

do NCPC). Alternativamente, a Parte poderá apresentar suas Testemunhas 

no dia da audiência, dispensando-se a intimação (art. 455, § 2º, do NCPC). 

Não sendo feita a intimação das Testemunhas, nem a apresentação delas 

em audiência, presumir-se-á pela desistência da produção da prova (art. 

455, §§ 2º e 3º, do NCPC). Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário. 

Às providências. Campo Verde/MT, 22 de abril de 2020. André Barbosa 

Guanaes Simões Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001951-12.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:
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VANILDES MENEZES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO FERREIRA GARCIA OAB - MT7313-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

ANDRE BARBOSA GUANAES SIMOES

 

Autos nº 1001951-12.2019.8.11.0051 Previdenciário Decisão. Vistos etc. 

A presente ação tem por objeto a concessão do benefício de 

auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez. À míngua de 

irregularidades, DECLARO saneado o feito e FIXO, como controvertidos, 

os pontos atinentes à qualidade de segurada especial da Requerente, a 

incapacidade temporária ou permanente da Requerente e ao atendimento à 

carência do benefício. A fim de fazer frente a tais questões, DEFIRO a 

produção de prova pericial e testemunhal. Quanto a prova testemunhal, 

DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o dia 19 de agosto de 

2020, às 17:00 horas de Mato Grosso. INTIMEM-SE as Partes, 

pessoalmente, no endereço constante dos autos, a fim de que 

compareçam à audiência para prestar depoimento, sob pena de confissão. 

INTIMEM-SE os ilustres Procuradores das Partes, notadamente o 

Requerido, para que apresentem o rol de testemunhas no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de preclusão. Caberá à própria Parte comprovar a 

intimação de sua Testemunha, por meio da juntada da cópia da 

correspondência de intimação e do comprovante de recebimento com 

antecedência de pelo menos 03 (três) dias da data da audiência (art. 455 

do NCPC). Alternativamente, a Parte poderá apresentar suas Testemunhas 

no dia da audiência, dispensando-se a intimação (art. 455, § 2º, do NCPC). 

Não sendo feita a intimação das Testemunhas, nem a apresentação delas 

em audiência, presumir-se-á pela desistência da produção da prova (art. 

455, §§ 2º e 3º, do NCPC). No que se refere à prova pericial, e 

considerando-se que a Parte Autora é beneficiária da assistência 

judiciária gratuita, cabe ao Estado suportar as despesas com a perícia a 

ser realizada. Assim, NOMEIO como perita a Dra. Soraya Kaffashi Soares 

Castro, CRM – MT 2311, que servirá independentemente de compromisso, 

devendo sua intimação ser encaminhada para a Rua Gaga Coutinho, bairro 

Áreas, Cuiabá/MT. CIENTIFIQUE a Sra. Perita que, no caso de aceitação do 

encargo, os honorários periciais foram desde já arbitrados no valor de R$ 

370,00 (trezentos e cinquenta reais), nos termos da Resolução 305/2014 

do Conselho da Justiça Federal. Ressalte-se que o valor atribuído a título 

de honorários ultrapassa o valor máximo descrito na Tabela V, da 

Resolução 305/2014 do Conselho da Justiça Federal, em razão da 

especialidade da perita e de ela residir em outra Comarca. INTIMEM-SE as 

Partes para que no prazo de 15 (quinze) dias, nomeiem assistente técnico, 

caso achem necessário (art. 465, II, NCPC). Uma vez que o Requerido já 

apresentou seus quesitos, a Requerente poderá, se assim quiser, indicar 

os seus próprios quesitos. Esgotado o aludido prazo de quinze dias, 

INTIME-SE a Perita nomeada. O exame deverá ser feito no prazo máximo 

de 40 (quarenta) dias e o laudo deverá ser apresentado nos 10 (dez) dias 

subsequentes. Juntado o laudo, INTIMEM-SE as Partes para que 

apresentem manifestação, no prazo de 15 (quinze) dias, podendo o 

assistente técnico de cada uma das partes, em igual prazo, apresentar 

seu respectivo parecer (art. 477, § 1º, do NCPC). Nessa hipótese, 

DETERMINO, desde logo, o pagamento dos honorários periciais, nos 

termos da precitada resolução. Por fim, apresentados os pareceres, e 

inexistindo pedido de esclarecimentos a serem prestados pela Sra. Perita, 

INTIMEM-SE as Partes para que, no prazo sucessivo de 15 (dez) dias, 

apresentem suas alegações finais. Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o 

necessário. Às providências. Campo Verde/MT, 22 de abril de 2020. 

André Barbosa Guanaes Simões Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001012-95.2020.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE RIBEIRO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO ALVES CASTRO MENEZES OAB - MT16545 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS- Procuradoria Fedreal (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANDRE BARBOSA GUANAES SIMOES

 

Autos nº 1001012-95.2020.8.11.0051 Cumprimento de sentença 

Sentença. Vistos etc. Trata-se de execução provisória de título judicial, 

ajuizada por José Ribeiro, devidamente qualificado, em face do Instituto 

Nacional da Seguridade Social - INSS, igualmente qualificado. É o relatório. 

Fundamento. À partida, destaca-se que com o advento da Lei 11.232/05, o 

Código de Processo Civil adotou o modelo sincrético para a execução do 

título judicial, de jeito que a execução deixou de ser procedimento 

autônomo, e tornou-se, tão somente, uma fase processual que representa 

uma continuidade do processo de conhecimento. Desta feita, não existe 

mais um processo autônomo para a execução da sentença, e sim, uma 

fase posterior a sentença, denominada cumprimento de sentença, que, 

por sua vez, dar-se-á nos próprios autos do processo de conhecimento. 

Assim, reconhece-se a inadequação da via eleita quando se pretende 

processar cumprimento de sentença por meio de ação própria em autos 

apartados, o que autoriza a extinção do feito, conforme entendimento de 

recente jurisprudência: “Correta a sentença que, em razão da 

inadequação da via eleita, julga extinto o pedido de cumprimento de 

sentença proposto de forma apartada, tendo em vista que após a vigência 

da Lei nº 11.232/05, a execução de título judicial se faz nos mesmos autos 

do processo de conhecimento. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.” 

(TJ-GO - Apelação (CPC): 00520409020158090006, Relator: JEOVA 

SARDINHA DE MORAES, Data de Julgamento: 25/04/2019, 6ª Câmara Cível, 

Data de Publicação: DJ de 25/04/2019) Decido. Isso posto, DECLARO 

extinta o presente cumprimento de sentença, na forma do art. 485, I e IV, 

do NCPC. Por outro lado, DEFIRO o pedido de gratuidade de justiça. Sem 

custas e sem honorários. Certificado o trânsito em julgado, ARQUIVE-SE, 

com as baixas anotações de estilo. P.I.C. Campo Verde/MT, 22 de abril de 

2020. André Barbosa Guanaes Simões Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001281-08.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

VIVALDINO RODRIGUES DE LIMA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JAQUELINI RAMOS RODRIGUES OAB - MT0010509A (ADVOGADO(A))

MARIA LUIZA AMARANTE KANNEBLEY OAB - MT12199/B 

(ADVOGADO(A))

PAULO RODRIGO LIMA RODRIGUES OAB - MT22827/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

ANDRE BARBOSA GUANAES SIMOES

 

Autos nº 1001281-08.2018.8.11.0051 Previdenciária Sentença. Vistos etc. 

Vivaldino Rodrigues de Lima, devidamente qualificado, ajuizou a presente 

ação previdenciária em face do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, 

igualmente qualificado. Citado, o Requerido ofereceu contestação, na qual 

apresentou quesitos a serem respondidos pela perita, postulando pela 

improcedência total da pretensão da Parte Autora. O Requerente impugnou 

a contestação. Feita a perícia, concluiu-se pela existência de incapacidade 

parcial e permanente para o trabalho. No entanto, no mesmo laudo, atestou 

a dificuldade de sua reabilitação. O Requerente apresentou suas razões 

finais, na qual impugnou o laudo pericial e pleiteou pela concessão de 

aposentadoria por invalidez. É o relato do necessário. Fundamento. – Das 

Aposentadoria por Invalidez Como se sabe, a aposentadoria por invalidez, 

nos termos do art. 42 da Lei nº 8.213/91, é concedida ao segurado que, 

estando ou não em gozo do auxílio-doença, for considerado incapaz para 

o trabalho e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que 

lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nessa 

condição. Os requisitos para a concessão do benefício aposentadoria por 

invalidez são: a) a qualidade de segurado; b) a carência, quando exigida, 

e; c) a incapacidade para o trabalho. A qualidade de segurado resta 

comprovada pelos documentos carreados aos autos. No tocante à 

carência exigida, também fica comprovada pela documentação juntada 

nos autos, em especial o extrato do CNIS do Requerente. Ponto 

controverso reside na questão relativa à incapacidade laborativa do 

Requerente. Nesse ponto, para melhor elucidação dos fatos, merece 

destaque a transcrição da conclusão do laudo pericial: “Com base nos 

elementos, fatos expostos e analisados, sob o ponto de vista da Medicina 

do Trabalho e com embasamento técnico-legal, concluímos o autor é 

portador de doenças degenerativas na coluna lombar (espondiloartrose, 

discopatia degenerativa/transtornos de discos intervetebrais) e sequela 
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de fratura na coluna. Há incapacidade laborativa parcial e permanente. É 

difícil de reabilitação profissional para outras atividades considerando a 

idade (61 anos) e grau de instrução (quinta série), mas não há 

impedimento de realizar sua atividade habitual como serviços gerais com 

restrições. Há restrições para levantamento de peso excesso, esforços 

físicos intensos, postura viciosa e sobrecarga da coluna em caráter 

preventivo para evitar o agravamento das patologias. O Autor não é 

incapaz para a vida independente.” Apesar de concluir pela incapacidade 

laborativa parcial e permanente, bem como manifestar sobre a possível 

reabilitação profissional, a Perita asseverou que tal moléstia, agravada 

pela idade avançada e ausência de tratamento adequado, dificulta a 

realização de atividades que demandem esforço físico intenso pelo 

Requerente. Nesse ponto, ressalte-se que o Requerente sempre exerceu 

atividades eminentemente braçais na função de serviços gerais. Como se 

sabe, tais atividades demandam, para sua prática, esforços físicos 

intensos por tempo prolongado, o que vai de encontro com as 

capacidades laborativas atuais do Requerente. E não é só. O Requerente 

também apresenta condições sócio-econômicas que devem ser levadas 

em consideração na análise de seu direito à aposentadoria por invalidez, 

quais sejam, sua idade e grau de escolaridade, bem como de sua 

condição econômica, conforme preceitua a Súmula 47 aprovada pela TNU 

em 2012: “Uma vez reconhecida a incapacidade parcial para o trabalho, o 

juiz deve analisar as condições pessoais e sociais do segurado para a 

concessão de aposentadoria por invalidez” Sendo este também o 

entendimento do TRF da 1ª Região no AC 2001.38.0.2001443-7, de 

10.11.2008: “limitação laborativa parcial, porém irreversível, somadas ás 

condições pessoais da segurada para o exercício da sua profissão de 

trabalhadora rural, acrescentando-se o seu baixo grau de escolaridade, 

meio social em que vive, idade avançada, nível econômico e atividade 

desenvolvida, sendo inviabilizada, em função da idade, adaptação em 

atividade profissional diversa daquela a que dedicou a sua vida, impõe-se 

a concessão da aposentadoria por invalidez.” Bem como do Superior 

Tribunal de Justiça: “O STJ flexibiliza a norma do art. 42 da Lei 8.213/1991, 

admitindo a concessão da aposentadoria por invalidez quando constatada 

a incapacidade parcial, desde que aliada a outras circunstâncias que 

evidenciem a impossibilidade de reabilitação para o exercício de atividade 

que garanta a subsistência do segurado. 2. O reexame dos fatos, provas 

ou circunstâncias, tendentes a influir no convencimento do juiz quanto à 

viabilidade de regresso ao trabalho, é inexequível em Recurso Especial, 

em razão do óbice da Súmula 7/STJ. 3. Agravo Regimental não provido.” 

(STJ - AgRg no AREsp: 312719 SC 2013/0070499-8, Relator: Ministro 

HERMAN BENJAMIN, Segunda Turma) No caso dos autos, verifica-se que 

o Autor possui mais de 60 anos, estudou somente até a quinta série do 

ensino fundamental, e possui sérias dificuldades para adaptação em 

trabalho diverso do seu habitual, que requer esforço intenso, o que, em 

razão de sua enfermidade, apenas agravaria o seu quadro. Dessa forma, 

verifico estarem preenchidos os requisitos para a concessão ao 

Requerente da aposentadoria por invalidez. – Da Natureza Acidentária 

Conforme se verifica no laudo pericial, em resposta ao quesito 4.e, a Perita 

reconheceu que o trauma sofrido pelo Requerente tem natureza de 

acidente de trabalho: 4.e) A doença/moléstia ou lesão decorrem de 

acidente de trabalho? Em caso positivo, circunstanciar o fato, com data e 

local, bem como se reclamou assistência médica e/ou hospitalar. R – Sim. 

Pelo histórico da doença narrado pelo Autor e CAT- Comunicação de 

Acidente de Trabalho (as informações constam na CAT). Portanto, 

inegável se tratar de acidente de trabalho, o que autoriza o 

reconhecimento de que o benefício previdenciário anteriormente 

concedido deverá ser anotado no CNIS do Requerente como auxílio 

doença acidentário. Decido. Pelo exposto, nos termos do art. 487, I, do 

Código de Processo Civil, JULGO procedente a concessão da 

aposentadoria por invalidez, condenando o Requerido ao pagamento das 

parcelas vencidas, incluindo décimo-terceiro salário, a partir da data da 

cessação do anterior benefício de auxílio doença, em 20 de julho de 2018. 

Da Mesma forma, JULGO procedente o pedido para reconhecer a 

natureza acidentária das lesões, devendo-se anotar, no CNIS do 

Requerente, o benefício de auxílio doença anteriormente recebido como 

auxílio doença acidentário. As prestações em atraso deverão ser pagas 

de uma única vez, às quais incidirão os índices de correção monetária e 

juros moratórios previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal. 

DETERMINO ainda, que o Requerido implante, de imediato, o benefício 

previdenciário de aposentadoria por invalidez, com renda mensal inicial de 

100% do salário de benefício, não podendo ser inferior a um 

salário-mínimo (art. 2º, VI, da Lei 8.213/91). Oficie-se ao posto do INSS em 

Cuiabá/MT, por meio da APS/ADJ, devendo ser encaminhada cópia desta 

sentença, acompanhada dos seguintes documentos da parte Autora: CPF, 

Carteira de Identidade e, também com o seu endereço, como recomendado 

no Ofício Circular nº 482/2005 – CGJ/DJA. CONDENO, por fim, o Requerido 

ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre as 

prestações em atraso (Súmula 111/STJ). Sem custas. Sem reexame 

necessário, conforme dispõe o artigo 496, § 3°, do Código de Processo 

Civil. P.I.C. Campo Verde/MT, 17 de abril de 2020. André Barbosa Guanaes 

Simões Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-279 ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80

Processo Número: 1003599-27.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

MARLENE SILVA (REQUERENTE)

MARLI SILVA MARQUES (REQUERENTE)

DONIZETE PERPETUO SILVA (REQUERENTE)

EDSON ANTONIO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

APARECIDA VOINE DE SOUZA NERI OAB - MT8740/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

ANDRE BARBOSA GUANAES SIMOES

 

Autos nº 1003599-27.2019.8.11.0051 Alvará Judicial Sentença. Vistos 

etc. Marli Silva Marques, Marlene Silva, Edson Antônio da Silva, e Donizete 

Perpétuo Silva, todos devidamente qualificados, pediram autorização 

judicial, encartada em alvará da mesma natureza, para o levantamento de 

importância remanescente em contas de Carlos Antônio Silva, vinculadas 

ao PIS e FGTS. É o breve relatório. Fundamento. No caso em testilha, 

nota-se que a Certidão de Óbito e a cópia dos documentos de identidade 

conferem idoneidade às alegações iniciais, de que o falecido era solteiro e 

não deixou filhos. Os documentos iniciais ainda dão conta de que seus 

genitores já são falecidos, de forma a colocar, de fato, os Requerentes, 

seus irmãos, como descendentes diretos. Em consulta ao Sistema Apolo, 

não se verificou a abertura de inventário para a partilha de eventuais bens 

deixados pelo falecido, assim a corroborar a alegação da inexistência de 

patrimônio, embora os Requerentes não tenham apresentado a declaração 

do art. 4º do Decreto 85.845/81. De resto, o valor correspondente ao 

saldo de FGTS do falecido, de R$ 2.069,14, situa-se abaixo do limite 

imposto pela Lei 6.858/80, de 500 OTN. Assim, limitando-se o patrimônio do 

falecido àquele valor depositado em conta corrente de FGTS, inferior ao 

teto da Lei 6.858/80, e não havendo outros herdeiros, nota-se pertinente o 

deferimento do pedido aduzido pelos Requerentes. Decido. Isso posto, 

JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para autorizar o levantamento, pelos 

Requerentes, dos valores eventualmente consignados em aplicações 

financeiras de seu irmão, Sr. Carlos Antônio Silva. EXPEÇA-SE o alvará 

correspondente. Sem custas. Sem honorários. Certificado o trânsito em 

julgado, ARQUIVE-SE, com as baixas e anotações de estilo. P.I.C. Campo 

Verde/MT, 22 de abril de 2020. André Barbosa Guanaes Simões Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002776-87.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

IRANI MARIA DA SILVA MACEDO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO RODRIGO LIMA RODRIGUES OAB - MT22827/O (ADVOGADO(A))

MARIA LUIZA AMARANTE KANNEBLEY OAB - MT12199/B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

ANDRE BARBOSA GUANAES SIMOES

 

Autos nº 1002776-87.2018.8.11.0051 Previdenciária Sentença. Vistos etc. 

Irani Maria da Silva Macedo, devidamente qualificada, ajuizou a presente 

ação previdenciária, em face do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, 

igualmente qualificado. No decorrer da ação, o Requerido apresentou 

proposta de acordo, com o qual a Requerente manifestou concordância, 

requerendo sua homologação. É o relato do necessário. Decido. Mesmo 

que se trate de direitos indisponíveis, dada a concordâncias Partes, nada 

obsta a homologação do acordo. Assim, HOMOLOGO o ajuste celebrado 
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pelas Partes, na forma do art. 487, III, b, do Novo Código de Processo Civil. 

Sem custas, dada a gratuidade. Honorários conforme acordado. Sem 

reexame necessário, conforme dispõe o artigo 496, § 3°, do Código de 

Processo Civil. P.I.C. Campo Verde/MT, 22 de abril de 2020. André 

Barbosa Guanaes Simões Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000317-15.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIO SILVA E OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO FERREIRA GARCIA OAB - MT7313-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

ANDRE BARBOSA GUANAES SIMOES

 

Autos nº 1000317-15.2018.8.11.0051 Previdenciária Sentença. Vistos etc. 

Cláudio Silva Oliveira, devidamente qualificado, ajuizou a presente ação 

previdenciária, em face do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, 

igualmente qualificado. No decorrer da ação, o Requerido apresentou 

proposta de acordo, com o qual o Requerente manifestou concordância, 

requerendo sua homologação. É o relato do necessário. Decido. Mesmo 

que se trate de direitos indisponíveis, dada a concordâncias Partes, nada 

obsta a homologação do acordo. Assim, HOMOLOGO o ajuste celebrado 

pelas Partes, na forma do art. 487, III, b, do Novo Código de Processo Civil. 

Sem custas, dada a gratuidade. Honorários conforme acordado. Sem 

reexame necessário, conforme dispõe o artigo 496, § 3°, do Código de 

Processo Civil. P.I.C. Campo Verde/MT, 22 de abril de 2020. André 

Barbosa Guanaes Simões Juiz de Direito

2ª Vara

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000670-21.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

TEREZA MIRANDA GIUSTTI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESSICA MARIA PRATI OAB - MT22253/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALIDO AGILULFO BRUN (REQUERIDO)

MARISOL GARCIA DA LUZ (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

THAYUANA MAILLA FERNANDES DOS SANTOS GOMES DA COSTA OAB 

- SP388589 (ADVOGADO(A))

 

C E R T I D Ã O Certifico que decorreu o prazo de suspensão solicitado. 

Que INTIMO a parte requerente, na pessoa de seu(ua,s) procurador(a, 

es), para impulsionar o feito, requerendo o que entender de direito, sob 

pena de extinção. Campo Verde-MT, 23 de abril de 2020. Assinado 

eletronicamente LEONÉSIO GONSALVES DE RESENDE Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001057-70.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

EVANDRO GONCALVES ROCHA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO SOARES BONIFACIO OAB - MT0016001A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO VERDE (REU)

 

Processo nº 1001057-70.2018.8.11.0051 Embargos à execução fiscal. 

Vistos etc. EVANDRO GONÇALVES ROCHA, já devidamente qualificado 

nos autos, opôs os presentes embargos à execução fiscal que o 

MUNICÍPIO DE CAMPO VERDE/MT, igualmente qualificado, move em seu 

desfavor. Argumenta, em síntese, que a CDA apresentada é nula, motivo 

pelo qual postula a extinção do feito executivo. Determinada a emenda à 

exordial, o embargante não o fez. Os autos vieram-me conclusos. É o 

relato do essencial FUNDAMENTO E DECIDO. De início, convém registrar 

que a petição inicial deve, obrigatoriamente, atender aos requisitos do art. 

319 do NCPC, bem como é necessária a presença dos pressupostos 

processuais, condições da ação e o preenchimento do pressuposto 

processual específico da ação de embargos à execução fiscal, qual seja, 

a garantia do juízo (art. 16 da LEF). O artigo 16 da Lei n° 6.830/80 dispõe 

que: Art. 16 – O executado oferecerá embargos, no prazo de 30 (trinta) 

dias, contados: I – do depósito; II – da juntada da prova da fiança bancária; 

III – da intimação da penhora. § 1° - não são admissíveis embargos do 

executado antes de garantida a execução. [...] (sem grifos no original) Da 

dicção do dispositivo legal extrai-se a evidente taxatividade quanto à 

impossibilidade de admissão dos embargos à execução enquanto não 

garantido o juízo. Dada à pertinência, colaciona-se o seguinte julgado: 

EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO. 

INADMISSIBILIDADE DOS EMBARGOS. 1. É necessária a prévia garantia 

do juízo para oposição de embargos à execução fiscal, por se tratar de 

pressuposto processual específico. Inteligência do art. 16, § 1º, da LEF. 2. 

Orientação do REsp 1.127.815/SP, julgado em regime de repercussão 

geral. 3. Mantida a decisão que rejeitou os embargos à execução. 

RECURSO DESPROVIDO, EM DECISÃO MONOCRÁTICA. (TJRS, Ap nº 

70083904086, 1ª Câmara Cível, Rel. Des. Sérgio Luiz Grassi Beck, j. 

28.02.2020) Na hipótese versada, muito embora tenha sido oportunizada a 

emenda à exordial, verifica-se que não houve a garantia do juízo pela 

parte embargante. Desta forma, inadmissível é o processamento do 

presente feito. Logo, os embargos carecem de requisito essencial à sua 

propositura, sendo inarredável sua rejeição. Diante do exposto, REJEITO 

os presentes embargos à execução fiscal e via de consequência, JULGO 

EXTINTO o presente feito, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fulcro no 

art. 485, inciso I, do novel Código de Processo Civil. CONDENO o 

embargante no pagamento das custas e despesas processuais, todavia, 

SUSPENDO a sua exigibilidade pelo prazo de 05 (cinco) anos, com fulcro 

no art. 98, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil, em face da concessão 

de justiça gratuita em seu favor, nesta oportunidade. DEIXO de fixar 

honorários advocatícios, pois não houve a intervenção da parte contrária. 

PUBLIQUE-SE. INTIMEM-SE. Com o trânsito em julgado, decorrido o prazo 

de quinze (15) dias, sem manifestação das partes, REMETAM-SE os autos 

ao ARQUIVO, conforme determinado no art. 1.006 da CNGC/MT. 

CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Campo Verde/MT, 17 de abril de 

2020. MARIA LÚCIA PRATI Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001279-38.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

IHARABRAS SA INDUSTRIAS QUIMICAS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO AUGUSTO ALMEIDA GOMES OAB - SP171484 

(ADVOGADO(A))

MARCELO MUCCI LOUREIRO DE MELO OAB - SP0144880A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VERA LUCIA CAMARGO PUPIN (EXECUTADO)

JOSE PUPIN (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CAMILA SOMADOSSI GONCALVES DA SILVA OAB - SP277622 

(ADVOGADO(A))

JOSE LUIS FINOCCHIO JUNIOR OAB - SP208779 (ADVOGADO(A))

 

Processo nº 1001279-38.2018.8.11.0051 Execução de título extrajudicial. 

Vistos etc. Trata-se de execução de título extrajudicial promovida por 

IHARABRAS S/A INDÚSTRIAS QUÍMICAS em face de JOSÉ PUPIN e VERA 

LÚCIA DE CAMARGO PUPIN, todos devidamente qualificados. Extrai-se 

dos autos que as partes entabularam acordo, por meio do qual ajustaram 

os termos para por fim ao processo, o qual foi regularmente homologado 

(id. 18194719). Decorrido o prazo assinalado no ajuste, a parte exequente 

foi intimada para manifestar acerca do adimplemento da obrigação, 

contudo, manteve-se inerte, embora advertida que seu silêncio seria 

interpretado como aquiescência à extinção do processo (ids. 24819909 e 

31324561). Os autos vieram-me conclusos. É o relato do essencial. 

FUNDAMENTO E DECIDO. Vislumbra-se dos autos que já houve a 

homologação do acordo, bem como que o silêncio das partes é intuitivo do 

total cumprimento do pactuado. Logo, não há motivo para o 

prosseguimento desta ação. Diante do exposto, JULGO EXTINTA a 

presente execução, nos termos do art. 924, inciso II, do novo Código de 

Processo Civil. Custas e honorários advocatícios conforme pactuado na 

avença. Por fim, DETERMINO a baixa em eventuais penhoras provenientes 

destes autos, devendo ser expedido o necessário para o cumprimento de 

tal desiderato. PUBLIQUE-SE. INTIME-SE. Com o trânsito em julgado, 
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ARQUIVEM-SE os autos, procedendo-se as baixas e anotações de estilo. 

CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Campo Verde/MT, 17 de abril de 

2020. MARIA LÚCIA PRATI Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000268-71.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANO MARCIO CURIONI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MAYRA MORAES DE LIMA OAB - MT5943-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

Estado do Mato Grosso- Fazenda Publica Estadual (REU)

 

Processo nº 1000268-71.2018.8.11.0051 Ação anulatória de ato 

administrativo c/ pedido de tutela de urgência. Vistos etc. LUCIANO 

MÁRCIO CURIONI, já devidamente qualificado nos autos, ajuizou a 

presente ação anulatória de ato administrativo c/ pedido de tutela de 

urgência em face do ESTADO DE MATO GROSSO, pessoa jurídica de 

direito público igualmente qualificada. Discorre, em síntese, ter sido 

autuado pela Secretaria Estadual de Meio Ambiente (SEMA/MT) aos 08 de 

setembro de 2011, nos termos do auto de infração nº 129984, em virtude 

do uso desautorizado de fogo em 459,386ha de área agropastoril, 

constatado pelo auto de inspeção nº 148406 corolário de fiscalização 

realizada na data de 19 de agosto de 2011, ensejando a aplicação de 

multa no valor de R$ 459.386,00 (quatrocentos e cinquenta e nove mil, 

trezentos e oitante e seis reais). Assevera que o ato administrativo 

encontra-se eivado de vícios, primeiramente em razão do cerceamento de 

defesa, pois a carta de intimação teria sido enviada para endereço 

desatualizado e a intimação por edital realizada sem o esgotamento das 

diligências para encontrá-lo. Salienta, também, inexistir motivação para a 

decisão administrativa e ausência de nexo de causalidade, ensejando sua 

ilegitimidade passiva, pois não comprovado que foi o próprio quem 

promoveu e/ou autorizou a queimada constatada. Nesse contexto, postula 

pela procedência da ação para: (a) declarar nulos os atos praticados no 

processo administrativo, com o cancelamento do auto de infração lavrado 

e da multa aplicada em razão da inexistência de nexo de causalidade; (b) 

seja reconhecida a ilegitimidade passiva do requerente para figurar como 

autor da infração apurada; (c) seja reconhecida a prescrição intercorrente 

no processo administrativo, eis que entre a data da lavratura do auto de 

infração e a emissão da decisão administrativa transcorreram mais de três 

(03) anos. Recebida a ação, a tutela de urgência foi parcialmente deferida 

e ordenada a citação da parte ré. Devidamente citado, o ente requerido 

contestou a ação advogando pela improcedência dos pedidos iniciais. 

Argumenta, para tanto, que o dever de manter o endereço atualizado 

incumbiria ao requerente, notadamente diante do sigilo que reveste as 

informações prestadas à Receita Federal. Aduz, ainda, que a decisão 

administrativa encontra-se devidamente motivada, sendo que a 

divergência apontada na exordial trata-se de mero erro material sem o 

condão, portanto, de tornar nulo o ato, bem como que a ausência de 

indicação do polígono da área queimada não implica em cerceamento de 

defesa e ausência de motivação. Por fim, rechaça a tese de ilegitimidade 

passiva e inexistência de nexo causal, discorrendo que a 

responsabilidade subjetiva por infração ambiental não decorre apenas do 

dolo, mas também da culpa, de modo que despicienda prova de que o 

autor promoveu e/ou ordenou a promoção da queimada para fins de 

aplicação da multa. Sobreveio impugnação à contestação. Oportunizada a 

especificação de provas, a parte demandante postula pela inquirição de 

testemunhas e realização de perícia para “elaboração de carta imagem 

para realização de dinâmica ano a ano, e o quantitativo de área 

desmatada”, ao passo que o réu propugnou pelo julgamento antecipado da 

lide. Os autos vieram-me conclusos. É o relato do essencial. 

FUNDAMENTO E DECIDO. I – DO JULGAMENTO IMEDIATO DE MÉRITO. 

Verifica-se, de plano, que o deslinde da controvérsia não carece de 

dilação probatória, uma vez que as provas trazidas para os autos 

permitem de forma segura a formação do convencimento, o que, em última 

análise, confrontaria com os princípios da celeridade e economia 

processual. É que, mesmo cabendo às partes o ônus da prova (art. 373 

do NCPC), é o juiz quem verifica a conveniência de sua produção, 

selecionando quais as indispensáveis para a instrução e julgamento da 

lide. Nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO 

CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS E 

RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE 

IMÓVEL – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – CERCEAMENTO DE 

DEFESA – ALEGAÇÃO AFASTADA – LIVRE CONVENCIMENTO DO JUIZ - 

ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL PELA VENDEDORA – 

RESCISÃO CONTRATUAL – NEGADO - INEXISTÊNCIA DE 

INADIMPLEMENTO PELA RÉ - DANOS MORAIS NÃO CARACTERIZADOS - 

TRANSTORNOS E DISSABORES COTIDIANOS - RECURSO DESPROVIDO. 

1. Se o Magistrado, ao qual é endereçada a prova, negar tacitamente a 

produção de mais provas, encaminhando os autos à prolação da 

sentença, foi porque estava convencido da desnecessidade da realização 

de oitiva da prova testemunhal, caso que comporta o julgamento 

antecipado, nos termos do inciso I, do art. 355, do Novo Código de 

Processo Civil. [...] (TJMT, Ap 92977/2016, 1ª Câmara de Direito Privado, 

Rel. Des. João Ferreira Filho, j. 18.04.2017, sem grifos no original) 

RECURSO DE APELAÇÃO CIVIL – PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO 

– VÍNCULO JURÍDICO ADMINISTRATIVO – AUSÊNCIA DE INÍCIO 

RAZOÁVEL DE PROVA MATERIAL – PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA 

TESTEMUNHAL – IMPERTINENTE – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – 

DESNECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – NÃO CONFIGURADO 

CERCEAMENTO DE DEFESA – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA 

MANTIDA. 1. A produção de prova testemunhal ou pericial não se mostram 

pertinentes, considerando, o caso concreto que exige início razoável de 

prova material. 2. Não há falar-se em cerceamento de defesa, ante o 

julgamento antecipado da lide, quando despicienda a produção de prova 

testemunhal, porquanto nenhum depoimento será conclusivo em relação 

ao vínculo jurídico estabelecido entre o autor e a Administração. 3. 

Recurso desprovido. Sentença mantida. (TJMT, Ap 7710/2017, 1ª Câmara 

de Direito Público e Coletivo, Rel. Desa. Maria Erotides Kneip Baranjak, j. 

17.04.2017, sem grifos no original) Vale salientar que a parte autora não 

especificou a finalidade da prova testemunhal pretendida, assim como a 

perícia técnica nada contribuirá para o deslinde do feito, na medida em que 

não se discute a evolução da degradação ambiental na propriedade 

ambiental, mas sim possíveis vícios formais capazes de macular o 

procedimento administrativo. Desse modo, considerando que o conjunto 

probatório apresentado é suficiente para a apreciação da pretensão, pois 

constatadas as condições pertinentes, cumpre ao magistrado decidir a 

lide, conforme o estado em que se encontra o processo. Sobre o tema, 

leciona LUIZ GUILHERME MARINONI, SERGIO CRUZ ARENHART e DANIEL 

MITIDIERO: [...] 2. Cabimento. O art. 355, CPC, arrola as duas hipóteses em 

que tem cabimento resolver de maneira imediata o mérito, julgando o juiz 

procedente ou improcedente o pedido formulado pelo demandante (art. 

487, I, CPC). O critério que legitima o julgamento imediato do pedido e que 

está presente nos dois incisos do artigo em comento é a desnecessidade 

de produção de provas em audiência. Tem o juiz de estar convencido a 

respeito das alegações de fato da causa para que possa julgar 

imediatamente o pedido. Não sendo cabível a colheita de prova oral 

(depoimentos pessoais e oitiva de testemunhas, art. 361, II e III, CPC) nem 

a obtenção de esclarecimentos do perito a respeito do laudo pericial 

(art.361, I, CPC), cabe o julgamento imediato do mérito. [...]. (in Novo código 

de processo civil comentado I Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz 

Arenhart, Daniel Mitidiero. --São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, 

p. 306, sem grifos no original) Outrossim, salienta-se que cabe ao juiz 

observar o princípio da razoável duração do processo, conforme o art. 

139, II, do CPC e o art. 5º, inciso LXXVIII, da Constituição Federal, a fim de 

evitar a produção de provas e a realização de diligências desnecessárias 

ao julgamento do mérito (CPC, art. 370, parágrafo único). Por conseguinte, 

conheço diretamente do pedido, nos termos do art. 355, I, do NCPC. II – DA 

PREJUDICIAL DA PRESCRIÇÃO. A prescrição administrativa é 

regulamentada no âmbito do Estado de Mato Grosso pelo Decreto nº 

1.986/2013, o qual estabelece em seu art. 19, § 2º que: Art. 19. [...] § 2º 

Incide a prescrição no procedimento de apuração do Auto de Infração 

paralisado por mais de 3 (três) anos, pendente de julgamento ou 

despacho, cujos autos serão arquivados de ofício ou mediante 

requerimento da parte interessada, sem prejuízo da apuração da 

responsabilidade funcional. [...] No caso dos autos, entretanto, inaplicável 

tal previsão legislativa, porquanto não se observa a paralisação do 

processo administrativo por interstício igual ou superior a três (03) anos. 

Em verdade, os intervalos em que o feito restou paralisado se deram em 

virtude da necessidade de sua localização e posterior intimação por edital, 

sendo que o longo prazo observado entre a instauração do processo e a 

prolação da decisão administrativa é corolário da obediência às regras 

processuais pelo Decreto nº 1.986/2013 e pela Lei Complementar nº 

38/1995. Logo, afasto a alegada prejudicial. III- DO MÉRITO. III.1 – DA 
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FALTA DE INTIMAÇÃO VÁLIDA. De elementar conhecimento que a Política 

do Meio Ambiente no âmbito do Estado de Mato Grosso é regulamentada 

pela Lei Complementar nº 38/1995, a qual também institui o Código 

Ambiental Estadual, pautado, sobretudo, em assegurar o direito ao meio 

ambiente ecologicamente equilibrado, consoante estatuído pelo art. 225 da 

Constituição da República. A referida legislação dispõe, também, acerca 

do procedimento administrativo ambiental. Especificamente no que tange 

aos atos de intimação e cientificação do administrado, estabelece em seu 

art. 121 que: Art. 121 A primeira via do Auto de Infração será entregue ao 

autuado, pessoa física ou jurídica, oportunidade em que será, também, 

cientificado de que terá o prazo de 20 (vinte) dias para apresentação de 

defesa ou impugnação perante o órgão ambiental. § 1º A intimação a que 

se refere este artigo dar-se-á, sucessivamente, da seguinte forma: I – 

pessoalmente; II – por seu representante legal; III – por carta registrada 

com aviso de recebimento; IV – por edital, se estiver o infrator autuado em 

lugar incerto ou não sabido. § 2º Se o infrator, cientificado pessoalmente 

se recursar a opor o seu “ciente”, essa circunstância será 

expressamente mencionada pelo agente encarregado da diligência. § 3º O 

edital a que se refere o § 1º será publicado uma só vez, na imprensa 

oficial do Estado, considerando-se efetivada a intimação 5 (cinco) dias 

após a publicação. § 4º Nos municípios do interior, o edital será publicado 

também em jornal de circulação local. § 5º Decorrido o prazo sem 

apresentação de defesa, será o autuado considerado revel, caso em que 

os prazos, a partir daí, correrão independentemente de intimação, salvo 

se, posteriormente, habilitar-se regularmente nos autos, quando então 

será intimado dos atos verificados após essa habilitação. Da exegese de 

tal disposição legal, exsurge-se que a fazenda requerida procedeu ao 

envio da carta registrada no endereço constante em seu banco de dados 

e, após a infrutividade da diligência, promoveu a intimação editalícia do 

autor, conduta que o demandante reputa ilegal, sob o argumento que a 

fazenda não observou seu novo endereço, o qual havia sido 

recentemente atualizado ao prestar sua declaração de imposto de renda 

e, por consequência, cerceou seu direito de defesa. Ora, é cediço que as 

informações correlatas ao imposto de renda são acobertadas por sigilo 

fiscal, de sorte que o órgão ambiental não detém acesso a tais, salvo se 

apresentadas diretamente pelo contribuinte. Sabido, igualmente, que 

compete ao administrado manter seu endereço atualizado junto ao 

departamento fiscalizador, notadamente quando mantém relação habitual 

com este, eis tratar-se de obrigação tributária acessória. Nesse sentido, 

mutatis mutandi: [...] Constituindo obrigação tributária acessória do 

profissional autônomo a atualização do cadastro municipal, tanto em 

relação à alteração do endereço, quanto em relação ao encerramento das 

atividades profissionais, a ausência do cancelamento do cadastro apenas 

confirma a presunção de validade das certidões de dívida ativa que 

lastreiam as cobranças de ISS. [...]. (TJBA, Ap 05425651620148050001, 

5ª Câmara Cível, Rel. Desa. Ilona Márcia Reis, j. 14.11.2018) A despeito de 

tal obrigação acessória, consoante bem delineado acima, verifica-se a 

divergência de informações acerca do endereço do requerido, porquanto 

ao pactuar o termo de ajustamento de conduta ambiental junto à Secretaria 

Estadual de Meio Ambiente (SEMA/MT) datado de 05.11.2010, consoante 

atesta o documento colacionado à contestação, o requerente declinou 

como sendo seu endereço a Av. Brasil, nº 250, Parque Castelândia, 

Primavera do Leste/MT, mesma adresse constante da carta de intimação 

enviada. Impende assinalar, ademais, que não incidiu, na hipótese, o 

disposto na SCI nº 02/2018 destacado na impugnação à contestação, 

notadamente porque sua edição é posterior ao fato guerreado pela parte 

requerente, valendo sobrelevar, inclusive, que as informações fiscais, no 

caso em referência, poderão ser fornecidas aos órgãos fazendários, mas 

não aos órgãos de controle e fiscalização ambiental. Destarte, uma vez 

que a intimação por edital observou o disposto na Lei Complementar 

Estadual nº 38/1995, especialmente porque precedida da infrutífera 

tentativa de intimação por carta postal, inexiste cerceamento de defesa no 

processo administrativo a ensejar a nulidade dos atos lá praticados. III.2 – 

DA FALTA DE MOTIVAÇÃO DA DECISÃO. Estatui a Lei Complementar 

Estadual nº 35/1995 que após os trâmites relativos à intimação e 

apresentação da defesa ou constatação da revelia, a autoridade coatora 

deverá proferir decisão administrativa mediante a apreciação do 

arcabouço probatório, que serão o espeque da motivação do 

entendimento perfilhado. A propósito, veja-se a dicção do art. 123 da 

citada lex, bem assim do art. 29 do Decreto Estadual nº 1.986/2013 que 

dispõe sobre os procedimentos para a apuração e julgamento de 

infrações administrativas por condutas e atividades lesivas ao meio 

ambiente: Art. 123. Constatada a revelia do infrator, ou após a 

apresentação de sua defesa, o processo será encaminhado à 

Superintendência de Assuntos Jurídicos da SEMA, cabendo à autoridade 

julgadora formar sua convicção mediante o exame das provas constantes 

dos autos proferindo, no prazo de 30 (trinta) dias, sua decisão. Art. 29. O 

Auto de Infração deverá ser julgado no prazo de 30 (trinta) dias, oferecida 

ou não a defesa, salvo se forem determinadas diligências probatórias ou 

informações complementares pela autoridade julgadora. § 1º A 

inobservância do prazo para julgamento não implica em nulidade 

processual. § 2º A decisão inerente ao julgamento previsto no caput 

deverá descrever os fatos, fundamentos jurídicos e a sanção 

administrativa aplicada. § 3º Os elementos probatórios deverão ser 

considerados na motivação da decisão da autoridade julgadora. § 4º Em 

caso de multa simples a decisão deverá indicar expressamente o valor. § 

5º Poderão ter prioridade no julgamento os processos que constarem 

embargo/interdição de obras ou atividades e/ou apreensão de bens. No 

caso sub judice a parte autora alega que há conflito das informações 

lavradas pelos agentes fiscalizadores e aquelas constantes da decisão 

administrativa, mormente no tocante à área que teria sido degradada pelo 

uso irregular de fogo e pela indicação de apenas um ponto de coordenada 

geográfica sem delimitação dos polígonos ou apresentação de carta 

imagem. De fato, ao excursionar o relatório técnico da SEMA nº 

557/CFFUC/SUF/SEMA/201 constata-se que área informada como 

degradada trespassa a expansão territorial do imóvel exarada nas 

matrículas imobiliárias: Em fiscalização Ambiental realizada pela 

Coordenadora de Fiscalização de Floresta e Unidade de 

Conservação/Superintendência de Fiscalização Florestal/SEMA/MT, no dia 

19 de Agosto de 2011, no município de Campo Verde – MT, com o objetivo 

de vistoriar pontos de queimadas detectados por imagens de satélite, 

encontramos no ponto 09 do planejamento de viagem do mês de 

agosto/2011, o qual incidiu na Fazenda Bonito, nas coordenadas 

geográficas: S:15º04’01,42’’ – W: 54º34’48,38’’ uma área de lavoura 

queimada quantificada em 4559,386 ha. Não obstante, o auto de infração 

nº 129984 e o auto de inspeção nº 148406, ambos colacionados ao 

procedimento administrativo como provas a sustentarem a motivação da 

autoridade julgadora, são coerentes ao apontarem que a área degradada 

corresponde, em verdade, a 459,386 ha, tanto é que assim foi 

excursionado quando da prolação do referido édito: Cuida-se o caso em 

julgamento, sobre aplicação de sanção administrativa ao Autuado, por 

prática de infração ambiental, por fazer uso de fogo em 459,386 ha de 

área agropastorial sem autorização de órgão ambiental competente, 

conforme Auto de Inspeção nº 148406, tudo em consonância com o que 

descreve o Auto de Infração nº 129984 de 08/09/2011. [...] Diante do 

exposto, com base na fundação retro, DECIDIMOS pela HOMOLOGAÇÃO 

do AUTO DE INFRAÇÃO Nº 129984 DE 08/09/2011 [...] Ora, em simples 

compulsar do processo administrativo é possível observar que o equívoco 

constatado no relatório não teve ingerência na decisão administrativa 

proferida pela autoridade julgadora, que teve como motivação o auto de 

infração nº 129984, o qual compunha aquele caderno processual como 

prova, em consonância, portanto, às disposições da Lei Complementar nº 

38/1992 e ao Decreto nº 1.986/2013. Insubsistente, por consequência, a 

alegada ausência de motivação defendida pela parte demandante, uma 

vez que não houve qualquer violação dos direitos e garantias a ela 

assegurada e, tampouco, deturpação aos princípios da legalidade, 

razoabilidade e proporcionalidade ao ser aplicada a multa. De igual modo, 

não há que se falar em ausência de motivação da decisão em razão da 

não indicação do polígono da área degradada, haja vista que houve a 

indicação das coordenadas geográficas, a quantificação da porção de 

terra atingida pelo fogo, bem como a anexação de fotografias ao auto e 

relatório de inspeção. À guisa de ilustração, veja-se a jurisprudência do 

Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso: APELAÇÃO CÍVEL 

– AÇÃO CÍVIL PÚBLICA – PREMILINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – 

REJEIÇÃO – DESMATAMENTO DE FLORESTA NATIVA OBJETO DE 

ESPECIAL PRESERVAÇÃO (AMAZÔNIA LEGAL) – DANO AMBIENTAL – 

CARACTERIZAÇÃO – INSURGÊNCIA QUANTO À FALTA DE DELIMITAÇÃO 

DA ÁREA DO DANO AMBIENTAL – ÁREA DEVIDAMENTE INDICADA POR 

COORDENADAS GEOGRÁFICAS NO AUTO DE INFRAÇÃO – RELATÓRIO 

DE FISCALIZAÇÃO POR EQUIPE DE AGENTES DO IBAMA IN LOCO – 

ENTREGA DE NOTIFICAÇÃO – NÃO APRESENTAÇÃO DA 

DOCUMENTAÇÃO REQUERIDA POR AGENTES DO IBAMA – DANO 

AMBIENTAL CONSTATADO POR IMAGENS DE SATÉLITE E PELA EQUIPE 

DE FISCALIZAÇÃO – AUTO DE INFRAÇÃO/MULTA E TERMO DE 
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EMBARGO/INTERDIÇÃO – EMISSÃO POR SERVIDOR DO ÓRGÃO 

AMBIENTAL – PRESUNÇÃO DE VERACIDADE – INEXISTÊNCIA DE 

ELEMENTOS CAPAZES DE DESCONSTITUIÇÃO DO AUTO – INSURGÊNCIA 

MINISTERIAL QUANTO À FALTA DE CONDENAÇÃO NO PAGAMENTO DE 

INDENIZAÇÃO PELOS DANOS MATERIAIS – POSSIBILIDADE – 

JURISPRUDÊNCIA DO STJ – CUMULAÇÃO ENTRE AS OBRIGAÇÕES DE 

RECOMPOR/RESTAURAR/RECUPERAR AS ÁREAS AFETADAS POR 

DANOS AMBIENTES E A OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR EM PECÚNIA – 

INDENIZAÇÃO EM VALOR FIXO, POR HECTARE, CUJA RECUPERAÇÃO AO 

STATUS QUO ANTE SEJA IMPOSSÍVEL – APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE 

SENTNEÇA – NÃO CONFIGURAÇÃO DE BIS IN IDEM – NEXO CAUSAL 

EVIDENCIADO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – INTELIGÊNCIA DO ART. 

225, § 3º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – SENTENÇA PARCIALMENTE 

REFORMADA – RECURSO DA EMPRESA DESPROVIDO E RECURSO 

MINISTERAL PARCIALMENTE PROVIDO. [...]. (TJMT, Ap nº 

0000223282009811017438242018, 1ª Câmara de Direito Público e 

Coletivo, Rel. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 17.12.2018, sem grifos 

no original) Portanto, superada a tese arguida pela parte demandante. III.3 

– DA AUSÊNCIA DO NEXO DE CAUSALIDADE E DA ILEGITIMIDADE 

PASSIVA. A parte autora advoga que não há nexo de causalidade entre a 

infração constatada pelos agentes fiscalizadores e a sua conduta, 

máxime diante da inexistência de qualquer elemento probatório que aponte 

ter o requerente concorrido ativa ou passivamente para a degradação 

ambiental por meio de uso irregular de fogo. Sobreleva, ainda, que solicitou 

a elaboração de laudo técnico, obtendo conclusão no sentido de que a 

origem do incêndio se deu em propriedade vizinha, de sorte que não detém 

qualquer responsabilidade pelo dano ambiental que ensejou a lavratura do 

auto de infração. De trivial sabença que a responsabilidade civil ambiental 

é objetiva, sobretudo em virtude do sinalizado no art. 3º, inciso IV, da Lei 

nº 6.938/1981, o qual conceitua o poluidor como “a pessoa física ou 

jurídica, de direito público ou privado, responsável, direta ou indiretamente, 

por atividade causadora de degradação ambiental”. A intelecção ainda é 

reforçada pelo art. 14, § 1º da mencionada legis, o qual reza que “sem 

obstar a aplicação das penalidades previstas neste artigo, é o poluidor 

obrigado, independentemente da existência de culpa, a indenizar ou 

reparar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros, afetados por 

sua atividade”. Ao tecer comentários sobre a matéria, o Ministro do 

Superior Tribunal de Justiça, HERMAN BENJAMIN, preleciona que “para o 

fim de apuração do nexo de causalidade no dano ambiental, equiparam-se 

quem faz, quem não fez quando deveria fazer, quem deixa de fazer, quem 

não se importa que façam, quem financia para que façam, e quem se 

beneficia quando outros fazem” (in REsp nº 650.728/SC, 2ª Turma, Rel. 

Min. Herman Benjamin). Portanto, independentemente de atear fogo ou 

não, o proprietário do imóvel onde constatado o dano é responsável pela 

infração ali apurada. Todavia, o Direito Brasileiro não preza por princípios 

e regras absolutas. Por consectário lógico de tal assertiva é oportunizada, 

ao administrado, a dilação probatória no sentido de desconstituir a 

presunção de autoria decorrente da responsabilidade objetiva do dano 

ambiental. Nessa esteira, dispõe o Decreto Estadual nº 1.986/2013 que a 

infração pelo uso irregular do fogo impõe que a autoridade julgadora 

comprove o nexo de causalidade entre a conduta da pessoa apontada 

como infratora e o dano efetivamente aferido, senão vejamos a inteligência 

do art. 3º, § 6º: Art. 3º O Auto de Infração e demais termos deverão ser 

lavrados preferencialmente em letra de forma ou serem digitados, sem 

emendas ou rasuras que comprometam sua validade, em impresso 

próprio, conforme modelos aprovados pela SEMA/MT, e deverá conter as 

seguintes informações: [...] § 6º No caso de infração pelo uso irregular do 

fogo em terras públicas ou particulares, a autoridade competente para 

autuação deverá comprovar o nexo de causalidade entre a conduta do 

infrator ou qualquer preposto e o dano efetivamente causado. [...] Ocorre 

que, malgrado tal disposição legal, a decisão administrativa é deveras rasa 

neste sentido, nada digressionando quando o nexo causal entre a ação ou 

omissão do autor e a degradação da área. De outro norte, a prova material 

apresentada junto à peça de ingresso aponta no sentido de que o fogo 

não teve origem na propriedade do requerente – Fazenda Bonito – e, por 

conseguinte, não houve sua concorrência, de qualquer modo, para o dano 

ambiental apurado pelos agentes fiscalizadores. Por oportuno: Diante de 

todas as informações levantadas e dos estudos técnicos realizados para 

elaboração deste laudo, podemos concluir que a frente de fogo do dia 

07/08/2011 iniciou na área da Fazenda Lucila (matrículas 11.757 e 11.758) 

propriedade do senhor Sylvio Segundo Curioni, dentro da parte que estava 

arrendada ao senhor Ismael Darci Damo, se alastrando para a propriedade 

de terceiro denominada Fazenda Campo Verde (matrícula 2545), sendo 

essa vizinha do lado esquerdo da Fazenda Lucila e que apenas 

posteriormente adentrou na propriedade do senhor Luciano Marcio Curioni 

denominada Fazenda Bonito, atingindo uma porção de terras de 

agricultura, situação esta comprovada através dos mapas 01 e 02 (em 

anexo). [...] Saliente-se que o ente requerido não infirmou, por qualquer 

meio, o laudo pericial que instrui a inicial, limitando-se a argumentar que a 

responsabilidade do autor seria objetiva, isto é, não foi capaz de 

demonstrar que restou apurado, em sede administrativa, o nexo de 

causalidade entre a conduta do administrado e o dano constatado. Nessa 

esteira, conclui-se que nula a decisão administrativa que homologou o auto 

de infração pela ausência de prova de que o requerente foi, de fato, o 

responsável pela degradação da área em razão do uso irregular de fogo, 

conforme já pontuou a jurisprudência pátria: ADMINISTRATIVO. IBAMA. 

MULTA. INCÊNDIO. DEGRADAÇÃO AMBIENTAL. INSUFICIÊNCIA DE 

PROVAS DA AUTORIA. Os atos administrativos gozam de presunção de 

legitimidade e legalidade, cabendo ao autor produzir prova capaz de 

afastar essa presunção. Existindo elementos de prova suficientes para 

corroborar a assertiva de que o autor não foi responsável pela queimada 

em área de sua propriedade rural, deve ser afastada a presunção de 

veracidade do auto de infração, com o reconhecimento da nulidade de sua 

autuação. (TRF4, Ap/ReeNec nº 50034126420134047107/RS, 4ª Turma, 

Rel. Desa. Federal Vivian Josete Pantaleão Caminha, j. 14.06.2016) 

EXECUÇÃO FISCAL – EMBARGOS – MULTA AMBIENTAL – QUEIMADA DE 

PLANTAÇÃO DE CANA-DE-AÇÚCAR – USO DE FOGO SEM 

AUTORIZAÇÃO PRÉVIA – NÃO COMPROVAÇÃO – PRESUNÇÃO DE 

VERACIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO AFASTADA – SENTENÇA 

MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. Tendo em vista que as provas 

constantes dos autos não demonstraram a autoria imputada à embargante 

pelo uso de fogo em vegetação do tipo capoeira não autorizado pelo órgão 

competente, como descrito no auto de infração, de rigor a procedência 

dos embargos à execução. (TJSP, Ap nº 00136070820118260451, 2ª 

Câmara Reservada ao Meio Ambiente, Rel. Des. Paulo Ayrosa, j. 

13.08.2015) Destarte, em que pese incontroversa a degradação da área 

de propriedade do autor pelo uso irregular do fogo, inexiste prova do nexo 

de causalidade entre a sua conduta, quer seja comissiva, quer seja 

omissiva, e o incêndio havido no local, de modo que a ele não cabe a 

imposição da multa por infração ambiental, eis que nula a sua autuação. IV 

– DISPOSITIVO. Diante do exposto, com fundamento no art. 487, inciso I, 

do novel Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial e, 

por conseguinte, DECLARO NULO o auto de infração nº 1299824 de 08 de 

setembro de 2011 e todos os atos administrativos dele decorrentes, uma 

vez que não evidenciado o nexo de causalidade entre a conduta do 

requerente LUCIANO MÁRCIO CURIONI e a degradação da área ambiental 

constatada. SEM custas, de acordo com o artigo 724, caput, da CNGC/MT. 

CONDENO, ainda, a parte requerida ao pagamento de honorários 

advocatícios que fixo em 8% sobre o proveito econômico obtido, nos 

termos do art. 85, §3º, II, do Código de Processo Civil. PUBLIQUE-SE. 

INTIMEM-SE. Com o trânsito em julgado, AGUARDE-SE a manifestação das 

partes em 15 (quinze) dias. Em não havendo requerimento, DETERMINO a 

remessa dos autos ao ARQUIVO, conforme preceitua o art. 1.006, da 

CNGC/MT. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Campo Verde/MT, 22 de 

abril de 2020. MARIA LÚCIA PRATI Juíza de Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 117650 Nr: 6191-66.2016.811.0051

 AÇÃO: Despejo->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis 

Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria de Cassia Barbacena Silva, Amanda Leila 

Barbacena Silva, Maria Angelica Barbacena Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Algodoeira Sucesso Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giovani Bianchi - OAB:6641/MT, 

Jairo João Pasqualotto - OAB:3.569

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Demércio Luiz Gueno - 

OAB:11482/B

 Diante do exposto, HOMOLOGO para que surta seus jurídicos e legais 

efeitos o acordo entabulado entre as partes.Custas, despesas 

processuais e honorários advocatícios conforme pactuado na 
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avença.PUBLIQUE-SE. INTIMEM-SE.Renunciado ao prazo recursal, 

ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e formalidades de estilo. 

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.Campo Verde/MT, 14 de abril de 

2020.MARIA LÚCIA PRATIJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 143203 Nr: 1850-26.2018.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Celio Martins da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV Financeira S/A CEI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Maria Vidotto Martins - 

OAB:14.990-O, Demércio Luiz Gueno - OAB:11482/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luiz Rodrigues Wambier - 

OAB:14469-A/MT, MAURI MARCELO BEVERVANÇO JÚNIOR - 

OAB:42277

 Diante do exposto, HOMOLOGO para que surta seus jurídicos e legais 

efeitos o acordo entabulado entre as partes.Custas, despesas 

processuais e honorários advocatícios conforme pactuado na 

avença.PUBLIQUE-SE. INTIMEM-SE.Transitada em julgado, ARQUIVEM-SE 

os autos com as baixas e formalidades de estilo. CUMPRA-SE, expedindo 

o necessário.Campo Verde/MT, 16 de abril de 2020.MARIA LÚCIA 

PRATIJuíza de Direito

Citação

Citação Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA CÍVEL

Processo Número: 1000536-28.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

FABIO APARECIDO DA CRUZ (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

WALTER JUNIOR ALVES DOS SANTOS OAB - MT0018126A 

(ADVOGADO(A))

 

Processo nº 1000536-28.2018.8.11.0051 Ação civil pública com pedido de 

tutela de urgência. Vistos etc. O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE 

MATO GROSSO ajuizou a presente ação civil pública com pedido de tutela 

de urgência em face de FÁBIO APARECIDO DA CRUZ, já devidamente 

qualificado nos autos. Assevera o parquet, em síntese, que o Corpo de 

Bombeiros Militar registrou, no ano de 2017, incêndio ocorrido em lote 

urbano deste Município, de propriedade do requerido, o qual não respeitou 

a legislação municipal, porquanto omisso quanto à limpeza do terreno. 

Além disso, ressalta que o demandado age em dissonância à lei, eis que 

não promoveu ao calçamento e construção de muros no respectivo 

imóvel. Nesse contexto, pugna pela procedência da ação para condenar o 

requerido à obrigação de fazer de manter o terreno limpo, bem como 

proceder à construção de calçada/muro, em 90 (noventa) dias; à 

obrigação de não-fazer relativa a abstenção de atear fogo nos limites de 

sua propriedade; e ao pagamento de danos coletivos. Após a análise da 

exordial foi deferida a tutela de urgência, determinada a notificação do 

Município de Campo Verde/MT e a remessa dos autos ao Centro Judiciário 

de Solução de Conflitos e Cidadania, bem como ordenada a citação da 

parte ré. Tentada a autocomposição entre as partes, essa restou 

infrutífera. Citado, o requerido apresentou contestação advogando pela 

improcedência dos pedidos iniciais. Argumenta, para tanto, que o terreno 

de sua propriedade não é terreno baldio, pois é onde encontra-se 

edificada sua residência desde o ano de 2008, conforme averbado na 

matrícula respectiva. Discorre, ainda, que o documento identificador 

utilizado pelo parquet encontra-se desatualizado, na medida em que a 

Administração Pública Municipal renumerou os lotes pertencentes à 

quadra nº 54, de sorte que o lote do réu, antes de nº 02, passou a ser de 

nº 06. Com vistas dos autos, o Ministério Público, ao impugnar a 

contestação, sob a alegação de ter sido induzido a erro pelo relatório do 

Corpo de Bombeiros Militar, pugna pela improcedência da ação. Após, 

postula pelo julgamento imediato do mérito e a procedência da ação (id. 

22727316. Os autos vieram-me conclusos. É o relato do essencial. 

FUNDAMENTO E DECIDO. I - DO JULGAMENTO IMEDIATO DE MÉRITO. 

Verifica-se, de plano, que o deslinde da controvérsia não carece de 

dilação probatória, uma vez que as provas trazidas para os autos 

permitem de forma segura a formação do convencimento, o que, em última 

análise, confrontaria com os princípios da celeridade e economia 

processual. É que, mesmo cabendo às partes o ônus da prova (art. 373 

do NCPC), é o juiz quem verifica a conveniência de sua produção, 

selecionando quais as indispensáveis para a instrução e julgamento da 

lide. Nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO 

CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS E 

RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE 

IMÓVEL – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – CERCEAMENTO DE 

DEFESA – ALEGAÇÃO AFASTADA – LIVRE CONVENCIMENTO DO JUIZ - 

ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL PELA VENDEDORA – 

RESCISÃO CONTRATUAL – NEGADO - INEXISTÊNCIA DE 

INADIMPLEMENTO PELA RÉ - DANOS MORAIS NÃO CARACTERIZADOS - 

TRANSTORNOS E DISSABORES COTIDIANOS - RECURSO DESPROVIDO. 

1. Se o Magistrado, ao qual é endereçada a prova, negar tacitamente a 

produção de mais provas, encaminhando os autos à prolação da 

sentença, foi porque estava convencido da desnecessidade da realização 

de oitiva da prova testemunhal, caso que comporta o julgamento 

antecipado, nos termos do inciso I, do art. 355, do Novo Código de 

Processo Civil. [...] (TJMT, Ap 92977/2016, 1ª Câmara de Direito Privado, 

Rel. Des. João Ferreira Filho, j. 18.04.2017, sem grifos no original) 

RECURSO DE APELAÇÃO CIVIL – PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO 

– VÍNCULO JURÍDICO ADMINISTRATIVO – AUSÊNCIA DE INÍCIO 

RAZOÁVEL DE PROVA MATERIAL – PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA 

TESTEMUNHAL – IMPERTINENTE – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – 

DESNECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – NÃO CONFIGURADO 

CERCEAMENTO DE DEFESA – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA 

MANTIDA. 1. A produção de prova testemunhal ou pericial não se mostram 

pertinentes, considerando, o caso concreto que exige início razoável de 

prova material. 2. Não há falar-se em cerceamento de defesa, ante o 

julgamento antecipado da lide, quando despicienda a produção de prova 

testemunhal, porquanto nenhum depoimento será conclusivo em relação 

ao vínculo jurídico estabelecido entre o autor e a Administração. 3. 

Recurso desprovido. Sentença mantida. (TJMT, Ap 7710/2017, 1ª Câmara 

de Direito Público e Coletivo, Rel. Desa. Maria Erotides Kneip Baranjak, j. 

17.04.2017, sem grifos no original) Desse modo, considerando que o 

conjunto probatório apresentado é suficiente para a apreciação da 

pretensão, pois constatadas as condições pertinentes, cumpre ao 

Magistrado decidir a lide, conforme o estado em que se encontra o 

processo. Sobre o assunto, leciona LUIZ GUILHERME MARINONI, SERGIO 

CRUZ ARENHART e DANIEL MITIDIERO: [...] 2. Cabimento. O art. 355, CPC, 

arrola as duas hipóteses em que tem cabimento resolver de maneira 

imediata o mérito, julgando o juiz procedente ou improcedente o pedido 

formulado pelo demandante (art. 487, I, CPC). O critério que legitima o 

julgamento imediato do pedido e que está presente nos dois incisos do 

artigo em comento é a desnecessidade de produção de provas em 

audiência. Tem o juiz de estar convencido a respeito das alegações de 

fato da causa para que possa julgar imediatamente o pedido. Não sendo 

cabível a colheita de prova oral (depoimentos pessoais e oitiva de 

testemunhas, art. 361, II e III, CPC) nem a obtenção de esclarecimentos do 

perito a respeito do laudo pericial (art.361, I, CPC), cabe o julgamento 

imediato do mérito. [...]. (in Novo código de processo civil comentado I Luiz 

Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart, Daniel Mitidiero. --São Paulo: 

Editora Revista dos Tribunais, 2015, p. 306, sem grifos no original) 

Outrossim, salienta-se que cabe ao juiz observar o princípio da razoável 

duração do processo, conforme o art. 139, II, do NCPC e o art. 5º, inciso 

LXXVIII, da Constituição Federal, a fim de evitar a produção de provas e a 

realização de diligências desnecessárias ao julgamento do mérito (NCPC, 

art. 370, parágrafo único). Por conseguinte, conheço diretamente do 

pedido, nos termos do art. 355, inciso I, do NCPC. II – DO MÉRITO. De 

proêmio, necessário excursionar que embora a parte ré alegue a matéria 

preliminar de ilegitimidade passiva, os argumentos dispensados para 

fundamento de tal tese devem ser apreciados como questão de fundo da 

apreciação meritória, porquanto a incorreção quanto à propriedade do 

terreno onde verificada a ocorrência do incêndio prejudica o nexo de 

causalidade da ação causadora do dano ambiental. Feita tal consideração, 

convém assinalar que o art. 225, da Constituição da República estabelece 

que todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de 

uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao 

Poder Público e à coletividade o dever de defende-lo e preservá-lo para a 

presente e futuras gerações, in verbis: Art. 225. Todos têm direito ao meio 

ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e 

essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à 
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coletividade de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras 

gerações. § 1º Para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao 

Poder Público: I – preservar e restaurar os processos ecológicos 

essenciais e prover o manejo ecológico das espécies e ecossistemas; II – 

preservar a diversidade e a integridade do patrimônio genético do País e 

fiscalizar as entidades dedicadas à pesquisa e manipulação de material 

genético; III – definir, em todas as unidades da Federação, espaços 

territoriais e seus componentes a serem especialmente protegidos, sendo 

a alteração e a supressão permitidas através de lei, vedada qualquer 

utilização que comprometa a integridade dos atributos que justifiquem sua 

proteção; IV – exigir, na forma da lei, para instalação de obra ou atividade 

potencialmente causadora de significativa degradação do meio ambiente, 

estudo prévio de impacto ambiental, a que se dará publicidade; V – 

controlar a produção, a comercialização e o emprego de técnicas, 

métodos e substâncias que comportem risco para a vida, a qualidade de 

vida e o meio ambiente; VI – promover a educação ambiental em todos os 

níveis de ensino e a conscientização pública para a preservação do meio 

ambiente; VII – proteger a fauna e a flora, vedadas, na forma da lei, as 

práticas que coloquem em risco sua função ecológica, provoquem a 

extinção de espécies ou submetam os animais a crueldade. § 2º Aquele 

que explorar recursos minerais fica obrigado a recuperar o meio ambiente 

degradado, de acordo com solução técnica exigida pelo órgão público 

competente, na forma da lei. § 3º As condutas e atividades consideradas 

lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou 

jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da 

obrigação de reparar os danos causados. § 4º A Floresta Amazônica 

brasileira, a Mata Atlântica, a Serra do Mar, o Pantanal Mato-Grossense e 

a Zona Costeira são patrimônio nacional, e sua utilização far-se-á, na 

forma da lei, dentro de condições que assegurem a preservação do meio 

ambiente, inclusive quanto ao uso dos recursos naturais. § 5º São 

indisponíveis as terras devolutas ou arrecadas pelos Estados, por ações 

discriminatórias, necessárias à proteção dos ecossistemas naturais. § 6º 

As usinas que operem com reator nuclear deverão ter sua localização 

definida em lei federal, sem o que não poderão ser instaladas. § 7º Para 

fins do disposto na parte final do inciso VII do § 1º deste artigo, não se 

consideram cruéis as práticas desportivas que utilizem animais, desde que 

sejam manifestações culturais, conforme o § 1º do art. 215 desta 

Constituição Federal, registradas como bem de natureza imaterial 

integrante do patrimônio cultural brasileiro, devendo ser regulamentadas 

por lei específica que assegure o bem-estar dos animais envolvidos. Da 

premissa constitucionalmente estabelecida, conclui-se que o meio 

ambiente é bem de fruição geral da coletividade, de natureza difusa, 

caracterizado como coisa de todos, incluindo as gerações vindouras, 

cabendo ao Estado e à coletividade, em geral, sua preservação. Sobre o 

tema, preleciona ALEXANDRE DE MORAES: Tais regras consagram 

constitucionalmente o direito a um meio ambiente saudável, equilibrado e 

íntegro, constituindo sua proteção, conforme reconhecido pelo Supremo 

Tribunal Federal, “prerrogativa jurídica de titularidade coletiva, refletindo, 

dentro do processo de afirmação dos direitos humanos, a expressão 

significativa de um poder atribuído, não ao indivíduo identificado em sua 

singularidade, mas, num sentido verdadeiramente mais abrangente, à 

própria coletividade social”. (in Direito constitucional – 32. ed. rev. e atual. 

até a EC nº 91, de 18 de fevereiro de 2016 – São Paulo: Atlas, 2016, p. 

1.337) Com efeito, o constituinte pretendeu tutelar dois objetos do ponto de 

vista ambiental: um imediato, isto é, a qualidade do meio ambiente, e um 

mediato, ou seja, o bem-estar e a segurança da população, de modo a 

garantir uma sadia qualidade de vida, tanto é o art. 23, incisos VI, VII, IX e 

XI, da CRFB/88, assim dispõe: Art. 23. É competência comum da União, 

dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios: [...] VI – proteger o meio 

ambiente e combater a poluição em qualquer de suas formas; VII – 

preservar as florestas, a fauna e a flora; [...] IX – promover programas de 

construção de moradias e a melhoria das condições habitacionais e de 

saneamento básico; [...] XI – registrar, acompanhar e fiscalizar as 

concessões de direitos de pesquisa e exploração de recursos hídricos e 

minerais em seus territórios; [...] Sob o ponto de vista legal, a Lei nº 

6.938/81 disciplina em seu art. 3º que: Art. 3º. Para os fins previstos nesta 

Lei, entende-se por: I – meio ambiente, o conjunto de condições, leis, 

influências e interações de ordem física, química e biológica, que permite, 

abriga e rege a vida em todas as suas formas; II – degradação da 

qualidade ambiental, a alteração adversa das características do meio 

ambiente; III – poluição, a degradação da qualidade ambiental resultante de 

atividades que direta ou indiretamente: a) prejudiquem a saúde, a 

segurança e o bem-estar da população; b) criem condições adversas às 

atividades sociais e econômicas; c) afetem desfavoravelmente a biota; d) 

afetem as condições estéticas ou sanitárias do meio ambiente; e) lancem 

matérias ou energia em desacordo com os padrões ambientais 

estabelecidos; IV – poluidor, a pessoa física ou jurídica, de direito público 

ou privado, responsável, direta ou indiretamente, por atividade causadora 

da degradação ambiental; V – recursos ambientais: a atmosfera, as águas 

interiores, superficiais e subterrâneas, os estuários, o mar territorial, o 

solo, o subsolo, os elementos da biosfera, a fauna e a flora. Atento a tais 

normativas, exsurge-se que o Município de Campo Verde/MT também 

editou leis que versam acerca dos cuidados para com o meio ambiental 

pelo Poder Público e pelos munícipes. À guisa de ilustração, veja-se o 

disposto no art. 138 da Lei Orgânica Municipal, art. 26, inciso XXVII e seu 

parágrafo único do Código de Posturas do Município, art. 17, inciso II da 

Política de Proteção Ambiental e arts. 25, inciso XI, 77 e seu parágrafo 

terceiro e 81, todos do Plano Diretor, respectivamente: Art. 138. Todos tem 

direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum 

do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo ao Município, na 

forma que a Lei estabelecer, e à coletividade, o dever de defendê-lo para 

as presentes e futuras gerações. Art. 26. É proibido nos logradouros 

públicos: [...] XXVII – Manter os terrenos com vegetação alta e/ou com 

água estragada Pena – Multa de 5 (cinco) UPFMT. Parágrafo único. Para 

efeitos deste inciso os terrenos baldios deverão ser periodicamente 

limpos, e no caso de haver água estagnada, esta deverá ser escoada por 

dreno, sarjeta, galeria ou sumidouro, sob pena de o Município efetuar os 

serviços e lanças as despesas dos mesmos em débito do(s) 

proprietário(s), além de multa prevista neste inciso. Art. 17. Fica proibido: 

[...] II – podar, cortar, queimar, derrubar ou sacrificar, de qualquer modo, a 

vegetação situada no território municipal, em especial a arborização 

urbana, sem autorização do órgão competente; [...] Art. 25. A política de 

saneamento ambiental obedecerá as seguintes diretrizes: [...] XI – proibir a 

queima de lixo e equivalentes no perímetro urbano; [...] Art. 77. Todo 

terreno da área urbana deve ter calçada quando houver pavimentação 

nas ruas e todos devem ser mantidos limpos pelo proprietário. [...] § 3º Os 

terrenos urbanos onde se exigirá calçamento pelos munícipes será tão 

somente aqueles em que já existirem ruas pavimentadas. Art. 81. Ficam 

proibidos: [...] II – poluição no ar por lançamento de resíduos gasosos ou 

materiais particulados ou ainda, substâncias tóxicas; III – queima ao ar 

livre, fundos de quintais, chácaras e etc; [...] A partir do enfrentamento de 

tais disposições legais, constante que o Poder Público regulamentou a 

obrigação do munícipe em manter sua propriedade limpa, mormente se 

esta consubstanciar-se em terreno baldio, além da necessidade de se 

proceder à construção de calçada caso os lotes se localizem em ruas 

pavimentadas. No mais, a legislação municipal é incisiva ao proibir, por 

diversas vezes, a realização de queimadas. Assentadas essas 

considerações, vislumbra-se ter sido imputado ao requerido a 

responsabilidade pelo incêndio havido no lote nº 02, da quadra nº 54, do 

loteamento Campo Real, nesta cidade de Campo Verde/MT. Todavia, os 

documentos colacionados à contestação, especificamente a matrícula 

imobiliária, fotografias e atos administrativos, demonstram que sem razão 

a pretensão autoral, eis que comprovada a alteração da numeração dos 

lotes existentes naquela quadra, o que não foi observado pelo parquet 

quando do ajuizamento da ação, tanto que reconhecida a improcedência 

da ação quando o órgão ministerial apresentou impugnação à 

contestação. Logo, não sendo o requerido proprietário da área onde 

houve o registro de incêndio, inexistem os elementos necessários à 

configuração da responsabilidade pelo dano ambiental narrado na peça de 

ingresso, notadamente a ação ou omissão e o nexo de causalidade. Por 

conseguinte, deslinde não resta ao feito, senão sua improcedência. III – 

DISPOSITIVO. Diante do exposto, com fundamento no art. 487, inciso I, do 

novel Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTE a presente ação 

civil pública. Por corolário, TORNO INSUBSISTENTE a tutela de urgência 

inicialmente deferida. SEM custas e honorários advocatícios, de acordo 

com o artigo 724, caput, da CNGC/MT. PUBLIQUE-SE. INTIMEM-SE. Com o 

trânsito em julgado, AGUARDE-SE a manifestação das partes. Em não 

havendo requerimento no prazo de 15 (quinze) dias, DETERMINO sejam os 

autos remetidos ao ARQUIVO, conforme determinado no art. 1.006 da 

CNGC. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Campo Verde/MT, 17 de 

abril de 2020. MARIA LÚCIA PRATI Juíza de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL
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Processo Número: 1003733-54.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

EMTEC EMPRESA DE TECNOLOGIA EMPREENDIMENTOS DE 

COMUNICACOES E INFORMATICA LTDA - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ROBSON PRATI OAB - MT0013083A (ADVOGADO(A))

ANNA CLAUDIA DE BRITO GARDEMANN OAB - PR49894 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REU)

Magistrado(s):

ANDRE BARBOSA GUANAES SIMOES

 

Autos n. 1003733-54.2019.8.11.0051 Decisão. Vistos etc. Segundo a 

inicial, a Requerente teria contratado os serviços de dados “Pontonet” da 

Requerida, de qualidade tal a garantir tráfego de dados sempre na 

velocidade contratada, sem interrupções. Entretanto, a despeito do 

contrato, a Requerida não teria cumprido satisfatoriamente suas 

obrigações, razão pela qual se abriram inúmeros protocolos de 

atendimento no período de 21 de outubro a 24 de novembro de 2019. 

Pediu, inclusive liminarmente, a prolação de ordem judicial, apenas para 

fazer cumprir as obrigações ajustadas pelas partes. Via de regra, os 

pedidos de antecipação de tutela têm seu deferimento condicionado à 

plausibilidade do direito invocado e à ocorrência do perigo de demora do 

provimento final. Esses, os requisitos previstos no art. 300 do NCPC: “Art. 

300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que 

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

resultado útil do processo.” Analisando, portanto, as duas condições 

específicas dos pedidos antecipatórios, quais sejam, a plausibilidade do 

direito e o perigo de lesão, noto pertinente o deferimento do pedido liminar. 

Com efeito, nota-se, da inicial, a confecção, pela Requerida, de contrato 

geral, registrado em cartório de títulos e documentos, por meio do qual se 

estabeleceram as “condições gerais de prestação de serviços (dados)”, 

tal como se qualifica o instrumento em seu cabeçalho. Nesse contrato, por 

meio de anexos, definiram-se também as condições gerais a inúmeros 

serviços disponibilizados pela Requerida, incluindo acessos por modems, 

por fibra óptica, por rádio ou por satélite; bem como os serviços VPN IP 

(MPLS), METROLAN, IP Internet, Ethernet Line EPL/EVPL, e, no que mais de 

perto interessa ao feito, o do Serviço PONTONET. A descrição que a 

seguir se faz do serviço é genérica, supostamente por servir como 

“Anexo às Condições Gerais de Prestação de Serviço”, tal como definido 

no aludido instrumento. De toda forma, especifica-se o serviço como 

“produto (…) que possibilita ao cliente interligar dois pontos da sua 

empresa através de circuitos digitais dedicados e exclusivos”. No tópico 

“Características do Serviço”, estabeleceu-se a entrega de “100% de 

garantia de banda com velocidades de 64 kbps até 10Gbps”. Também se 

definiu um “Perfil Simétrico” ao serviço, por garantir velocidades de upload 

iguais às de download. O preço seria fixo mensal; a tecnologia, TDM; tudo 

com abrangência nacional. Tais previsões, genéricas e aplicáveis a boa 

parte dos serviços de dados prestados pela Requerida, haveriam de ser 

complementadas quando da efetiva contratação. Nos autos, juntaram-se 

as Condições Comerciais, a revelar a proposta feita à Requerente, 

estipulando o preço (de R$ 48.008,93) e o serviço, referente a um tráfego 

constante e ininterrupto de 10000000kb, pelo prazo mínimo de 60 

(sessenta) meses, a ligar a “Ponta A”, localizada na Baltazar Navarros, 

317, em Cuiabá/MT, à “Ponta B”, em Vila Olímpia/SP. Ainda segundo a 

inicial, os serviços contratados não teriam sido prestados pela Requerida. 

Em razão disso, abriram-se inúmeros chamados de atendimento e o 

Preposto da Requerente teria, ainda, criado grupo de mensagens com 

Prepostos da Requerida, justamente para tratar das interrupções que 

estariam a afetar a própria imagem da provedora local. Embora o conteúdo 

dos pedidos de atendimento – aos quais se fez referência mediante a 

apresentação dos correspondentes números de protocolo – e a 

idoneidade das mensagens eletrônicas trocadas entre os envolvidos ainda 

seja questão a ser confirmada oportunamente, servem eles como indício 

de que, a despeito do serviço prometido, notadamente quanto à falta de 

interrupção, a Requerida não conseguiu entregar a qualidade contratada. 

Tanto que, entre o período de 14 de novembro a 19 de dezembro de 2019, 

trocaram-se inúmeras mensagens, sempre tendo como objeto a queda do 

tráfego. E, do que se viu dessas mensagens, apenas em uma única 

oportunidade o problema pareceu não ser da Requerida. Nesse contexto, 

dúvida não há da probabilidade do direito. A rigor, foi a própria Requerida 

quem se obrigou, por meio do contrato, a entregar serviço de dados sem 

previsão de interrupção ou de diminuição de banda. Assim, não se inova 

juridicamente apenas com a imposição de ordem judicial para o 

cumprimento fiel do contrato. Assim se faz liminarmente, porque, para além 

da probabilidade do direito, existe o risco de demora. É que, sendo 

provedor de internet, a idoneidade da Requerente será exatamente aquela 

ditada pela constância de seus serviços. As quedas e diminuições de 

banda, evidentemente, prejudicam a Requerente na exata medida em que 

impulsionam seus clientes a outros prestadores. Não fosse suficiente a 

simples constatação do que ordinariamente ocorre, a Requerente ainda 

trouxe várias mensagens e postagens de seus clientes, a revelar o 

elevado nível de descontentamento decorrente das constantes 

interrupções dos serviços, ao que parece ocasionadas também pelas 

quedas da Requerida. Tem-se, então, nessa conjugação de 

circunstâncias, o atendimento aos requisitos da antecipação da tutela: não 

só o direito pleiteado liminarmente tem previsão contratual como o 

descumprimento das condições pode impor severo dano à imagem e aos 

negócios da Requerente. É de ser deferido, então, o pedido liminar. 

Decido. Pelo exposto, DEFIRO o pedido antecipatório feito pela Requerente 

para determinar à Requerida que atenda, integralmente, às condições 

contratadas, assegurando que o tráfego entre as pontas atinja a 

velocidade disponibilizada, tanto para download como para upload, sem 

interrupção ou diminuição de banda. Caberá à Requerida assegurar, por 

meios idôneos, a comprovação da regularidade do serviço de dados. Em 

caso de descumprimento da ordem, sem prejuízo de eventual multa 

contratual, incidirá sanção pecuniária de R$ 4.500,00 por dia, limitada a 

cada período mensal ao valor devido pela Requerente no mesmo período, 

renovando-se no mês subsequente. Tendo em vista a impossibilidade da 

realização da audiência de conciliação, em razão da pandemia mundial, 

CITE-SE a Requerida para que, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente 

resposta, sob pena de revelia. Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o 

necessário. Às providências. Campo Verde/MT, 23 de abril de 2020. 

André Barbosa Guanaes Simões Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-279 ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80

Processo Número: 1000024-74.2020.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

EMILIO ZANETTI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESSICA MARIA PRATI OAB - MT22253/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

ANDRE BARBOSA GUANAES SIMOES

 

Autos nº 1000024-74.2020.8.11.0051 Alvará Judicial Sentença. Vistos 

etc. Emilio Zanetti, devidamente qualificado, pediu autorização judicial, 

encartada em alvará da mesma natureza, para o levantamento de 

importância remanescente em conta de Igor Alfredo Santos Zanetti, junto 

ao banco Bradesco. É o breve relatório. Fundamento. No caso em testilha, 

nota-se que as certidões acostadas aos autos conferem idoneidade às 

alegações iniciais, de forma a colocar, de fato, o Requerente como 

herdeiro do falecido. Ademais, como bem indicado pela Subscritora da 

in i c ia l ,  t a l  cond i ção  j á  f o i  r econhec ida  nos  au tos 

1002458-07.2018.811.0051, que também tramitou perante a 2ª Vara desta 

Comarca. Assim, nos termos do art. 1º da Lei 6.858/80, combinado com 

art. 16, I, da Lei 8.213/91, tem-se o Requerente como titular dos depósitos 

consignados nas conta indicada. Decido. Isso posto, JULGO PROCEDENTE 

o pedido inicial para autorizar o levantamento, pelo Requerente, dos 

valores eventualmente consignados em contas individuais em nome de 

Igor Alfredo Santos Zanetti. EXPEÇA-SE o alvará correspondente. Sem 

custas e sem honorários. Certificado o trânsito em julgado, ARQUIVE-SE, 

com as baixas e anotações de estilo. Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o 

necessário. Às providências. Campo Verde/MT, 23 de abril de 2020. 

André Barbosa Guanaes Simões Juiz de Direito em Substituição Legal

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000161-56.2020.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

GELVIS GONCALVES DE SOUZA (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIEL LORENZZATTO OAB - MT20692-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Processo nº 1000161-56.2020.8.11.0051 Decisão. Vistos etc. O Autor, 

por meio da petição de ID 31424555, noticia o descumprimento da 

antecipação de tutela pelo banco Requerido, visto que o mesmo não 

procedeu a baixa da restrição em seu nome inserido em órgãos de 

devedores, pugnando, assim, pela majoração da multa diária que foi fixada 

na decisão que acolheu o pedido de tutela de urgência. Compulsando os 

autos, observa-se que o Requerido foi devidamente citado da ação e 

intimada acerca da tutela antecipada deferida no presente feito, pois na 

data de 18 de fevereiro compareceu aos autos juntando documentos, 

conforme ID 29372000. Portanto, teve plena ciência da liminar. Com efeito, 

considerando que a Reclamada deixou de proceder à baixa da restrição 

em nome do autor, torna-se perfeitamente possível a majoração da multa 

diária para compelir ao cumprimento da decisão judicial. Desta forma, sem 

prejuízo da multa diária já fixada, a fim de bem cumprir a determinação 

judicial, INTIME-SE o Reclamado para que promova a baixa do promova a 

imediata baixa do seu nome dos órgãos de restrição ao crédito e seus 

similares, relativamente ao débito discutido na presente ação, no prazo de 

05 (cinco) dias, sob pena de majoração de multa, a qual desde já fixo em 

R$5.000,00 (cinco mil reais). Intime-se o Autor. No mais, aguarde-se a 

realização da audiência de conciliação. Cumpra-se. Expeça-se o 

necessário. Às providências. Campo Verde-MT, 22 de abril de 2020. 

Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000672-59.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

OI S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NIVALDO MATEUS DA SILVA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO ROBERTO FELFILI OAB - MT3923-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Processo n° 1000672-59.2017.8.11.0051 Cumprimento de Sentença 

Decisão. Vistos etc. Tendo em vista a sentença lançada no ID 29389017 é 

necessária a emissão da Certidão de Crédito em favor da parte CREDORA. 

Em relação à certidão de existência de dívida, cumpre ressaltar que, de 

posse dela o exequente poderá levar a protesto, nos termos do art. 517 

do CPC e, deste modo, a dívida também será registrada nos órgãos de 

proteção ao crédito, conforme praxe. Cumpre ressaltar que, segundo o 

art. 591, § 3º, da CNGC-Extrajudicial, os emolumentos serão devidos no 

momento de quitação do débito pelo interessado, não sendo exigido o 

pagamento prévio dos emolumentos e demais despesas pelo credor, 

conforme art. 2º, § 1º, al. “a”, do Provimento n. 86/2019 do CNJ. Assim, 

SERVE A PRESENTE DECISÃO COMO CERTIDÃO DE CRÉDITO em favor da 

parte CREDORA, em conformidade com o Enunciado 75 do FONAJE, senão 

vejamos: “ENUNCIADO 75 (Substitui o Enunciado 45) - A hipótese do § 4º, 

do 53, da Lei 9.099/1995, também se aplica às execuções de título judicial, 

entregando-se ao exequente, no caso, certidão do seu crédito, como título 

para futura execução, sem prejuízo da manutenção do nome do 

executado no Cartório Distribuidor (nova redação - XXI Encontro - 

Vitória/ES)”. Por consequência, de acordo com o artigo 517, §2°, do CPC, 

CERTIFICO que: -Nome e qualificação das partes: OI S.A - CNPJ: 

76.535.764/0001-43 (EXEQUENTE) e NIVALDO MATEUS DA SILVA - CPF: 

0 2 8 . 5 8 0 . 0 7 1 - 0 1  ( E X E C U T A D O )  - N ú m e r o  d o  p r o c e s s o : 

1000672-59.2017.8.11.0051. -Valor da dívida: R$505,00 -Data do trânsito 

em julgado da sentença: 07.02.2018 -Data do decurso do prazo para 

pagamento voluntário: 28.10.2018 A presente certidão/decisão somente 

terá validade com o SELO DE AUTENCIDIDADE aposto pela Secretaria do 

Juizado Especial. Proceda-se, em seguida, ao ARQUIVAMENTO do feito 

com baixa, pois desnecessário manter o processo em aberto para 

cumprimento da providência acima. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. 

Às providências. Campo Verde-MT, 22 de abril de 2020. Caroline 

Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000582-46.2020.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA AUXILIADORA NUNES SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO KUTIANSKI OAB - MT26499/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE CAMPO VERDE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Autos n° 1000582-46.2020.811.0051 Decisão. Vistos etc. Recebo a inicial, 

por satisfazer os requisitos legais. Não obstante discipline a Lei nº 

12.153/2009 (art. 7º) que, os entes públicos legitimados a figurar no polo 

passivo de demandas que tenham trâmite no Juizado Especial da Fazenda 

Pública, devem ser citados para comparecimento à audiência de 

conciliação, é fato que os representantes da Fazenda Pública raramente 

comparecem ao referido ato. A adoção do referido procedimento (que 

remete ao que está previsto na Lei nº 9.099/95), portanto, com a 

realização de um ato processual inútil e desnecessário, não preservaria a 

celeridade que deve permear procedimentos da espécie; ao contrário, 

apenas oneraria as partes e atravancaria demasiadamente a marcha 

procedimental. Considerando a forte orientação doutrinária e 

jurisprudencial no sentido de admitir-se a aplicação subsidiária do CPC ao 

microssistema dos Juizados Especiais, bem como tendo em vista que 

restarão preservados os princípios descritos no art. 2º da Lei nº 9.099/95, 

hei por bem determinar, especificamente no que tange à citação e prazo 

para resposta do reclamado, que seja observado o disposto no art. 335 do 

CPC de 2015. Assim, CITE-SE o Reclamado pessoalmente (art. 6º da Lei nº 

12.153/2009, c.c. art. 247, III, do CPC de 2015), para, querendo, 

apresentar resposta ao pedido inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, 

observado o disposto no art. 7º da Lei nº 12.153/2009 (não haverá prazo 

diferenciado para a prática de qualquer ato processual, inclusive 

apresentação de resposta ou interposição de recurso). Com a 

apresentação da resposta ou o decurso do prazo, certifique-se e 

intime-se o reclamante para manifestação, em 05 (cinco) dias. Após, 

tornem os autos conclusos para designação de audiência de instrução ou 

julgamento antecipado da lide. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providencias. Campo Verde, 20 de abril de 2020. Caroline Schneider 

Guanaes Simões Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000176-93.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO ALEXANDRE VIANA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ALEXANDRE VIANA OAB - MT0017947A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Processo nº 1000176-93.2018.8.11.0051 Execução – Honorários 

Advocatícios Despacho. Vistos etc. O Executado manifestou-se de 

acordo com o cálculo de ID 31058266. Intime-se o Exequente para se 

manifestar sobre o cálculo em 05 (cinco) dias. Havendo concordância, 

desde já, homologado o cálculo apresentado (ID 31058266). Expeça-se a 

respectiva Requisição de Pequeno Valor, nos termos do art. 535, §§ 4º e 

3º, inciso II, do NCPC e 910, § 1º e art. 100, da CR/88. Decorrido o prazo 

sem o devido pagamento, a Exequente deverá manifestar-se requerendo o 

que entender de direito, no prazo de 15(quinze) dias, sob pena de 

extinção. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. 

Campo Verde-MT, 22 de abril de 2020. Caroline Schneider Guanaes 

Simões Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Processo Número: 1000390-21.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

GERSON DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FOLETTO OAB - MT0005282A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS DE CAMPO VERDE S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA OAB - MT4705-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que impulsiono o feito, a fim de intimar a parte requerente na 

pessoa de seu procurador, para comparecer à audiência de Conciliação 

designada para o dia 15/05/2017 às 09hs40min, na sede do Juizado 

Especial - Campo Verde/MT. Com as advertências de praxe.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000390-21.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

GERSON DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FOLETTO OAB - MT0005282A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS DE CAMPO VERDE S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA OAB - MT4705-O (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO PARA A PARTE REQUERIDA Impulsiono o feito a fim de intimar 

a parte requerida para, no prazo legal, indicar os dados bancários para 

confecção do alvará. MARIA DIVINA ALVES FEITOSA Gestora de 

Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001035-41.2020.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

LEONORA FERREIRA DA CRUZ DOS ANJOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA FRAZAO ZUNTA OAB - MT4055-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NELY DE MEDEIROS CEZAR (REQUERIDO)

JOAO MARIA DE JESUS AMARAL CEZAR (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001035-41.2020.8.11.0051 POLO ATIVO:LEONORA 

FERREIRA DA CRUZ DOS ANJOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

MARIA APARECIDA FRAZAO ZUNTA POLO PASSIVO: JOAO MARIA DE 

JESUS AMARAL CEZAR e outros FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CAMPO VERDE - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 23/06/2020 Hora: 14:00 , no endereço: PRAÇA DOS 

TRÊS PODERES, 01, (66) 3419-2418, CAMPO REAL II, CAMPO VERDE - MT 

- CEP: 78840-000 . 23 de abril de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001036-26.2020.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

LUCINETE MARIA DE FIGUEIREDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR OAB - MT16873/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001036-26.2020.8.11.0051 POLO ATIVO:LUCINETE MARIA 

DE FIGUEIREDO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MARCELO MARQUES 

PONTES JUNIOR POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CAMPO VERDE - J.E - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 06/07/2020 Hora: 10:20 , no endereço: 

PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 01, (66) 3419-2418, CAMPO REAL II, 

CAMPO VERDE - MT - CEP: 78840-000 . 23 de abril de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001037-11.2020.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDMILSON FRANK GONCALVES DA SILVA OAB - MT24745/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001037-11.2020.8.11.0051 POLO ATIVO:MARCOS 

OLIVEIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: EDMILSON FRANK 

GONCALVES DA SILVA POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CAMPO 

VERDE - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 06/07/2020 Hora: 13:00 , 

no endereço: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 01, (66) 3419-2418, CAMPO 

REAL II, CAMPO VERDE - MT - CEP: 78840-000 . 23 de abril de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1003700-64.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

KATIA FERNANDES RODRIGUES DE MATTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KATIA FERNANDES RODRIGUES DE MATTOS OAB - MT24332/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

Cálculo anexo.

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1002271-96.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

LORENA RODRIGUES ROCHA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LORENA RODRIGUES ROCHA OAB - MT18952/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

Cálculo anexo.

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1001899-16.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

GUSTAVO SOARES BONIFACIO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIEL LORENZZATTO OAB - MT20692-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

Cálculo anexo.

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1002384-50.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREIA IRNA SCHNEIDER MARX (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREIA IRNA SCHNEIDER MARX OAB - MT0006131A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

Cálculo anexo.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010900-42.2015.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

MADALENA FERREIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE ADAELSIO DA CRUZ OAB - MT0008028A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO 
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GROSSO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

KAMILA APARECIDA RODRIGUES CORREA DO ESPIRITO SANTO OAB - 

MT0014133A (ADVOGADO(A))

LUIZ GUSTAVO TARRAF CARAN OAB - MT14222-O (ADVOGADO(A))

MÁRIO LÚCIO FRANCO PEDROSA OAB - MT5746-O (ADVOGADO(A))

ROGERIO BORGES CARDOSO OAB - MT18305/O (ADVOGADO(A))

MARIO MARCIO DE LARA SORIANO OAB - MT0003946A 

(ADVOGADO(A))

ADEMIR SOARES DE AMORIM SILVA OAB - MT0018239A 

(ADVOGADO(A))

 

Cálculo anexo.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010900-42.2015.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

MADALENA FERREIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE ADAELSIO DA CRUZ OAB - MT0008028A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

KAMILA APARECIDA RODRIGUES CORREA DO ESPIRITO SANTO OAB - 

MT0014133A (ADVOGADO(A))

LUIZ GUSTAVO TARRAF CARAN OAB - MT14222-O (ADVOGADO(A))

MÁRIO LÚCIO FRANCO PEDROSA OAB - MT5746-O (ADVOGADO(A))

ROGERIO BORGES CARDOSO OAB - MT18305/O (ADVOGADO(A))

MARIO MARCIO DE LARA SORIANO OAB - MT0003946A 

(ADVOGADO(A))

ADEMIR SOARES DE AMORIM SILVA OAB - MT0018239A 

(ADVOGADO(A))

 

Cálculo anexo.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010346-73.2016.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

TELMA RACHEL CANDIL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TELMA RACHEL CANDIL OAB - MT10292-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WALDEMAR PINHEIRO DOS SANTOS OAB - MT0007718A 

(ADVOGADO(A))

 

Cálculo anexo.

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1003577-66.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

GABRIEL LORENZZATTO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIEL LORENZZATTO OAB - MT20692-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

Cálculo anexo.

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000018-09.2016.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE ADAELSIO DA CRUZ (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE ADAELSIO DA CRUZ OAB - MT0008028A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

Cálculo anexo.

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000452-27.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

MARIANA CAETANO BERNARDI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIANA CAETANO BERNARDI OAB - MT21013-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

Cálculo anexo.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002289-20.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ZELIA MARIA PEREIRA (REQUERENTE)

WILSON LAZARO DE REZENDE & CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDISON GONCALVES DE ANDRADE JUNIOR OAB - MT22367/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KEYLLA AMARAL DE SOUZA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Processo nº 1002289-20.2018.8.11.0051 Sentença. Vistos etc. 

Dispensado o relatório, a teor do art. 38, “caput”, da Lei nº 9.099/95. A 

Requerente pede pela desistência da presente ação (ID 31420961). Nos 

termos do Enunciado 90 do FONAJE, no rito sumaríssimo dos Juizados 

Especiais, a extinção do feito em decorrência de pedido de desistência por 

parte do autor não depende da prévia manifestação do réu. Veja: 

“ENUNCIADO 90 – A desistência da ação, mesmo sem a anuência do réu 

já citado, implicará a extinção do processo sem resolução do mérito, ainda 

que tal ato se dê em audiência de instrução e julgamento, salvo quando 

houver indícios de litigância de má-fé ou lide temerária.” Nesse sentido, 

prescreve o Novo Código de Processo Civil: “Art. 485. O juiz não resolverá 

o mérito quando: (...) VIII - homologar a desistência da ação; (...)”. Isso 

posto, HOMOLOGO o pedido de desistência para extinguir o presente feito 

sem análise de mérito, nos termos do artigo 485, VIII, do Código de 

Processo Civil. Sem custas, na forma da lei. Intime-se. Certificado o 

trânsito em julgado, arquive-se, com as baixas e anotações de estilo. P.I.C. 

Campo Verde-MT, 22 de abril de 2020. Caroline Schneider Guanaes 

Simões Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002266-40.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA DIAS ACCORDI (REQUERENTE)

JENIFFER CRISTHIANUS SCHARDOSIN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO ARAUJO SOARES OAB - MG88196 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIANA GOULART PENTEADO OAB - SP167884-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Autos n° 1002266-40.2019.811.0051 Decisão. Vistos etc. Cuidam-se de 

embargos de declaração manejados por JENIFFER CRISTHIANUS 

SCHARDOSIN E FERNANDA DIAS ACCORDI, alegando, em suma, que a 

sentença proferida nos autos é obscura, uma vez que não houve o 

pronunciamento quanto ao pagamento dos danos morais, se ele será 

dividido entre os autores ou se deverá ser pago individualmente. Era o que 

tinha a relatar. Fundamento e Decido. Compulsando os autos, verifica-se 

que o pedido merece acolhimento. De fato, analisando a sentença de id. 

26153374 nota-se que a ação foi julgada procedente, a fim de condenar a 

reclamada ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a titulo de 

indenização por danos morais. Entretanto, referido decreto condenatório 

deixou de fundamentar especificamente se referido valor era para ser 

pago para cada um dos autores ou para ser dividido entre eles. Com 

efeito, nesse caso é forçoso reconhecer a procedência dos embargos, no 

sentido de ser fixada a condenação dos danos morais individualmente a 

cada um dos autores, já que os danos morais são personalíssimos, sendo 

o valor fixado justo para compensação dos danos sofridos. Pelo exposto, 

CONHEÇO os embargos de declaração ofertados e, ACOLHO-OS, 
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reconhecendo a omissão acima apontada, a fim de acrescentar no 

dispositivo o que segue: “1- Condeno a reclamada ao pagamento de R$ 

4.000,00 (quatro mil reais) para cada um dos autores, a título de 

indenização por danos morais;” REABRO o prazo para interposição de 

recurso. AUTORIZO o levantamento do valor incontroverso, depositado 

voluntariamente pela parte Executada (id. 28430007) à parte Exequente, 

em conta indicada por ela (id. 29069465). Intimem-se. Cumpra-se. Às 

providências. Campo Verde/MT, 22 de abril de 2020. Caroline Schneider 

Guanaes Simões Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000429-13.2020.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

DEPOSITO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CAMPO VERDE LTDA - EPP 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO DURANTI OAB - MT0019533A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GENECI SALETE RIBEIRO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Processo nº 1000429-13.2020.8.11.0051 Sentença. Vistos etc. 

Dispensado o relatório, a teor do art. 38, “caput”, da Lei nº 9.099/95. O 

Requerente pede pela desistência da presente ação (ID 31412838). Nos 

termos do Enunciado 90 do FONAJE, no rito sumaríssimo dos Juizados 

Especiais, a extinção do feito em decorrência de pedido de desistência por 

parte do autor não depende da prévia manifestação do réu. Veja: 

“ENUNCIADO 90 – A desistência da ação, mesmo sem a anuência do réu 

já citado, implicará a extinção do processo sem resolução do mérito, ainda 

que tal ato se dê em audiência de instrução e julgamento, salvo quando 

houver indícios de litigância de má-fé ou lide temerária.” Nesse sentido, 

prescreve o Novo Código de Processo Civil: “Art. 485. O juiz não resolverá 

o mérito quando: (...) VIII - homologar a desistência da ação; (...)”. Isso 

posto, HOMOLOGO o pedido de desistência para extinguir o presente feito 

sem análise de mérito, nos termos do artigo 485, VIII, do Código de 

Processo Civil. Sem custas, na forma da lei. Intime-se. Certificado o 

trânsito em julgado, arquive-se, com as baixas e anotações de estilo. 

P.I.Cumpra-se. Campo Verde-MT, 22 de abril de 2020. Caroline Schneider 

Guanaes Simões Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002568-69.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

F F ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDISON GONCALVES DE ANDRADE JUNIOR OAB - MT22367/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CHARLES RAFAEL SCHULZ (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Processo nº 1002568-69.2019.8.11.0051 Sentença. Vistos etc. 

Dispensado o relatório, a teor do art. 38, “caput”, da Lei nº 9.099/95. O 

Requerente pede pela desistência da presente ação (ID 31420968). Nos 

termos do Enunciado 90 do FONAJE, no rito sumaríssimo dos Juizados 

Especiais, a extinção do feito em decorrência de pedido de desistência por 

parte do autor não depende da prévia manifestação do réu. Veja: 

“ENUNCIADO 90 – A desistência da ação, mesmo sem a anuência do réu 

já citado, implicará a extinção do processo sem resolução do mérito, ainda 

que tal ato se dê em audiência de instrução e julgamento, salvo quando 

houver indícios de litigância de má-fé ou lide temerária.” Nesse sentido, 

prescreve o Novo Código de Processo Civil: “Art. 485. O juiz não resolverá 

o mérito quando: (...) VIII - homologar a desistência da ação; (...)”. Isso 

posto, HOMOLOGO o pedido de desistência para extinguir o presente feito 

sem análise de mérito, nos termos do artigo 485, VIII, do Código de 

Processo Civil. Sem custas, na forma da lei. Intime-se. Certificado o 

trânsito em julgado, arquive-se, com as baixas e anotações de estilo. P.I.C. 

Campo Verde-MT, 22 de abril de 2020. Caroline Schneider Guanaes 

Simões Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003684-13.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

F F ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO KUTIANSKI OAB - MT26499/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JULIERME DA SILVA FERREIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Processo nº 1003684-13.2019.8.11.0051 Sentença. Vistos etc. 

Dispensado o relatório, a teor do art. 38, “caput”, da Lei nº 9.099/95. O 

Requerente pede pela desistência da presente ação (ID 31421841). Nos 

termos do Enunciado 90 do FONAJE, no rito sumaríssimo dos Juizados 

Especiais, a extinção do feito em decorrência de pedido de desistência por 

parte do autor não depende da prévia manifestação do réu. Veja: 

“ENUNCIADO 90 – A desistência da ação, mesmo sem a anuência do réu 

já citado, implicará a extinção do processo sem resolução do mérito, ainda 

que tal ato se dê em audiência de instrução e julgamento, salvo quando 

houver indícios de litigância de má-fé ou lide temerária.” Nesse sentido, 

prescreve o Novo Código de Processo Civil: “Art. 485. O juiz não resolverá 

o mérito quando: (...) VIII - homologar a desistência da ação; (...)”. Isso 

posto, HOMOLOGO o pedido de desistência para extinguir o presente feito 

sem análise de mérito, nos termos do artigo 485, VIII, do Código de 

Processo Civil. Sem custas, na forma da lei. Intime-se. Certificado o 

trânsito em julgado, arquive-se, com as baixas e anotações de estilo. P.I.C. 

Campo Verde-MT, 22 de abril de 2020. Caroline Schneider Guanaes 

Simões Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003734-39.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

F F ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO KUTIANSKI OAB - MT26499/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ DOMINGOS SADOVNHIC (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Processo nº 1003734-39.2019.8.11.0051 Sentença. Vistos etc. 

Dispensado o relatório, a teor do art. 38, “caput”, da Lei nº 9.099/95. A 

Requerente pede pela desistência da presente ação (ID 31420979). Nos 

termos do Enunciado 90 do FONAJE, no rito sumaríssimo dos Juizados 

Especiais, a extinção do feito em decorrência de pedido de desistência por 

parte do autor não depende da prévia manifestação do réu. Veja: 

“ENUNCIADO 90 – A desistência da ação, mesmo sem a anuência do réu 

já citado, implicará a extinção do processo sem resolução do mérito, ainda 

que tal ato se dê em audiência de instrução e julgamento, salvo quando 

houver indícios de litigância de má-fé ou lide temerária.” Nesse sentido, 

prescreve o Novo Código de Processo Civil: “Art. 485. O juiz não resolverá 

o mérito quando: (...) VIII - homologar a desistência da ação; (...)”. Isso 

posto, HOMOLOGO o pedido de desistência para extinguir o presente feito 

sem análise de mérito, nos termos do artigo 485, VIII, do Código de 

Processo Civil. Sem custas, na forma da lei. Intime-se. Certificado o 

trânsito em julgado, arquive-se, com as baixas e anotações de estilo. P.I.C. 

Campo Verde-MT, 22 de abril de 2020. Caroline Schneider Guanaes 

Simões Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001791-84.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

LEONINA PARREIRA DE LIMA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

PRISCILA SCHMIDT CASEMIRO OAB - MS13312 (ADVOGADO(A))

AMANDA SANTOS DA SILVA OAB - MT21677/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS HENRIQUE CARVALHO DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Autos n° 1001791-84.2019.8.11.0051 Decisão. Vistos etc. Cuidam-se de 

embargos de declaração manejados por CARLOS HENRIQUE CARVALHO 

DE OLIVEIRA, alegando, em suma, que a sentença proferida deve ser 

declarada nula, em razão da ausência de citação da parte Requerida. 
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Vieram os autos conclusos. Decido. Os embargos de declaração apenas 

são oponíveis quando a decisão enceta contradição, obscuridade ou 

omissão, e erro material, o que evidentemente não se infere do expediente 

mencionado. Quanto à alegação de nulidade de citação entendo que esta 

não merece prosperar. O AR (id. 22406609), apesar de ter sido recebido 

por terceiro, deve ser considerado válido conforme enunciado 5 do 

FONAJE. Transcrevo: ENUNCIADO 5 – “A correspondência ou contrafé 

recebida no endereço da parte é eficaz para efeito de citação, desde que 

identificado o seu recebedor.” Aliás, a Lei 9.099/95, prevê expressamente 

a possibilidade de citação por correspondência: “Art. 18. A citação 

far-se-á: I - por correspondência, com aviso de recebimento em mão 

própria;” Na questão em debate, o AR foi recebido por Magno Gomes, no 

dia 24.07.2019, e, portanto, válida a citação e, por consequência, a 

decretação da revelia. Vale acrescer, que nesse tipo de procedimento, se 

o recebedor desconhece completamente o destinatário da notificação, por 

certo é informado aos Correios e não assinar o AR. Por seu turno, quanto 

à irresignação no tocante ao mérito, deve a parte utilizar-se da via 

adequada para buscar a alteração da sentença, consoante seus 

interesses, o que não se admite por meio de embargos. Nesse sentido, eis 

o arresto: “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO 

DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - 

INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC - INTENÇÃO DE 

MODIFICAR O RESULTADO DO JULGAMENTO - INVIABILIDADE - 

RECURSO NÃO PROVIDO. Não apontada a ocorrência de nenhum dos 

vícios previstos no artigo 1.022 do CPC e verificado o propósito de 

rediscutir o mérito da decisão, nega-se provimentos aos Embargos de 

Declaração”. (TJMT, ED 30516/2017, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS 

FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 05/04/2017, 

Publicado no DJE 07/04/2017) Posto isso, e por tudo mais que consta dos 

autos, REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, vez que não incide em 

nenhuma das hipóteses do art. 1.022 do CPC. Reabro o prazo recursal. 

Intimem-se. Cumpra-se. Às providências. Campo Verde/MT, 22 de abril de 

2020. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001440-14.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

FELIPE FERNANDES DE PAULA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IVANILDO JOSE FERREIRA OAB - MT8213 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ACQUAVILLE ASSOCIACAO DE RECREIO RURAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

P R O J E T O  D E  S E N T E N Ç A  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1001440-14.2019.811.0051 Polo Ativo: FELIPE FERNANDES DE PAULA 

Polo Passivo: ACQUAVILLE ASSOCIAÇÃO DE RECREIO RURAL Vistos e 

examinados. Dispenso o relatório, como permite o art. 38 da Lei nº. 

9.099/95. Trata-se de reclamação ajuizada neste Juizado Especial, sendo 

que o presente feito tramita desde 05.06.2019. Verifico dos autos que a 

parte autora, mesmo intimada a indicar endereço da reclamada nos autos 

(Id 25126769), permaneceu inerte, conforme se extrai da certidão juntada 

aos autos (Id 26066682). É o suficiente a relatar. Passo a emitir 

fundamentada decisão estatal. Assim prevê o artigo 485, III do Código de 

Processo Civil: Art. 485. O Juiz não resolverá o mérito quando: [...]III – por 

não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar 

a causa por mais de 30 (trinta) dias; Compulsando detidamente o feito, 

observo que a parte autora mesmo intimada, quedou-se inerte em face 

indicação de endereço da reclamada. Por outro lado, verifico que o Autor 

juntou manifestação nos autos no mês de novembro de 2019, porém, 

sequer indicou endereço físico da ré para que se pudesse promover a 

citação devidamente valida desta. Deste modo, conforme se extrai dos 

autos, o feito encontra-se paralisado há mais de 30 dias sem 

manifestação da parte Autora. Assim, a extinção e arquivamento do 

presente feito é medida que se impõe, ante o abandono da causa pela 

parte Autora. Dispositivo Por tais considerações, em razão do abandono 

da causa pela parte autora que não promoveu o prosseguimento da lide, 

consoante registro nos autos (Id 26066682) JULGO EXTINTO O 

PROCESSO, sem resolução do mérito, forte no artigo 485, inciso III do Novo 

Código de Processo Civil. Sem custas e honorários ante o permissivo legal 

(art. 54 e 55 da Lei 9099/95). Transitada esta em julgado, arquivem-se os 

presentes autos, observadas as formalidades legais. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. P.R.I.C. Submeto, nos termos do art. 40 da Lei nº 

9099/95, o presente projeto de sentença para fins de homologação por 

parte do juízo. Campo Verde/MT, 22 de abril de 2020. Kelson Giordani 

M i r a n d a  d a  S i l v a  J u i z  L e i g o 

__________________________________________________________ 

Vistos etc. ACOLHO na íntegra os fundamentos apresentados e, na forma 

do art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO para que surta e produzam os 

seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado por Juiz 

Leigo. DETERMINO ainda, que havendo pagamento voluntário da 

condenação e concordância do Exequente com o valor depositado, 

EXPEÇA-SE alvará para o levantamento, sem necessidade de nova 

determinação judicial. Tudo cumprido, ARQUIVE-SE. Caso contrário, 

solicitado o cumprimento de sentença, já com o cálculo acompanhando o 

pedido, DETERMINO que haja o impulsionamento pela Secretaria para que o 

Executado seja intimado para o pagamento, no prazo de 15(quinze) dias, 

devendo ainda ser feita a conversão do tipo de ação no sistema. Não 

havendo manifestação das partes em qualquer das hipóteses, 

ARQUIVE-SE. Às providências, expedindo-se o necessário. Intimem-se. 

Cumpra-se. Campo Verde/MT. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003248-54.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ANA MARIA VIDOTTO MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEMERCIO LUIZ GUENO OAB - MT11482-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

P R O J E T O  D E  S E N T E N Ç A  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1003248-54.2019.811.0051 Polo Ativo: ANA MARIA VIDOTTO MARTINS 

Polo Passivo: ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A Vistos e examinados. A questão controvertida despicienda prova oral, 

motivo pelo qual passo a decidir antecipadamente, conforme autoriza o art. 

355, inciso I, do Código de Processo Civil. Dispenso o relatório, como 

permite o art. 38 da Lei nº. 9.099/95. Pois bem. Cuida-se de reclamação 

ajuizada por ANA MARIA VIOTTO MARTINS contra ENERGISA MATO 

GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A objetivando indenização por 

danos morais em face de inscrição indevida de protesto de seu nome e 

CPF junto ao Cartório. A parte requerida em peça defensiva suscita 

preliminares de coisa julgada, no mérito, alega exercício regular de direito 

em face da regularidade na contratação, juntando ficha cadastral, 

histórico de conta e consumo, afirma serem inexistente os danos morais, 

entende pelo descabimento da inversão do ônus da prova, requerendo 

ainda a improcedência da ação. É o suficiente a relatar. Passo a emitir 

fundamentada decisão estatal. I – Preliminar A preliminar de coisa julgada 

suscitada pela ré não merece acolhimento em virtude de que a discussão 

versa sobre lesão ao direito que surgiu após o transito em julgado da 

sentença proferida nos autos nº 1000910-44.2018.811.0051 referente à 

nulidade da cobrança de faturas, ocasião em que neste momento 

discute-se o dano moral em relação o protesto inscrito junto ao Cartório, 

sendo matérias distintas, motivo pelo qual, rejeito a preliminar. Rejeita-se a 

preliminar. II – Do Mérito Verifica-se dos autos que a parte reclamante se 

insurge de débito inscrito junto ao Cartório 2º Registro Notarial e Registral 

Nesken, alegando que é inexistente, posto que referido débito é indevido, 

pois foi declarado nulo em sentença proferida nos autos nº 

1000910-44.2018.811.0051, ocasião em que a reclamada de forma 

indevida inseriu seu nome junto ao protesto de titulo, juntando sentença (Id 

26352926) e certidão/duplicata como meio de prova do protesto indevido 

(Id 26354592). A reclamada alega que não praticou nenhum ato ilícito e 

que o débito discutido neste processo é exigível, tendo em vista a 

regularidade na contratação, afirmando serem inexistentes os danos 

morais, pois agiu dentro de seu exercício regular de direito. Entendendo 

pelo descabimento da inversão do ônus da prova. Apesar de sedutores 

os argumentos da reclamada, este não trouxe aos autos nenhuma prova 

da legalidade do débito ou que este era realmente era devido ao tempo de 

sua negativação junto ao Cartório 2º Registro Notarial e Registral Nesken, 
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posto que não juntou nenhum documento capaz de comprovar a sua 

exigibilidade, que corroborasse com suas alegações. A reclamada se 

limitou a sua defesa somente em afirmar que o débito é exigível não 

juntando nenhum documento capaz de comprovar suas assertivas, posto 

que juntou somente documentos relacionados ao cadastro da parte 

autora, sendo tais documentos desacompanhado da prova da existência 

do crédito não pode ser utilizado como prova, restando comprovado sua 

conduta ilícita. O ônus de provar acerca da existência de fato impeditivo, 

modificativo ou extintivo do direito do autor é da parte ré, consoante art. 

373, II, do Novo Código de Processo Civil. Porém, entendo que em virtude 

da inversão do ônus da prova em favor da parte hipossuficiente no 

processo, ou seja, o consumidor, a parte Ré não conseguiu provar fato 

extintivo ou modificativo do direito da Autora. Em que pese às alegações 

da reclamada e em virtude da inversão do ônus da prova, esta não se 

desincumbiu de seu ônus, ou seja, o de comprovar a legalidade do débito. 

Portanto, a declaração da inexistência do débito protestado junto ao 

Cartório 2º Registro Notarial e Registral Nesken, é medida que se impõe. III 

– Do dano Moral A possibilidade de indenização dos danos morais é 

questão que hodiernamente não mais se discute, havendo a Carta 

Republicana de 1988 pacificado a temática ao prever, expressamente, a 

indenizabilidade no seu art. 5º, incisos V e X, embora jamais tivesse o 

Código Civil de 1916 restringido tal pretensão. No caso, por ser a relação 

jurídica mantida entre as partes de natureza consumerista, a 

responsabilidade civil na hipótese em julgamento é objetiva, uma vez que 

as atividades comerciais e bancárias estão incluídas no conceito de 

serviço, prescindindo, portanto, da comprovação da culpa (CDC, art. 3º, § 

2º c.c. art. 14). Assim, para que surja o dever de indenizar na 

responsabilidade civil objetiva, mister se faz a presença cumulativa de 

apenas e tão-somente três elementos, quais sejam: a) a conduta ilícita 

representada pela ação ou omissão voluntária do agente; b) o nexo de 

causalidade; c) a ocorrência do dano. In casu, tenho que restou 

caracterizado dano moral, pois a reclamada, de forma indevida em virtude 

da ausência do débito, efetuou cobranças, inseriu o nome e CPF da parte 

reclamante junto ao Cartório 2º Registro Notarial e Registral Nesken, 

causando-lhes prejuízos. Isso porque, necessitava de seu nome e CPF 

para concluir transação comercial, o que lhe poderia ter sido negado em 

virtude de possuir restrição em seu cadastro junto a Reclamada. Neste 

sentido: RECURSO INOMINADO - TELEFONIA - OBRIGAÇÃO 

QUESTIONADA PELA CONSUMIDORA - AUSÊNCIA DE PROVA DA 

EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES - NOME DA 

CONSUMIDORA INSERIDO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - 

FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DANO MORAL CONFIGURADO - 

INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E 

PROPORCIONALIDADE - RECURSO IMPROVIDO. 1. O artigo 14 do Código 

de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a 

responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, em 

decorrência de falha na prestação do serviço. 2. Se a consumidora nega 

a existência de relação jurídica entre as partes e consequentemente a 

responsabilidade pela obrigação que ocasionou a negativação do seu 

nome, nos termos do art. 333, II do Código de Processo Civil cabe a 

concessionária de telefonia o ônus quanto a existência de fato impeditivo, 

modificativo ou extintivo do direito do autor, devendo ser observado que 

cópias de telas de computador não se prestam para esse fim. 3. 

Configura-se falha na prestação do serviço e dá ensejo a indenização por 

dano moral, na modalidade "in re ipsa", a inclusão do nome do consumidor 

nos órgãos proteção ao crédito, por obrigação considerada indevida. 4. A 

sentença que declarou inexistente a divida objeta da presente demanda no 

valor de R$ 167,17, bem como tornou definitiva a liminar concedida e ainda 

condenou a Recorrente pagar o valor de R$ 6.780,00, a titulo de 

indenização por dano moral, não merece reparos e deve se mantida por 

seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, 

nos termo do art. 46 da Lei nº 9.099/95. 5. Recurso improvido. A 

Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 

15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação. (RI 240/2014, DRA. 

LUCIA PERUFFO, TURMA RECURSAL ÚNICA, Julgado em 11/03/2014, 

Publicado no DJE 28/03/2014). Reconhecida a existência do dano moral, 

passo a quantificá-lo. Sabe-se que o dano moral apresenta grande 

dificuldade de mensura, principalmente por referir-se a um aspecto interno 

da pessoa humana e de natureza inteiramente subjetiva. Apesar de o 

Reclamante ter trazido algumas das diretrizes pelas quais comumente se 

fixa a respectiva indenização, devo aqui esclarecer que não entendo ter o 

dano moral qualquer natureza sancionatória. Ora, trata-se a presente de 

matéria eminentemente civil, sendo certo que as penalizações de uma 

determinada conduta devem ser fixadas pelo diploma penal. Não é por 

outro motivo que essas mesmas lesões já encontram previsão no Código 

Penal e, portanto, só ali devem ser buscadas quaisquer sanções 

punitivas. O dano moral, por consequência, deve ser indenizado 

levando-se em conta única e exclusivamente a gravidade da lesão, 

tomando-se por parâmetro, é verdade, além das várias decisões judiciais, 

que em muitos casos auxiliam a escalonar a indenização conforme a 

causa motivadora, as máximas da experiência que presumiram a própria 

existência da perturbação emocional. Esse, aliás, o entendimento do 

Egrégio Tribunal do Rio Grande do Norte: “Anote-se que, a indenização por 

dano moral é um conceito que envolve o princípio da equivalência e da 

razoabilidade, para a qual as leis, em geral, não costumam estabelecer os 

critérios ou mecanismos na fixação do valor, deixando ao prudente arbítrio 

do juiz a decisão, em cada caso.” (Apelação Cível 2003000578-7 

NATAL/RN). E também o posicionamento do TJ/SC: “O dano moral será 

arbitrado pelo juiz da causa, que ponderará a gravidade da lesão e a 

situação financeira das partes a fim de fixar quantum suficiente para 

amenizar a dor experimentada pela vítima.” (Apelação Cível 01.021270-6 

VIDEIRA/SC). No mesmo sentido, o novo diploma civil: “Art. 944. A 

indenização mede-se pela extensão do dano.” Tendo isso em vista, fixo 

em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) o valor necessário à justa reparação do 

dano moral. Assim, caminho outro não há senão o da procedência do 

pedido inicial. IV – Dispositivo Por tais considerações, com fundamento no 

artigo 6º. da Lei 9.099/95 c/c artigo 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil, JULGO A RECLAMAÇÃO PROCEDENTE e: 1- Condeno a reclamada 

ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por 

danos morais; 2- Determino que os valores da condenação sejam 

corrigidos monetariamente pelo índice INPC, desde a condenação (Súmula 

362/STJ), mais juros moratórios que fixo em 1% ao mês, devidos desde o 

evento danoso (Súmula 54/STJ); 3- Declaro inexistente o débito discutido 

nestes autos, inseridos no protesto de titulo junto ao Cartório 2º Registro 

Notarial e Registral Nesken; Torno Definitiva a Liminar anteriormente 

concedida. Sem custas e honorários, consoante previsão contida nos 

artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. Transitada esta em julgado, ARQUIVEM-SE 

os presentes autos, observadas as formalidades legais. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. P.R.I.C. Submeto, nos termos do art. 40 da Lei nº 

9099/95, o presente projeto de sentença para fins de homologação por 

parte do juízo. Campo Verde/MT, 07 de abril de 2020. Kelson Giordani 

M i r a n d a  d a  S i l v a  J u i z  L e i g o 

__________________________________________________________ 

Vistos etc. ACOLHO na íntegra os fundamentos apresentados e, na forma 

do art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO para que surta e produzam os 

seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado por Juiz 

Leigo. DETERMINO ainda, que havendo pagamento voluntário da 

condenação e concordância do Exequente com o valor depositado, 

EXPEÇA-SE alvará para o levantamento, sem necessidade de nova 

determinação judicial. Tudo cumprido, ARQUIVE-SE. Caso contrário, 

solicitado o cumprimento de sentença, já com o cálculo acompanhando o 

pedido, DETERMINO que haja o impulsionamento pela Secretaria para que o 

Executado seja intimado para o pagamento, no prazo de 15(quinze) dias, 

devendo ainda ser feita a conversão do tipo de ação no sistema. Não 

havendo manifestação das partes em qualquer das hipóteses, 

ARQUIVE-SE. Às providências, expedindo-se o necessário. Intimem-se. 

Cumpra-se. Campo Verde/MT. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza 

de Direito
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Autos n° 1001524-15.2019.811.0051 Decisão. Vistos etc. Cuidam-se de 

embargos de declaração manejados por CLISMAN EMANOEL CARLOK e 

DEBORA BARROS DA SILVA, alegando, em suma, que a sentença 

proferida nos autos é obscura, uma vez que não houve o pronunciamento 

quanto ao pagamento dos danos morais, se ele será dividido entre os 

autores ou se deverá ser pago individualmente. Era o que tinha a relatar. 

Fundamento e Decido. Compulsando os autos, verifica-se que o pedido 

merece acolhimento. De fato, analisando a sentença de id. 25564343 

nota-se que a ação foi julgada procedente, a fim de condenar a reclamada 

ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a titulo de indenização por 

danos morais. Entretanto, referido decreto condenatório deixou de 

fundamentar especificamente se referido valor era para ser pago para 

cada um dos autores ou para ser dividido entre eles. Com efeito, nesse 

caso é forçoso reconhecer a procedência dos embargos, no sentido de 

ser fixada a condenação dos danos morais individualmente a cada um dos 

autores, já que os danos morais são personalíssimos, sendo o valor 

fixado justo para compensação dos danos sofridos. Pelo exposto, 

CONHEÇO os embargos de declaração ofertados e, ACOLHO-OS, 

reconhecendo a omissão acima apontada, a fim de acrescentar no 

dispositivo o que segue: “1- Condeno as reclamadas solidariamente ao 

pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada um dos autores, a 

título de indenização por danos morais;” REABRO o prazo para 

interposição de recurso. Por consequência, poderá a parte Reclamada 

reiterar ou retificar o recurso inominado interposto no id. 27674944. 

Decorrido o prazo, voltem os autos conclusos. Intimem-se. Cumpra-se. Às 

providências. Campo Verde/MT, 23 de abril de 2020. Caroline Schneider 

Guanaes Simões Juíza de Direito
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TITO QUARANTANI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO LUCIANO DE TARSON HUERGO BAUERMEISTER OAB - 

MT0007328A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Autos n° 8010947-84.2013.811.0051 Decisão. Vistos etc. Cuidam-se de 

embargos de declaração manejados por OI S.A., alegando, em suma, que 

não foi intimada para se manifestar do cálculo apresentado pela parte 

Exequente, conforme determinado na decisão de id. 20690920, o que 

invalida a sentença de id. 26301811. Era o que tinha a relatar. Fundamento 

e Decido. Compulsando os autos, verifica-se que o pedido merece 

acolhimento. De fato, analisando a decisão de id. 20690920, restou 

determinado que: “1. a INTIMAÇÃO DA PARTE EXEQUENTE para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, proceda à atualização do valor da condenação, 

até a data de 20.06.2016, com a juntada de planilha de cálculos. 2. Na 

sequência, a INTIMAÇÃO DA PARTE EXECUTADA para que, no prazo de 

15 (dez) dias, se manifeste sobre o cálculo. 3. Cumpridas as 

determinações supra, voltem-me os autos conclusos para apreciação.” 

Apesar disso, após a apresentação da planilha de crédito atualizada pela 

parte Exequente (id. 21911106), os autos retornaram diretamente ao 

gabinete, quando, ao certo, deveria ser possibilitado o contraditório à parte 

Executada, ora Embargante. Com efeito, a homologação do cálculo da 

sentença de id. 26301811 não respeitou os princípios legais, devendo ser 

declarada nula. Pelo exposto, CONHEÇO os embargos de declaração 

ofertados e, ACOLHO-OS, reconhecendo a omissão acima apontada, a fim 

de tornar NULA a sentença de id. 26301811. Por consequência, 

cumpra-se a decisão de id. 20690920, no item 02, para que seja a parte 

Executada intimada para que, no prazo de 15 (quinze) dias, se manifeste 

quanto ao cálculo apresentado pela parte Exequente. Intimem-se. 

Cumpra-se. Às providências. Campo Verde/MT, 23 de abril de 2020. 

Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito
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Autos n° 1001520-75.2019.811.0051 Decisão. Vistos etc. Cuidam-se de 

embargos de declaração manejados por EMILY CAROLINE OSTETTI 

CARLOK e RENAN RODRIGUES CONRADO, alegando, em suma, que a 

sentença proferida nos autos é obscura, uma vez que não houve o 

pronunciamento quanto ao pagamento dos danos morais, se ele será 

dividido entre os autores ou se deverá ser pago individualmente. Era o que 

tinha a relatar. Fundamento e Decido. Compulsando os autos, verifica-se 

que o pedido merece acolhimento. De fato, analisando a sentença de id. 

25564342 nota-se que a ação foi julgada procedente, a fim de condenar 

as reclamadas ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a titulo de 

indenização por danos morais. Entretanto, referido decreto condenatório 

deixou de fundamentar especificamente se referido valor era para ser 

pago para cada um dos autores ou para ser dividido entre eles. Com 

efeito, nesse caso é forçoso reconhecer a procedência dos embargos, no 

sentido de ser fixada a condenação dos danos morais individualmente a 

cada um dos autores, já que os danos morais são personalíssimos, sendo 

o valor fixado justo para compensação dos danos sofridos. Pelo exposto, 

CONHEÇO os embargos de declaração ofertados e, ACOLHO-OS, 

reconhecendo a omissão acima apontada, a fim de acrescentar no 

dispositivo o que segue: “1- Condeno as reclamadas solidariamente ao 

pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada um dos autores, a 

título de indenização por danos morais;” REABRO o prazo para 

interposição de recurso. Por consequência, poderá a parte Reclamada 

reiterar ou retificar o recurso inominado interposto no id. 27692452. 

Decorrido o prazo, voltem os autos conclusos. Intimem-se. Cumpra-se. Às 

providências. Campo Verde/MT, 23 de abril de 2020. Caroline Schneider 

Guanaes Simões Juíza de Direito
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(ADVOGADO(A))
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CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Autos n° 1001303-32.2019.811.0051 Decisão. Vistos etc. Cuidam-se de 

embargos de declaração manejados por FERNANDO BELLANDI e BRUNA 

HELLEN DA SILVA XAVIER, alegando, em suma, que a sentença proferida 

nos autos é contraditória e omissa, uma vez que não houve o 

pronunciamento quanto ao pagamento dos danos morais, se ele será 

dividido entre os autores ou se deverá ser pago individualmente, assim 

como deixou de constar quanto a multa cominatória em razão do 

descumprimento da liminar. Era o que tinha a relatar. Fundamento e Decido. 

Compulsando os autos, verifica-se que o pedido merece parcial 

acolhimento. De fato, analisando a sentença de id. 25498441 nota-se que 

a ação foi julgada procedente, a fim de condenar as reclamadas ao 

pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a titulo de indenização por 

danos morais. Entretanto, referido decreto condenatório deixou de 

fundamentar especificamente se referido valor era para ser pago para 

cada um dos autores ou para ser dividido entre eles. Com efeito, nesse 
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caso é forçoso reconhecer a procedência dos embargos, no sentido de 

ser fixada a condenação dos danos morais individualmente a cada um dos 

autores, já que os danos morais são personalíssimos, sendo o valor 

fixado justo para compensação dos danos sofridos. De outro lado, em 

relação à irresignação da parte Embargante quanto à fixação da multa 

cominatória é certo que, de acordo com a sentença proferida nos autos, 

vê-se que a liminar foi integralmente confirmada. Ou seja, a decisão que 

deferiu a antecipação da tutela (id. 20775149), foi integralmente ratificada, 

mantendo-se a determinação outrora exarada. Por oportuno, transcrevo o 

dispositivo da decisão de id. 20775149: “Pelo exposto, DEFIRO o pedido de 

antecipação de tutela de urência aduzido pelos Reclamantes, a fim de que 

as Rés se abstenham de realizar a cobrança da parcela no valor de R$ 

239,05 (duzentos e trinta e nove reais e cinco centavos) aos Autores, 

diante do cancelamento do voo de retorno contrato entre as partes, bem 

como se abstenham de fazer a inserção dos nomes dos autores em 

cadastros de inadimplentes, e, em caso de ter feito a inserção, pra que 

promova aespectiva baixa, até ulterior determinação deste juízo. A fim de 

bem cumprir a presente determinação judicial, intimem-se as Reclamadas 

para que cumpram a presente decisão, no prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de imposição de multa de incidência única, a qual desde já fixo em 

R$3.000,00 (três mil reais), admitindo-se, em caso de reiteração, posterior 

majoração.” Nessa trilha, considerando a confirmação integral da decisão 

que concedeu a antecipação de tutela, não se mostra necessário a 

inclusão de nova multa cominatória na sentença de mérito. Apesar disso, 

diante da demonstração do descumprimento da decisão que concedeu a 

antecipação da tutela pelas reclamadas, conforme demonstrativo 

apresentado pela parte Autora no id. 27175757, imperiosa se faz a 

MAJORAÇÃO da multa cominatória, com o intuito de ser cumprida a 

obrigação de fazer. Pelo exposto, CONHEÇO os embargos de declaração 

ofertados e, ACOLHO-OS, em parte, reconhecendo a omissão acima 

apontada, a fim de acrescentar no dispositivo o que segue: “1- Condeno 

as reclamadas solidariamente ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil 

reais) para cada um dos autores, a título de indenização por danos 

morais;” MAJORO a multa cominatória, fixada na decisão de id. 20775149, 

para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em incidência única, diante do 

descumprimento, admitindo-se, em caso de reiteração, nova majoração. 

Intimem-se a parte Reclamada para comprovar o cumprimento da 

obrigação de fazer, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de já iniciar os 

atos expropriatórios referentes à multa cominatória. REABRO o prazo para 

interposição de recurso. Por consequência, poderá a parte Reclamada 

reiterar ou retificar o recurso inominado interposto. Decorrido o prazo, 

voltem os autos conclusos. Intimem-se. Cumpra-se. Às providências. 

Campo Verde/MT, 23 de abril de 2020. Caroline Schneider Guanaes 

Simões Juíza de Direito
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Autos n° 1000753-71.2018.8.11.0051 Decisão. Vistos etc. Cuidam-se de 

embargos de declaração manejados por ENERGISA MATO GROSSO – 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., alegando, em suma, que a sentença 

proferida é obscura, em relação à fundamentação quanto às provas 

apresentadas na contestação, tendo sido a sentença fundamentada de 

forma genérica, já que não foi apreciada a matéria quanto aos valores 

regulares de consumo mensal da parte autora. Vieram os autos 

conclusos. Decido. Os embargos de declaração apenas são oponíveis 

quando a decisão enceta contradição, obscuridade ou omissão, e erro 

material, o que evidentemente não se infere do expediente mencionado. 

Volvendo olhos ao feito, verifico que não há causa para embargos 

declaratórios, haja vista que não há qualquer obscuridade ou 

contrariedade deste Juízo no comando sentencial em referência. Ao 

contrário, o decreto condenatório constou expressamente acerca das 

provas apresentadas pela parte Embargante, na contestação, assim como 

as demais provas colhidas no decorrer da instrução criminal, 

fundamentando de forma satisfatória a procedência da ação. Por 

oportuno, transcrevo trecho da sentença atacada: “(...) Em audiência de 

instrução foi proporcionado à parte ré esclarecer os fatos em relação à 

emissão de fatura exorbitante “alegou que no mês de maio veio a fatura 

alta e que não condiz com o consumo da autora; não sei explicar porque a 

fatura veio alta; não sei informar se existia defeito no medidor, só sei que 

foi trocado; não sei o motivo da troca; não sei informar se teve algum 

pedido;”, restando claro que a reclamada não produziu nenhuma prova em 

audiência, demonstrando sua responsabilidade perante o ilícito civil 

cometido. Por outro lado, a parte autora em seu depoimento pessoal, 

confirmou o ocorrido e os “compramos a casa e quando veio a primeira 

fatura de energia, não condizia com nosso consumo; consumia de energia 

mensalmente o valor de R$ 140,00 a 160,00; procurei a Energisa para 

contestar os valores e eles efetuaram a troca do relógio; a fatura era no 

primeiro mês; foi feito a troca de titularidade no mês de abril ou maio; o 

imóvel ficava fechado; o relógio é acessível; a fatura foi feito pela média 

do morador anterior e não pelo seu próprio consumo”, revelando que 

assiste razão em seu pleito. Desta forma, findada a instrução, verifico que 

a parte reclamada não apresentou aos autos qualquer motivo licito ou 

documentos hábeis a desconstituir a pretensão da parte autora, bem 

como, não apresentou provas de um eventual consumo indevido ou em 

excesso pela parte promovente, não trazendo aos autos prova 

substanciais capazes de comprovar suas alegações, tendo em vista que 

em momento algum a parte Ré demonstra com clareza o real consumo de 

energia. Em analise dos documentos acoplados aos autos pela Ré, 

verifica-se que inexiste documentos hábeis a comprovar de modo 

satisfatório o efetivo consumo de energia na residência da autora, tendo 

em vista a aquisição do imóvel naquele mês que faz referencia a emissão 

da fatura em discussão.(...)”. Ademais, é certo que a substância do 

julgado deve ser mantida, visto que os embargos não visam a reforma da 

decisão, mas apenas serve como instrumento para correção de erros 

visíveis e aclarar eventuais obscuridade ou contradição, omissão ou erro 

material, mas que mantenham o mesmo teor decisório exarado 

anteriormente. Por seu turno, quanto à irresignação no tocante ao mérito, 

deve a parte utilizar-se da via adequada para buscar a alteração da 

sentença, consoante seus interesses, o que não se admite por meio de 

embargos. Nesse sentido, eis o arresto: “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 

EM APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 

1.022 DO CPC - INTENÇÃO DE MODIFICAR O RESULTADO DO 

JULGAMENTO - INVIABILIDADE - RECURSO NÃO PROVIDO. Não apontada 

a ocorrência de nenhum dos vícios previstos no artigo 1.022 do CPC e 

verificado o propósito de rediscutir o mérito da decisão, nega-se 

provimentos aos Embargos de Declaração”. (TJMT, ED 30516/2017, DES. 

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 05/04/2017, Publicado no DJE 07/04/2017) Posto 

isso, e por tudo mais que consta dos autos, REJEITO OS EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO, vez que não incide em nenhuma das hipóteses do art. 

1.022 do CPC. Reabro o prazo recursal. Intimem-se. Cumpra-se. Às 

providências. Campo Verde/MT, 23 de abril de 2020. Caroline Schneider 

Guanaes Simões Juíza de Direito

Comarca de Canarana

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000637-34.2018.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI OAB - PE21678-D 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALDAIR JOSE LARENTIS (EXECUTADO)

LARENTIS & CIA LTDA - ME (EXECUTADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 056/2007 CGJ, 
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impulsiono os presentes autos a fim de intimar a(s) parte(s) Requerente na 

pessoa de seu(s) ADVOGADO DR BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA 

VANDERLEI - OAB/PE 21678-D, para que providencie(m) o depósito da 

Diligência do Oficial de Justiça, no prazo legal, devendo a guia ser extraída 

do site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (link: 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao) e o pagamento 

comprovado nos autos.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000174-58.2019.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

GIDEVAL DIONIZIO DOS SANTOS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CANARANA CERTIDÃO Nos termos do Provimento 056/2007-CGJMT, 

impulsiono os autos ao requerido para que se manifeste nos autos, 

requerendo o que de direito, no prazo legal, tendo em vista o aporte da 

perícia aos autos. Canarana-MT, 22 de abril de 2020 ISADORA MARIA DE 

SOUZA BRITO Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001238-06.2019.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURICIO COIMBRA GUILHERME FERREIRA OAB - MG91811 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO ROBERTO PINTON JUNIOR (EXECUTADO)

FABIANA GEROLIN SANTANA PINTON (EXECUTADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 056/2007 CGJ, 

impulsiono os presentes autos a fim de intimar a(s) parte(s) Requerente na 

pessoa de seu(s) ADVOGADO DO(A) EXEQUENTE: DR MAURICIO 

COIMBRA GUILHERME FERREIRA - OAB/MG 91811, para que 

providencie(m) o depósito da Diligência do Oficial de Justiça, no prazo 

legal, devendo a guia ser extraída do site do Tribunal de Justiça do Estado 

d e  M a t o  G r o s s o  ( l i n k : 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao) e o pagamento 

comprovado nos autos.

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1000976-56.2019.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

B. K. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIMITRI MELLO MINUCCI OAB - MT13215/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

D. D. D. S. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDSON ROCHA OAB - MT0003669S (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CANARANA DESPACHO Processo: 1000976-56.2019.8.11.0029. 

REQUERENTE: BELMIRO KROMBAUER REQUERIDO: DAIANE DUARTE DE 

SOUZA Vistos. No id. 31041689 o parquet requereu a intimação do autor 

para emendar a inicial, ato contínuo os autos foram impulsionados no id. 

31048653 nos termos requeridos. Contudo, compulsando os autos 

constato que houve a juntada da certidão de óbito do requerente no id. 

29871086. Dessa forma, vistas ao Ministério Público para manifestação. 

Por fim, defiro o pedido de dilação de prazo requerido no id. 31348149. Às 

providências. CONRADO MACHADO SIMÃO Juiz de Direito Canarana, 18 

de abril de 2020.

Intimação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1000245-26.2020.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

LUCILENE RODRIGUES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

STEPHANIE WINCK RIBEIRO DE MOURA OAB - SP374917 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Municipio de Canarana (REU)

Outros Interessados:

ADVOCACIA GERAL DA UNIAO (TERCEIRO INTERESSADO)

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CANARANA CERTIDÃO Nos termos da legislação vigente e do Provimento 

056/2007-CGJMT, impulsiono os autos a fim de intimar a autora através de 

sua patrona, para que indique os nomes e endereços das pessoas que 

deverão ser citadas, conforme despacho (ID 31191277). Canarana-MT, 23 

de abril de 2020 ISADORA MARIA DE SOUZA BRITO Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000358-14.2019.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELA DE FATIMA BIESEK (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LIELE SANTINI OAB - MT22376/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CANARANA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CANARANA SENTENÇA Processo: 1000358-14.2019.8.11.0029. 

REQUERENTE: ANGELA DE FATIMA BIESEK REQUERIDO: MUNICIPIO DE 

CANARANA Vistos. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA 

DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C NULIDADE DE LANÇAMENTO FISCAL COM 

PEDIDO DE LIMINAR DE TUTELA DE URGÊNCIA E DANOS MORAIS, 

proposta por ANGELA DE FÁTIMA BIESK, em face do MUNICÍPIO DE 

CANARANA/MT. Afirma-se a autora, em síntese que os débitos tributários 

inseridos em seu nome são totalmente indevidos. Relata-se que em julho 

de 2016, recebeu uma cobrança de débito tributário inscrito em seu nome, 

de aproximadamente R$ 19.000,00 (dezenove mil reais) em favor do 

Município de Canarana-MT. Aduz que o débito é referente a tributos 

municipais referente à ITBI, com fato gerador do ano de 2013, oriundo do 

imóvel com matrícula nº 15.207 do Registro de Imóveis de Canarana, 

conforme Guia de Informação do ITBI (Id. 19316650). Por fim afirma que o 

imóvel nunca lhe pertenceu (Id. 19316655) e portanto requer que seja 

declarada a inexistência de relação jurídica a nulidade dos lançamentos e 

condenação pelos danos suportados. Liminar deferida no id. 26668881. 

Contestação apresenta no id. 29711299 e impugnação id. 31329344. É o 

relato do necessário. Fundamento e Decido. DA PRELIMINAR 

DENUNCIAÇÃO A LIDE. Quanto a preliminar da denunciação a lide arguida 

pelo requerido, ressalto que o seu acolhimento, só causaria tumulto 

processual e discussão de novas questões, razão pela qual REJEITO a 

preliminar suscitada. Não havendo outras preliminares, passo a análise do 

mérito. DO MÉRITO A princípio, ressalto que o feito comporta julgamento 

antecipado, pois, não obstante se tratar de questão de fato e de direito, 

não vislumbro necessidade de produção de provas em audiência, posto 

que as provas dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, 

portanto, dispensável dilação probatória, segundo autoriza o art. 355, I, do 

Código de Processo Civil. Efetivamente, a cognição do Juízo resume-se às 

provas já carreadas aos autos, de modo que o processo se mostra pronto 

para a prolação de sentença, seja porque se operou o fenômeno da 

presunção de veracidade dos fatos alegados na inicial, seja porque os 

próprios documentos que a instruíram corroboram esse desfecho. 

Analisando os documentos que instruem a demanda, entendo que são 

suficientes para demonstrar a irregularidade do lançamento do débito 

tributário no nome da autora. Conforme explanado pela requerente, 

nota-se que há divergências no lançamento do imposto gerado, conforme 

relatório de posse do imóvel, emitido pelo servidor Edemarso da Silva, 

datado em 02.08.2016, com a seguinte redação: “A mantedora da posse 

do imóvel desmembrado de 600m² é a senhora DAYANY LUIZA 

MENEGHETTI, e o proprietário do imóvel conforme escritura pública é o 

senhor JOÃO DARCI HOEHN, e o mantedor da posse e proprietário do 

imóvel desmembrado de 200m² conforme escritura pública é o senhor 
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REINALDO JESES MARIOTTO. Porém no Cadastro Fiscal Imobiliário, costa o 

nome da senhora ÂNGELA DE FÁTIMA BIESEK como a mantedora da 

posse e proprietária do imóvel da área de 600m², a guia do ITBI 297/2013 

assinada e rubricada que lhe conferiria a posse e propriedade do imóvel 

da área de 200m² encontra-se extraviada do livro fiscal de ITBI.” (Id. 

19316663). Ainda, em análise do extrato de relação de transferência de 

imóveis de propriedades, emitido pelo requerido, a transferência do imóvel 

em questão ocorreu em 26.02.2014, e no mesmo documento se verifica 

que o lançamento imposto de transferência de imóveis (ITBI) ocorreu por 

“ERRO” (Id. 19316661). Conforme cópia da matrícula atualizada do imóvel 

de número 15.416 (desmembrado da matrícula 15.207), evidencia-se que o 

proprietário do referido imóvel é o Sr. Reinaldo Jesus Mariotto, comprador 

da área de 200m², do Senhor João Darci Hoehn, (Id.) 24435288. Em 

análise da matrícula de número 15.207, da área total de 800m² do imóvel, 

resta demonstrado que a cobrança dirigida à autora refere-se ao total da 

área de 600m ², tendo em vista que a GUIA DE ITBI de Id. 19316650, se 

refere à área remanescente da matrícula 15.207. Ressalta-se, que a 

fração de 200m², fora devidamente desmembrada da fração total do 

imóvel, de uma área total de 800m², originando assim a matrícula 15.416. 

Observa-se que não há nos autos sequer um documento a fim de 

demonstrar a aquisição ou qualquer transação realizada pela requerente 

em relação ao referido imóvel. Nesse sentido, conclui-se que não há fato 

gerador consistente à tributação. A competência tributária acerca do ITBI 

cabe aos Municípios, conforme dispõe o art. 156, II, da Constituição 

Federal, no Município de Canarana vem regulamentada por força da Lei 

Complementar nº 163/2017 de 03 de outubro de 2017. A Lei Municipal nº 

163/2017 no art. 18 esclarece que o fato gerador da obrigação tributária é 

necessária para justificar o lançamento e cobrança de tributos. Por sua 

vez, o artigo 213 da referida Lei Municipal esclarece como se dá o fato 

gerador nos casos do ITBI, in verbis: Art. 213 - O imposto sobre 

Transmissão Inter-Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais a eles 

relativos tem como o fato gerador: I – a transmissão a qualquer título, por 

ato oneroso, da propriedade ou do domínio útil de bens imóveis por 

natureza ou por acessão física, como definidos em Lei Civil, II – a 

transmissão, a qualquer título, por ato oneroso, de direitos reais sobre 

imóveis, exceto de direitos reais por garantia; III – a cessão de direitos 

relativos à aquisição dos bens referidos nos incisos anteriores. Dessa 

forma, resta evidente que houve o lançamento equivocado do tributo fiscal 

em nome da requerente, ante a ausência de documentos que comprove 

que a área é de sua propriedade, nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL. 

AÇÃO DE RESTITUIÇÃO POR PAGAMENTO INDEVIDO. IMPOSTO SOBRE 

TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS - ITBI. AUSÊNCIA DE REGISTRO DE 

ESCRITURA PÚBLICA. NÃO OCORRÊNCIA DO FATO GERADOR DA 

OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA. RESTITUIÇÃO DO IMPOSTO RECOLHIDO. I – O 

fato gerador da obrigação tributária para a incidência do imposto sobre 

transmissão de bens imóveis a título oneroso – ITBI se materializa mediante 

o registro no cartório de registro de imóveis, formalidade exigida para a 

incidência do referido imposto. Precedentes do Superior Tribunal de 

Justiça. II – Uma vez que a documentação dos autos comprova que não 

houve o registro da efetiva transação com competente escrituração, não 

resta configurado o fato gerador da obrigação tributária. APELO 

CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. (TJ-GO – 

AC:0163701020118090120, Relator: DES. FAUSTO MOREIRA DINIZ, Data 

de Julgamento: 20/03/2018, 6ª CAMARA CIVEL, Data de Publicação: DJ 

2477 de 03/04/2018). Destarte, toda cobrança tributária é indispensável 

um fato gerador, ou seja, uma relação jurídica antecipada, o que não 

ocorre no caso dos autos. Assim, reconhecida a inexistência de relação 

jurídica e consequentemente a ocorrência de cobrança indevida do 

imposto de ITBI pelos argumentos acima expostos, resta agora analisar 

quanto ao pedido de condenação a título de danos morais. Nota-se do 

documento anexo à exordial que a autora se viu impedida de dar 

prosseguimento na negociação de financiamento habitacional junto a Caixa 

Econômica Federal por constar protestos em seu nome, conforme DOC.14, 

id. 19316670. A legislação pátria admite a forma objetiva de 

responsabilidade, na qual é necessária somente a comprovação do dano 

e do nexo de causalidade, dispensada a verificação da culpa. Logo, diante 

da responsabilidade objetiva do município requerido, verifico que resta 

claro que as restrições realizadas no CPF da requerida lhe trouxe 

consequências, visto que foi impedida de realizar negócios em razão da 

restrição, surgindo o direito desta de ser indenizada a título de dano moral. 

Nesse diapasão, verificada a existência da obrigação de indenização pelo 

requerido, passo agora a analisar a respeito do quantum a ser estipulado 

a título de indenização por dano moral. Como se sabe, a fixação dos 

danos morais, ante a inexistência de critérios legalmente preestabelecidos 

para sua mensuração, não há uma forma genérica para se aplicar a todos 

os casos. Diante desse quadro, é de se observar que essa condenação 

tem uma dupla face: ela deve ser revestir, ao mesmo tempo, de uma 

natureza punitiva, de tal forma que sirva como uma sanção imposta em 

razão de um ilícito praticado e funcione como um desestimulante de novas 

condutas desse gênero. Para tanto, é importante não perder de vista que 

o valor representativo dessa penalidade, que não poderá ser elevado a 

ponto de promover o enriquecimento sem causa da outra parte, já que não 

é este o seu objetivo, mas também não pode ser tão baixo, a ponto de não 

conseguir concretizar o seu fim punitivo. Logo, indiscutível que o dano 

moral é indenizável, tanto que, este direito é assegurado ao ofendido no 

âmbito da Carta Magna, nos termos da norma consubstanciada no artigo 

5º, inciso V, da Constituição Federal. Assim, arbitro a verba a título de 

dano moral o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil) reais. Entretanto, por outro 

lado, quanto à alegação de indenização a título de reparação de danos 

materiais, vejo que não merece acolhimento, pois não vislumbro nos autos 

comprovação do prejuízo material sofrido pela requerente. Diante da falta 

de comprovação do prejuízo patrimonial sofrido, indefiro o pedido de 

indenização a título de dano material. Ante o exposto, comprovada a 

inexistência de propriedade pela matrícula do bem juntada aos autos o que 

torna o débito tributário indevido, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE, 

com fulcro no artigo 487, I, do CPC, para CONFIRMAR A LIMINAR 

CONCEDIDA e DECLARAR A INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA E 

CONSEQUENTEMENTE A NULIDADE de quaisquer débitos a título de ITBI ou 

IPTU lançados em nome da autora correspondente ao imóvel de matrícula 

15.207 do CRI de Canarana. CONDENO ainda o Município de Canarana/MT 

a pagar a requerente à quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de 

danos morais. CONDENO o Requerido ao pagamento das despesas 

processuais e honorários advocatícios de sucumbência que fixo em 10% 

dez por cento do valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º do CPC. 

Expeça-se mandado ao cartório de protestos, para as providências 

cabíveis quanto à baixa dos protestos. Com o trânsito em julgado, 

observadas as formalidades legais, arquivem-se. P.R.I. Cumpra-se. 

CONRADO MACHADO SIMÃO Juiz de Direito Canarana, 22 de abril de 

2020.

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

Processo Número: 1000476-87.2019.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

F. P. D. A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ADRIENE FRANCIELI DO AMARAL OAB - MT0019214A (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CANARANA DESPACHO Processo: 1000476-87.2019.8.11.0029. 

AUTOR(A): ROSELI BARBOSA DA SILVA REU: FRANCELINO PEREIRA DE 

ARAUJO Vistos. Inicialmente, destaco que o presente feito segue o rito da 

EXPROPRIAÇÃO. Aportou manifestação nos autos da Defensoria Pública 

no id. 31398135, informando o valor que resta pendente correspondente 

ao débito alimentar, pugnando pela intimação do executado para 

pagamento do débito pretérito. Dessa forma, INTIME-SE o executado para 

que, em 3 (três) dias, pague o débito, no valor total de R$ 4.132,37 (quatro 

mil cento e trinta e dois reais e trinta e sete centavos) prove que o fez ou 

justifique a impossibilidade de efetuar o pagamento, sob pena de penhora 

de bens e valores, nos termos do art. 528, §8º, art. 824 e 831, todos do 

CPC. Dê-se Ciência ao Ministério Público. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Às providências. CONRADO MACHADO SIMÃO Juiz de Direito 

Canarana, 23 de abril de 2020.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000660-77.2018.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI OAB - MT17980-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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EDINAMARTA PEREIRA DE ABREU (EXECUTADO)

FERNANDO ANTONIO BATISTA DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

F.F. COMERCIO E CONSTRUTORA LTDA - EPP (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DIEGO STRAPASSON OAB - MT10608/O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CANARANA CERTIDÃO Nos termos do Provimento 056/2007-CGJMT, 

impulsiono os autos a fim de intimar o requerido através de seu patrono, 

conforme preconiza o artigo 841, §1°, CPC, para que se manifeste nos 

autos, requerendo o que de direito, no prazo legal, tendo em vista a 

penhora realizada na conta de titularidade do requerido (ID 31290448).

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000299-60.2018.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

FABRICIO GONCALVES DA SILVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

SUELI VIEIRA DE SOUZA OAB - MG0116521A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OLDAIR ANTONIO SANGALETTI (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCIO ROGERIO PARIS OAB - MT0007526A (ADVOGADO(A))

WISAMARA OLIVEIRA DA SILVA OAB - MT20060/O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CANARANA CERTIDÃO Nos termos do Provimento 056/2007-CGJMT, 

impulsiono os autos as partes requerente e requerida para que tomem 

ciência acerca do ofício enviado pelo cartório acerca da baixa da 

averbação premonitória.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 54316 Nr: 886-70.2016.811.0029

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nicanor Florenço Chimenes, LUCIA HELENA 

RODRIGUES DA SILVA BENSI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lúcia Helena Rodrigues da 

Silva Bensi - OAB:4456/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de Execução contra a Fazenda Pública proposta por Nicanor 

Florenço Chimenes.

 Os cálculos foram homologados e determinada a expedição dos RPV’s 

(fls. 50).

 RPV’s expedidos às fls. 51/52, contudo somente houve a quitação dos 

honorários advocatícios, conforme informação de fls. 53/53- verso.

 Às fls. 59, o exequente requer informações acerca do precatório 

expedido à fl. 52, em nome do titular da ação.

 Deste modo, diligencie a Senhora Gestora a fim de apurar eventual 

pagamento do débito.

 Resultando a diligência negativa, certifique-se nos autos a ausência de 

pagamento e, após, EXPEÇA-SE nova RPV em favor de Nicanor Florenço 

Chimenes, por meio do Eprec-Web.

 Por fim, conclusos.

 Cumpra-se. Às providências.

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000091-08.2020.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

CAIXA ECONÓMICA FEDERAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO PEREIRA DE CASTRO OAB - MT4238/B (ADVOGADO(A))

USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO OAB - MT3150-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BERNARDIS & OSTROSKI LTDA - EPP (REQUERIDO)

JOEL SEBASTIAO BERNARDIS (REQUERIDO)

DIRCEU OSTROSKI (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CANARANA Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

056/2007 CGJ, impulsiono os presentes autos, a fim de intimar a(s) 

parte(s) Requerente(s) na pessoa de seu Procurador, para que 

providencie o depósito da Diligência do Oficial de Justiça, no prazo legal, 

sendo que a guia deverá ser extraída do site do Tribunal de Justiça do 

E s t a d o  d e  M a t o  G r o s s o 

(link:http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao) e após, o 

recolhimento da guia comprovar nos autos o seu pagamento. Canarana, 

23 de abril de 2020. JESSICA BARAUNA FELIPE Gestor(a) Judiciário(a) 

SEDE DO 2ª VARA CÍVEL DE CANARANA E INFORMAÇÕES: TELEFONE: ( 

)

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000091-08.2020.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

CAIXA ECONÓMICA FEDERAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO PEREIRA DE CASTRO OAB - MT4238/B (ADVOGADO(A))

USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO OAB - MT3150-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BERNARDIS & OSTROSKI LTDA - EPP (REQUERIDO)

JOEL SEBASTIAO BERNARDIS (REQUERIDO)

DIRCEU OSTROSKI (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CANARANA Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

056/2007 CGJ, impulsiono os presentes autos, a fim de intimar a(s) 

parte(s) Requerente(s) na pessoa de seu Procurador, para que 

providencie o depósito da Diligência do Oficial de Justiça, no prazo legal, 

sendo que a guia deverá ser extraída do site do Tribunal de Justiça do 

E s t a d o  d e  M a t o  G r o s s o 

(link:http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao) e após, o 

recolhimento da guia comprovar nos autos o seu pagamento. Canarana, 

23 de abril de 2020. JESSICA BARAUNA FELIPE Gestor(a) Judiciário(a) 

SEDE DO 2ª VARA CÍVEL DE CANARANA E INFORMAÇÕES: TELEFONE: ( 

)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000726-23.2019.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

SUL AMERICA SEGUROS DE AUTOMOVEIS E MASSIFICADOS S.A. 

(AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS OAB - SP273843-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CANARANA DESPACHO Processo: 1000726-23.2019.8.11.0029. 

AUTOR(A): SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS REU: 

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos e 

etc... Digam as partes no prazo de 15 dias, se tem interesse na produção 

de outra prova, caso requeiram tal providência que justifiquem a 

necessidade de tal medida, ressalto que pedidos protelatórios serão 

rejeitados (Art. 370 Parágrafo único NCPC). Às providências. Canarana, 

30 de março de 2020. ARTHUR MOREIRA PEDREIRA DE ALBUQUERQUE 

Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000726-23.2019.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

SUL AMERICA SEGUROS DE AUTOMOVEIS E MASSIFICADOS S.A. 

(AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS OAB - SP273843-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CANARANA DESPACHO Processo: 1000726-23.2019.8.11.0029. 

AUTOR(A): SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS REU: 

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos e 

etc... Digam as partes no prazo de 15 dias, se tem interesse na produção 

de outra prova, caso requeiram tal providência que justifiquem a 

necessidade de tal medida, ressalto que pedidos protelatórios serão 

rejeitados (Art. 370 Parágrafo único NCPC). Às providências. Canarana, 

30 de março de 2020. ARTHUR MOREIRA PEDREIRA DE ALBUQUERQUE 

Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1001338-58.2019.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

EGON NESSLER (ESPÓLIO)

Advogado(s) Polo Ativo:

wilson massaiuki sio junior OAB - MT0009661S-A (ADVOGADO(A))

WOLCER FREITAS MAIA OAB - MT5778/O (ADVOGADO(A))

SUELI VIEIRA DE SOUZA OAB - MG0116521A (ADVOGADO(A))

SILITA LUCIA NESSLER OAB - 698.480.251-20 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CANARANA Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

056/2007 CGJ, impulsiono os presentes autos, a fim de intimar a(s) 

parte(s) Requerente(s) na pessoa de seu Procurador, para que se 

manifeste, no prazo legal, sobre a juntada Id. 31454503 e seus 

documentos anexos, em cumprimento à despacho Id. 30988239. 

Canarana, 23 de abril de 2020. JESSICA BARAUNA FELIPE Gestor(a) 

Judiciário(a) SEDE DO 2ª VARA CÍVEL DE CANARANA E INFORMAÇÕES: 

TELEFONE: ( )

Intimação Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1001338-58.2019.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

EGON NESSLER (ESPÓLIO)

Advogado(s) Polo Ativo:

wilson massaiuki sio junior OAB - MT0009661S-A (ADVOGADO(A))

WOLCER FREITAS MAIA OAB - MT5778/O (ADVOGADO(A))

SUELI VIEIRA DE SOUZA OAB - MG0116521A (ADVOGADO(A))

SILITA LUCIA NESSLER OAB - 698.480.251-20 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CANARANA Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

056/2007 CGJ, impulsiono os presentes autos, a fim de intimar a(s) 

parte(s) Requerente(s) na pessoa de seu Procurador, para que se 

manifeste, no prazo legal, sobre a juntada Id. 31454503 e seus 

documentos anexos, em cumprimento à despacho Id. 30988239. 

Canarana, 23 de abril de 2020. JESSICA BARAUNA FELIPE Gestor(a) 

Judiciário(a) SEDE DO 2ª VARA CÍVEL DE CANARANA E INFORMAÇÕES: 

TELEFONE: ( )

Intimação Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1001338-58.2019.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

EGON NESSLER (ESPÓLIO)

Advogado(s) Polo Ativo:

wilson massaiuki sio junior OAB - MT0009661S-A (ADVOGADO(A))

WOLCER FREITAS MAIA OAB - MT5778/O (ADVOGADO(A))

SUELI VIEIRA DE SOUZA OAB - MG0116521A (ADVOGADO(A))

SILITA LUCIA NESSLER OAB - 698.480.251-20 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CANARANA Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

056/2007 CGJ, impulsiono os presentes autos, a fim de intimar a(s) 

parte(s) Requerente(s) na pessoa de seu Procurador, para que se 

manifeste, no prazo legal, sobre a juntada Id. 31454503 e seus 

documentos anexos, em cumprimento à despacho Id. 30988239. 

Canarana, 23 de abril de 2020. JESSICA BARAUNA FELIPE Gestor(a) 

Judiciário(a) SEDE DO 2ª VARA CÍVEL DE CANARANA E INFORMAÇÕES: 

TELEFONE: ( )

Intimação Classe: CNJ-123 LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA 

PELO PROCEDIMENTO COMUM

Processo Número: 1000160-40.2020.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

DARCIRO BERNARDO DIEHL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TIAGO DIAS DE MEIRA OAB - RS79545 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CANARANA DESPACHO Processo: 1000160-40.2020.8.11.0029. 

REQUERENTE: DARCIRO BERNARDO DIEHL REQUERIDO: BANCO DO 

BRASIL 1. Da análise dos autos, verifica-se que a parte autora não 

observou o trâmite regular para recolhimento das custas e despesas 

processuais do sistema PJE, eis que sequer consta a emissão de guia de 

recolhimento. Diante disso, considerando que o artigo 321 do Código de 

Processo Civil[1] prevê a possibilidade de emenda ou complementação da 

inicial quando não preenchidos os requisitos abrangidos pelos artigos 319 

e 320 do mesmo diploma instrumental, faculto à parte autora o devido 

recolhimento. 2. Dessa forma, INTIME-SE a autora para efetuar o 

pagamento das custas e despesas processuais, consignando-se o prazo 

de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial (art. 321, 

parágrafo único, do CPC). 3. Decorrido o prazo, venham os autos 

CONCLUSOS. CUMPRA-SE. Canarana/MT. ARTHUR MOREIRA PEDREIRA 

DE ALBUQUERQUE Juiz de Direito [1] Art. 321. O juiz, ao verificar que a 

petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que 

apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de 

mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende 

ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou 

completado.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000533-08.2019.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIO FABIANO CECATTO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIA HELENA RODRIGUES DA SILVA BENSI OAB - MT0004456A 

(ADVOGADO(A))

ULYSSES COELHO OHLAND OAB - MT25317/O (ADVOGADO(A))

BEATRIZ SILVA BENSI OAB - MT24897/O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CANARANA SENTENÇA Processo: 1000533-08.2019.8.11.0029. 

REQUERENTE: BANCO BRADESCO REQUERIDO: MARCIO FABIANO 

CECATTO Vistos etc. Cuida-se de embargos de declaração opostos pelo 

REQUERENTE, aludindo omissão na decisão inicial. Postula pela sanação 

do vício. É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. O pedido aventado 

merece prosperar, pois que houve as citadas omissões. Com efeito o 

demandante narrou que a sentença embargada não fixou os honorários 

advocatícios em favor do advogado do credor, sob o argumento de 

ausência de pretensão resistida. No entanto, percebo que assiste razão 

ao credor, pois efetivamente existiu pretensão resistida, em especial 

devido a existência de contestação. Isto posto, e pelo que mais consta 
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dos autos, CONHEÇO dos embargos de declaração opostos, por 

tempestivos, e, no mérito, DOU-LHES PROVIMENTO, para: (i) condenar o 

requerido em honorários advocatícios e para fixa-los em 10% sobre o 

valor da condenação. Intimem-se. Canarana, 22 de abril de 2020. ARTHUR 

MOREIRA PEDREIRA DE ALBUQUERQUE Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000409-25.2019.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

DEVANIR JESUS BISCASSI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

AURENE CAMPOS DE SOUSA OAB - MT0018938A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REU)

COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS OAB - PR8123-A (ADVOGADO(A))

GIOVANI GIONEDIS OAB - PR08128 (ADVOGADO(A))

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA OAB - MT19081-A 

(ADVOGADO(A))

GIOVANI GIONEDIS FILHO OAB - PR39496 (ADVOGADO(A))

MARCIO ANTONIO SASSO OAB - PR28922 (ADVOGADO(A))

CARMEN GLORIA ARRIAGADA ANDRIOLI OAB - PR20668 

(ADVOGADO(A))

Emiliana Silva Sperancetta OAB - PR22234 (ADVOGADO(A))

SANDRO RAFAEL BONATTO OAB - PR22788 (ADVOGADO(A))

MARIA AMELIA CASSIANA MASTROROSA VIANNA OAB - PR27109-O 

(ADVOGADO(A))

FERNANDO O REILLY CABRAL BARRIONUENO OAB - PR29022 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CANARANA DECISÃO Processo: 1000409-25.2019.8.11.0029. AUTOR(A): 

DEVANIR JESUS BISCASSI REU: BANCO DO BRASIL SA, COMPANHIA DE 

SEGUROS ALIANCA DO BRASIL Vistos e etc... Digam as partes no prazo 

de 15 dias, se tem interesse na produção de outra prova, caso requeiram 

tal providência que justifiquem a necessidade de tal medida, ressalto que 

pedidos protelatórios serão rejeitados (Art. 370 Parágrafo único NCPC). 

Às providências. Canarana, 27 de março de 2020. Arthur Moreira Pedreira 

de Albuquerque Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000445-67.2019.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

JOVELINA ALVES LOBATO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATA APARECIDA AGUILAR OAB - MT23971/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (REU)

 

Vistos. Trata-se de pedido de amparo social a pessoa portadora de 

deficiência proposta por JOVELINA ALVES LOBATO em face do 

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS, ambos devidamente 

qualificados nos autos, alegando em síntese ser pessoa deficiente e não 

conseguir prover seu sustento, bem como, requerendo a antecipação da 

tutela. Com a inicial vieram documentos (Id. 19724190). Em decisão de Id. 

20072356, houve despacho da inicial de indeferimento do pedido de tutela 

antecipada e deferimento da gratuidade de justiça. O requerido apresentou 

contestação em Id. 20593768, alegando ausência dos requisitos legais. 

Juntou documentos (Id. 20593769). Em Id. 20842493 fora apresentada 

réplica. Em Id. 21975184 fora acostada laudo pericial socioeconômico, 

sobre o qual a parte requerente manifestou concordância (Id. 25831632) 

A parte requerida quedou-se inerte, conforme se infere a certidão de Id. 

26601764 e o Ministério Público manifestou desinteresse no feito (Id. 

28832166). É o relatório. Fundamento. Não havendo preliminares e outras 

questões prejudiciais a serem decididas no processo, mostra-se cabível a 

análise do mérito da demanda, expondo-se as razões do convencimento, 

nos termos do art. 93, inciso IX da Constituição Federal de 1988, bem 

como do art. 371 do novel Código de Processo Civil. Como visto, cuida-se 

de ação de benefício de amparo social a pessoa portadora de deficiência, 

em que o autor sustenta estar impossibilitado para o trabalho, não tendo 

condições de manter seu próprio sustento, preenchendo assim, os 

requisitos exigidos pela Lei nº. 8.213 de 1991 e art. 203, inc. V da 

Constituição Federal, fazendo jus ao benefício pleiteado. No que 

compreende ao direito pleiteado pelo autor, a Lei nº. 8.213, de 24 de julho 

de 1991, dispõe sobre os Planos de Benefícios da Assistência Social, 

como norma de regramento infraconstitucional dos benefícios previstos no 

artigo 203, inciso V, da Constituição Federal, que diz: Art. 203. A 

assistência social será prestada a quem dela necessitar, 

independentemente de contribuição à seguridade social, e tem por 

objetivos: V- A garantia de um salário mínimo de beneficio mensal à 

pessoa portadora de deficiência e ao idoso que comprovem não possuir 

meios de prover à própria manutenção ou de tê-la provida por sua família, 

conforme dispuser a lei. Dessume-se, assim, que dois são os requisitos 

exigidos para obtenção do amparo social: i) ser portador de deficiência ou 

idoso; ii) ser incapaz de prover seu próprio sustento e não podendo sua 

família garantir sua mantença. No caso dos autos, a requerente possui 

incapacidade permanente decorrente de hipertensão arterial e câncer de 

garganta, o que a impede de exercer as atividades profissionais, 

carecendo, portanto, do amparo social que a lei lhe assegura. A propósito, 

veja-se a jurisprudência: DIREITO ASSISTENCIAL. BENEFÍCIO DE 

ASSISTÊNCIA SOCIAL. ART. 203, V, DA CF/88. PESSOA PORTADORA DE 

DEFICIÊNCIA. CONDIÇÃO DE POBREZA DEMONSTRADA. Sentença 

submetida a reexame necessário. Descabimento em virtude de o montante 

devido, entre a data da citação e a sentença, ser inferior a 60 (sessenta) 

salários mínimos. Art. 475, § 2º do CPC. - Remessa oficial não conhecida. - 

Satisfeitos os requisitos para a implementação do benefício de amparo 

assistencial. Deficiência demonstrada por meio de laudo médico-pericial. 

Ausência de condições econômicas de prover a sua manutenção nem de 

tê-la provida por sua família. - Reduzido o percentual da verba honorária 

em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, consoante o 

disposto no artigo 20, parágrafos 3º e 4º, do Código de Processo Civil, 

considerando as parcelas vencidas até a sentença, nos termos da Súmula 

nº 111 do Superior Tribunal de Justiça, em sua redação atual. - De ofício, 

convertidos os honorários do perito em R$ 760,00 (setecentos e sessenta 

reais), desvinculados do salário mínimo, por força do artigo 7º, IV, da 

Constituição Federal. - Apelação do INSS parcialmente provida para 

reduzir o percentual da verba honorária, nos termos acima preconizados. 

De ofício, convertidos os honorários periciais, conforme exposto. (TRF 03ª 

R.; AC 1261411; Proc. 2007.03.99.049463-2; SP; Oitava Turma; Relª Desª 

Fed. Therezinha Astolphi Cazerta; DJU 26/03/2008; Pág. 218) CF, art. 203. 

(d.n) Partindo dessas premissas, cumpre mencionar que os documentos 

encartados juntamente com a inicial e o laudo socioeconômico, foram 

contundentes quanto à incapacidade laborativa da autora ante a atual 

situação de saúde e econômica da requerente. Neste sentido, segundo a 

Lei Orgânica de Assistência Social- LOAS, em seu art. 20, § 2º dispõe que 

para efeito de concessão de beneficio, a pessoa portadora de deficiência 

é aquela incapacitada para a vida independente e para o trabalho. 

Ademais, a atual lei nº 13.981/2020 alterou a Lei nº 8.742, de 7 de 

dezembro de 1993 (Lei Orgânica da Assistência Social), para elevar o 

limite de renda familiar per capita para fins de concessão do benefício de 

prestação continuada, o qual passou a vigorar: Art. 20, § 3º Considera-se 

incapaz de prover a manutenção da pessoa com deficiência ou idosa a 

família cuja renda mensal per capita seja inferior a 1/2 (meio) 

salário-mínimo. Quanto ao segundo requisito, apesar da renda per capta 

da família não ser inferior a 1/2 do salário mínimo, o estudo 

socioeconômico realizado na residência da requerente (Id. 21975184), 

indica a condição de miserabilidade da família do necessitado, de modo 

que outra media não há, senão a procedência do pedido. É importante 

ressaltar que o estudo apresentado pela assistente social corrobora com 

as alegações contidas na petição inicial, o qual conclui no sentido de que: 

“Face aos dados obtidos no presente exame, do ponto de vista sócio 

econômico, constata-se a necessidade da Requerente em receber o 

benefício, visto que ela é idosa, tem mais de 65 anos, não apresenta renda 

para uma vida digna, se encontra muito doente com câncer e mora 

sozinha, sem a ajuda de familiares. Alega não conseguir realizar atividade 

laboral devido a seu problema no joelho e dificuldade em locomover-se.” 

Assim sendo, a deficiência, bem como a condição econômica encontrada 

em sua residência demonstram preenchidos os requisitos exigidos para a 

concessão do benefício da prestação continuada. Dispositivo. Ante o 

exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos iniciais para o fim de condenar 

o INSS a conceder ao autor o benefício do amparo social à pessoa idosa 

(BENEFÍCIO DA PRESTAÇÃO CONTINUADA), nos termos do art. 20, § 2º e 

3º da Lei nº 8.742/93 (LOAS), constando os seguintes dados: a) NOME 

DA BENEFICIÁRIA: JOVELINA ALVES LOBATO b) BENEFÍCIO CONCEDIDO: 
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Amparo social a pessoa portadora de deficiência; c) RENDA MENSAL 

ATUAL: Salário referência na inicial; d) DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO – 

DIB: Data do requerimento administrativo; CONDENO o INSS ao pagamento 

das parcelas devidas entre a data da citação e do efetivo cumprimento 

desta sentença. As parcelas vencidas deverão ser atualizadas 

monetariamente, desde quando devidas, conforme dispõe o artigo 1º, da 

Lei n. 6.899, 1981, pelos índices oficiais adotados pelo Poder Judiciário, e 

acrescidas de juros de mora de 1%. Por consequência, JULGO EXTINTO o 

processo com resolução do mérito, com fundamento no artigo 487, I do 

CPC. CONDENO, ainda, o INSS ao pagamento de honorários advocatícios, 

no percentual de 10%, sobre o valor da condenação (valores devidos 

entre o ajuizamento da ação e a data da sentença), conforme Súmula 111 

do STJ. Isento o INSS do pagamento das custas processuais. Intimem-se. 

Cumpra-se. Canarana/MT. Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-117 CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000576-42.2019.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO IRANI TONELLI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NEUSA MARIAM DE CASTRO SERAFIN OAB - SC23300 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (EXECUTADO)

 

Vistos. Intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

EMENDAR a inicial, apresentando (i) os documentos pessoais, (ii) as 

cédulas rurais discutidas, (iii) a procuração de representação legal, (iv) o 

comprovante de endereço e (v) o comprovante de recolhimento de custas 

judiciais, sob pena de indeferimento e conseguinte extinção do feito, nos 

termos do art. 485, inciso I do Código de Processo Civil. Em caso de 

inércia, certifique-se e conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Canarana/MT. 

Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001013-83.2019.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

EUGENIO JOSE MAZUREK (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANGELA MARIA MARTINI OAB - MT0017796S (ADVOGADO(A))

LUIZA CAPPELARO OAB - GO0029746A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(REU)

 

Vistos. Trata-se a ação previdenciária por idade rural, ajuizada por 

EUGÊNIO JOSÉ MAZUREK em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL (INSS), narrando em suma, que a parte autora preenche os 

requisitos legais para a concessão do benefício. Com a exordial, vieram os 

documentos (Id. 23819416). A petição inicial foi despachada em Id. 

23830025. O requerido apresentou contestação à Id. 24062094 na qual 

alega, em síntese, a ausência de comprovação da qualidade de segurado 

especial. Juntou documentos (Id. 20462094). Réplica em Id. 25861104. 

Houve audiência instrutória (Id. 28523121), na qual foram ouvidas as 

testemunha Márcio Alves de Souza e Gelci Terezina Ganzer, bem como, 

realizado o depoimento pessoal do requerente. É o relatório. Fundamento. 

Não havendo preliminares e outras questões prejudiciais a serem 

decididas no processo, mostra-se cabível a análise do mérito da demanda, 

expondo-se as razões do convencimento, nos termos do art. 93, inciso IX 

da Constituição Federal de 1988, bem como do art. 371 do novel Código de 

Processo Civil. Saliente-se a comprovação de interesse processual, ante 

a juntada de indeferimento de requerimento administrativo (Id. 23819422), 

sendo passível de análise, o mérito da demanda. De acordo com o art. 48, 

§ 1º e o art. 143 da Lei n. 8.213/91, bem como o art. 201 da Constituição 

Federal, a idade mínima para aposentadoria rural por idade é de 60 

(sessenta) anos para o homem e 55 (cinquenta e cinco) anos para a 

mulher. No caso em tela, o autor demonstrou idade superior a 60 

(sessenta) anos, conforme se verifica em documento de identidade de Id. 

23819419. No que tange à qualidade de segurado especial, nos termos do 

art. 11, inciso VII, da Lei 8.213/91, após a análise dos documentos 

elencados nos autos, reputo que o autor não demonstrou suficientemente 

essa condição. Isso porque, os documentos juntados na inicial não se 

mostram idôneos para demonstrar que a atividade campesina exercida em 

regime de economia familiar (art. 11, §1º, da Lei 8.213/91). Por sua vez, o 

segurado especial deve demonstrar que se trata de pequeno agricultor, 

que exercia sua atividade individualmente ou em regime de economia 

familiar, sem o auxílio de empregados, e que dependia deste trabalho para 

sobreviver, tratando-se de hipótese em que a atividade agrícola é 

imprescindível a sua manutenção ou eventualmente de sua família, não se 

tratando de atividade empresarial. Com relação à carência, o art. 143 da 

Lei de Benefícios estabelece que o trabalhador rural deve (i) comprovar o 

efetivo exercício de atividade rural, ainda que de forma descontínua, no (ii) 

período imediatamente anterior ao requerimento do benefício, por tempo 

igual ao número de meses de contribuição correspondente à carência do 

benefício, computado o período a que se referem os incisos III a VIII do § 

9º do art. 11. O regime de economia familiar é o trabalho em que os 

membros da família são indispensáveis à própria subsistência e ao 

desenvolvimento socioeconômico do núcleo familiar, bem como, exercido 

em condições de mútua dependência e colaboração, sem a utilização de 

empregados permanentes. Em que pese o requerente e as testemunhas 

afirmarem que este laborou, no cultivo agrícola e agropecuário, em regime 

de economia familiar, referido argumento encontra contradição no CNIS de 

Id. 24062094, o qual indica que a companheira do requerente laborou, na 

qualidade de empregada, bem como, figurou como contribuinte individual, 

durante o período significativo de 1988 á 2005, em atividades urbanas. 

Ademais, o depoimento pessoal do requerente consigna a atividade 

pecuária comercial, porquanto trabalho com gado desde a década de 80 e 

possuiu uma quantia elevada de “cem” cabeças de gado, o que afasta o 

requisito de trabalho para o próprio sustento. Ressalta-se, inclusive, que 

os valores das notas fiscais juntadas aos autos em Id. 23819742 

apresentaram valores de grande monta. Em outras palavras, referidos 

documentos comprovam que o autor de caracteriza como grande 

agropecuarista, o que diverge da qualidade de segurado especial. Nesse 

sentido, o TRF da 4ª Região assim julgou: APOSENTADORIA RURAL POR 

IDADE EM REGIME DE ECONOMIA FAMILIAR, EXTENSÃO DA 

PROPRIEDADE. REQUISITOS LEGAIS. NÃO PREENCHIDOS. Satisfeitos os 

requisitos legais de idade mínima e prova do exercício de atividade rural 

por tempo igual ao número de meses correspondentes à carência, é 

devida a aposentadoria rural por idade. [...]Hipótese em que não restou 

configurado i exercício da agricultura em regime de economia familiar, 

porquanto o autor possui grande quantidade de cabeças de gabo, 

descaracterizando a condição de segurado especial. (TRF4 – Apelação 

Cível 67699420134049999, Relator: Roger Roupp Rios, data da publicação 

13.12.2016) Além de não haver caracterizado o exercício da labuta rural 

na qualidade de segurado especial, o requerente não acostou qualquer 

documento que indicasse o exercício de referido labor em período anterior 

ao requerimento, por tempo igual ao número de meses de contribuição 

correspondente à carência do benefício. Em sentido análogo, colhe-se a 

jurisprudência do Egrégio Tribunal Regional da 1ª Região, in litteris: 

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR IDADE. TRABALHADOR RURAL. 

SEGURADO ESPECIAL. INÍCIO DE PROVA MATERIAL. ART. 48, § 2º DA LEI 

8.213/1991. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE 

CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. 1. 

Nos termos da Lei 8.213/1991, tem direito ao benefício da aposentadoria 

rural por idade o segurado especial, empregado rural, trabalhador 

autônomo rural ou trabalhador avulso, com idade superior a 60 (sessenta) 

anos para homem e 55 (cinquenta e cinco) anos para a mulher, que tenha 

comprovado o efetivo exercício de atividade rural, por período igual ao 

número de meses correspondentes à respectiva carência, por meio de 

prova material corroborada por prova testemunhal coerente e robusta. 2. 

Estabelece o § 3º do art. 55 da Lei 8.213/1991 que ''a comprovação do 

tempo de serviço para os efeitos desta Lei, inclusive mediante justificação 

administrativa ou judicial, conforme o disposto no art. 108, só produzirá 

efeito quando baseada em início de prova material, não sendo admitida 

prova exclusivamente testemunhal, salvo na ocorrência de motivo de 

força maior ou caso fortuito, conforme disposto no Regulamento''. 3. 

Diante da dificuldade do rurícola na obtenção de prova escrita do exercício 

de sua profissão, o rol de documentos hábeis à comprovação do exercício 

de atividade rural inscrito no art. 106, parágrafo único da Lei 8.213/1991 é 

meramente exemplificativo, e não taxativo, sendo admissíveis outros 

documentos além dos previstos no mencionado dispositivo, inclusive que 

estejam em nome de membros do grupo familiar ou ex-patrão. Precedentes 

do STJ. 4. No caso concreto, em que pese a apresentação de início de 

prova material, a própria autora afirma, em seu depoimento pessoal, que 

se mudou para a cidade de Nova Serrana entre os anos de 1997 e 1998, 

quando passou a exercer atividade de babá e dona de casa (o que foi 
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corroborado por todas as testemunhas ouvidas em juízo), sendo que o 

requisito etário somente foi implementado em 04/08/2003. Dessa forma, 

não se comprovou o atendimento ao disposto no § 2º do art. 48 da Lei 

8.213/1991, segundo o qual o trabalhador rural deve comprovar o efetivo 

exercício de tal atividade no período imediatamente anterior ao 

requerimento do benefício ou ao implemento do requisito etário, por tempo 

igual ao número de meses de contribuição correspondente à carência do 

benefício pretendido, razão pela qual deve ser mantida a sentença de 

improcedência do pedido inicial. 5. Apelação da parte autora não provida. 

(AC 0026480-54.2007.4.01.9199 / MG, Rel. JUIZ FEDERAL RODRIGO 

RIGAMONTE FONSECA, 1ª CÂMARA REGIONAL PREVIDENCIÁRIA DE 

MINAS GERAIS, e-DJF1 de 25/11/2016) Cuidando-se da aposentadoria 

rural de um benefício onde não há recolhimento previdenciário, a 

demonstração da condição de segurado especial deve ser ao menos, 

razoável. Desta forma, em que pese comprovada a atividade rural 

exercida pelo requerente, diverge da qualidade de segurado especial e, 

ainda, não restou comprovado o exercício da atividade em período 

imediatamente anterior ao requerimento, tem-se que a pretensão não 

merece prosperar. Dispositivo. Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES 

os pedidos iniciais, ante a ausência de comprovação dos requisitos legais. 

Por conseguinte, JULGO EXTINTO o feito com resolução do mérito na 

forma do art. 487, I do Código de Processo Civil. Com fundamento no 

princípio da causalidade, CONDENO o autor ao pagamento das custas e 

despesas processuais, bem como referente aos honorários advocatícios 

no equivalente a 10 % sobre o valor da causa, com fundamento no art. 85, 

§ 3º, inciso I do Código de Processo Civil. No entanto, determino a 

suspensão da exigibilidade da verba acima, tendo em vista que o autor é 

beneficiário da gratuidade de justiça, nos termos do art. 98, §3º do Código 

de Processo Civil. Com o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE os autos com 

as baixas e anotações necessárias. Intimem-se. Cumpra-se. 

Canarana/MT. Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000028-17.2019.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE DE DEUS RODRIGUES (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

FERNANDA SCHAFER QUEIROZ OAB - MT18671/O (ADVOGADO(A))

 

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO Número Único: 

1000028-17.2019.8.11.0029 Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198) Assunto: 

[Acidente de Trânsito] Relator: Des(a). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA Turma 

Julgadora: [DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA 

SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS] Parte(s): [JOSE 

DE DEUS RODRIGUES - CPF: 025.557.451-73 (APELANTE), DEFENSORIA 

PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 

(REPRESENTANTE), seguradora Lider - CNPJ: 09.248.608/0001-04 

(APELADO), FERNANDO CESAR ZANDONADI - CPF: 559.363.421-15 

(ADVOGADO), FERNANDA SCHAFER QUEIROZ - CPF: 026.418.781-43 

(ADVOGADO)] A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos os autos em 

epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). DIRCEU DOS 

SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão: POR 

UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO. E M E N T A RECURSO DE 

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO – 

DPVAT –ACIDENTE DE TRÂNSITO – PRESCRIÇÃO TRIENAL – 

CONFIGURAÇÃO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. “A ação de 

cobrança do seguro obrigatório (DPVAT) prescreve em três anos.” – 

Súmula nº 405 do STJ.

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000098-34.2019.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO OAB - DF21822 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GERALDO DAGNESE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ARTHUR MOREIRA PEDREIRA DE ALBUQUERQUE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CANARANA DESPACHO Processo: 1000098-34.2019.8.11.0029. 

REQUERENTE: BANCO BRADESCO REQUERIDO: GERALDO DAGNESE 

Vistos e etc... Ciente da mudança de advogados da parte requerente, 

aguarde-se o cadastro do novo causídico. No que pertine a permanência 

do cadastro, DEFIRO o pedido, tendo em vista a ausência de prejuízo. No 

que se refere ao pedido de reserva de valores, INDEFIRO o pedido, tal 

situação será decidida em sentença, momento em que se saberá quanto 

cada advogado trabalhou no processo. No mais, aguarde-se o 

cumprimento da decisão anterior. Canarana, 23 de abril de 2020. ARTHUR 

MOREIRA PEDREIRA DE ALBUQUERQUE Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1000950-58.2019.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

IVONEIDE LOPES DA COSTA (EXECUTADO)

SERGIO LUIZ RAUBER (EXECUTADO)

AUTO PECAS PIONEIRA LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ARTHUR MOREIRA PEDREIRA DE ALBUQUERQUE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CANARANA DESPACHO Processo: 1000950-58.2019.8.11.0029. 

EXEQUENTE: ESTADO DE MATO GROSSO EXECUTADO: AUTO PECAS 

PIONEIRA LTDA, IVONEIDE LOPES DA COSTA, SERGIO LUIZ RAUBER 

Vistos e etc... Ao requerido para manifestação. No que pertine ao pedido, 

ID. 31457645, de encaminhamento de cópias ao MP e para OAB, INDEFIRO 

o pedido, caso a parte requerente tenho interesse na referida diligência, 

deve a mesma proceder o encaminhamento que entender cabível. 

Canarana, 23 de abril de 2020. ARTHUR MOREIRA PEDREIRA DE 

ALBUQUERQUE Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000415-66.2018.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO LUIZ MARAFON (EXECUTADO)

PAULO LUIZ MARAFON - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCIO ROGERIO PARIS OAB - MT0007526A (ADVOGADO(A))

WISAMARA OLIVEIRA DA SILVA OAB - MT20060/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ARTHUR MOREIRA PEDREIRA DE ALBUQUERQUE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CANARANA DESPACHO Processo: 1000415-66.2018.8.11.0029. 

EXEQUENTE: BANCO BRADESCO S/A EXECUTADO: PAULO LUIZ 

MARAFON - ME, PAULO LUIZ MARAFON Vistos e etc... No que pertine a 

petição de ID. 31457941 esclareço que o acordo já foi homologado e que o 

dinheiro bloqueado via BACENJUD foi desbloqueado no mesmo dia em que 

se realizou a penhora, tendo em vista a quantia encontrada. No mais, 

certifique-se o trânsito em julgado e arquive-se. Canarana, 23 de abril de 

2020. ARTHUR MOREIRA PEDREIRA DE ALBUQUERQUE Juiz(a) de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000210-37.2018.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VOLMIR LASTA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RONISA BISCOLI OAB - PR38563 (ADVOGADO(A))

DIENIFFER GASPARETTO OAB - PR51492 (ADVOGADO(A))

ROBSON CARLOS BISCOLI OAB - PR23403 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):
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ARTHUR MOREIRA PEDREIRA DE ALBUQUERQUE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CANARANA SENTENÇA Processo: 1000210-37.2018.8.11.0029. 

AUTOR(A): BANCO DO BRASIL SA REU: VOLMIR LASTA Vistos etc. 

Cuida-se de embargos de declaração opostos pelas partes, aludindo 

omissão/contrariedade na decisão exarada. Postula pela sanação do vício. 

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. Nada há para ser reapreciado 

ou sanado. Todos os pontos foram apreciados de maneira satisfatória, de 

modo que inexistem os citados vícios. A irresignação do embargante deve 

ser aviada pelo meio processual adequado. Por fim, ressalto que não 

existe prejuízo para a parte, pois a mesma foi isenta de custas de 

desarquivamento, assim, caso o acordo seja descumprido basta peticionar 

pelo desarquivamento. Isto posto, e pelo que mais consta dos autos, 

conheço dos embargos de declaração opostos, por tempestivos, mas, no 

mérito, nego-lhes provimento. Intimem-se. Canarana, 23 de abril de 2020. 

ARTHUR MOREIRA PEDREIRA DE ALBUQUERQUE Juiz(a) de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000138-16.2019.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

VALTEMIR JOSE FERREIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BEATRIZ SILVA BENSI OAB - MT24897/O (ADVOGADO(A))

ULYSSES COELHO OHLAND OAB - MT25317/O (ADVOGADO(A))

LUCIA HELENA RODRIGUES DA SILVA BENSI OAB - MT0004456A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIA APARECIDA LEITE DE SOUZA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CANARANA DESPACHO Processo: 

1000138-16.2019.8.11.0029. EXEQUENTE: VALTEMIR JOSE FERREIRA 

EXECUTADO: MARCIA APARECIDA LEITE DE SOUZA Vistos. Os autos 

foram remetidos a Defensoria Pública, no entanto, não houve 

manifestação em favor da executada pelos motivos aduzidos na petição 

id. 31372114, dessa forma, INTIME-SE o exequente para manifestar-se 

quanto a petição juntada no id.29936723 no prazo de 05(cinco) dias, após 

conclusos. Cumpra-se expedindo o necessário e com as cautelas de 

estilo. Às providências. CONRADO MACHADO SIMÃO Juiz de Direito 

CANARANA, 22 de abril de 2020.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000340-27.2018.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

CLEOMAR ROBERTO FERREIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO STRAPASSON OAB - MT10608/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDUARDO ROCHA FERREIRA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CANARANA DECISÃO Processo: 

1000340-27.2018.8.11.0029. EXEQUENTE: CLEOMAR ROBERTO FERREIRA 

EXECUTADO: EDUARDO ROCHA FERREIRA Vistos. Trata-se de exceção 

de pré-executividade apresentada pela parte executada representada 

pela Defensoria Pública. Pugnou no referido petitório pela extinção da 

presente execução, ante a ausência do autor em audiência de conciliação 

e reconsideração do despacho proferido no id. 28075606. Vieram 

conclusos. Observa-se dos autos que a parte autora apresentou 

justificativa nos autos pelo não comparecimento na audiência, sendo 

acolhida a justificativa apresentada (id. 28075606) e determinado a 

designação de nova audiência, que restou novamente infrutífera. Dessa 

forma, INDEFIRO o pedido de reconsideração, no mesmo sentido REJEITO 

a EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE, visto que a questão arguida pelo 

executado encontra-se resolvida nos autos. INTIME-SE o exequente para 

requerer o que entender de direito, dando prosseguimento na execução 

no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de abandono Com a manifestação, 

conclusos. Às providências. CONRADO MACHADO SIMÃO Juiz de Direito 

CANARANA, 22 de abril de 2020.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000697-70.2019.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

MICHEL LUIS FASOLO (INTERESSADO)

HELIDA PAULA BRESSAN (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALICIANE LETICIA SULZBACHER LOPES OAB - MT0018321A 

(ADVOGADO(A))

JESSICA FREITAS COIMBRA OAB - MT26354/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CONRADO MACHADO SIMAO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CANARANA DESPACHO Processo: 

1000697-70.2019.8.11.0029. INTERESSADO: HELIDA PAULA BRESSAN, 

MICHEL LUIS FASOLO REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos, etc. Ante a concessão de liminar 

em mandado de segurança, recebo o recurso apenas no efeito devolutivo, 

por não vislumbrar dano irreparável à parte recorrente (art. 43 da Lei 

9.099/95 e Enunciado 166 do FONAJE). Intime-se a parte recorrida para 

apresentar contrarrazões, no prazo de 10(dez) dias corridos. 

Apresentadas as contrarrazões ou decorrido o prazo sem manifestação, 

remetam-se os autos à Eg. Turma Recursal, com as homenagens e 

cautelas de estilo. CANARANA, 23 de abril de 2020. CONRADO 

MACHADO SIMÃO Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000771-27.2019.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

ROSINEIDE BARBOSA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARINA ROSA DA SILVA OAB - MT23939/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CANARANA SENTENÇA Processo: 

1000771-27.2019.8.11.0029. REQUERENTE: ROSINEIDE BARBOSA DA 

SILVA REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos, etc. Deixo de 

apresentar o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. 

Prefacialmente é imperioso desenredar que in casu o deslinde das 

questões de fato e de direito não depende de dilação probatória de perícia 

ou em audiência, pelo que delibero por julgar antecipadamente a lide, ex vi 

do art. 355 inc. I do CPC. Preliminar Postergo a análise. Mérito Alega a 

parte requerente ROSINEIDE BARBOSA DA SILVA que é cliente da 

requerida possuindo a linha (66) 9621-8878, inicialmente na modalidade 

pré-paga e posteriormente no plano controle, todavia, “no dia 21/01/2019 

(protocolo n.º 20195378510698 e n.º 20195378510698) e no dia 

24/01/2019 (protocolo n.º 2019 5394349525 e n.º 20195394540096) e 

SOLICITOU O CANCELAMENTO) e foi informada pela atendente que o 

cancelamento seria concluído – DOC N.º 04. Passaram alguns dias, a 

reclamante recebeu uma ligação da reclamada lhe cobrando a fatura no 

valor de R$ 61,53 referente ao período do dia 25/11/2018 ao dia 

24/12/2018 a qual tinha vencido no dia 10 de janeiro de 2019. A autora 

então ligou no dia 06/02/2019 no SAC da reclamada (protocolo n.º 

20195447477732) solicitou a fatura para pagamento uma vez que se 

referia ao período anterior ao pedido de cancelamento (21/01/2019 e 

24/01/2019) e na oportunidade informou que havia feito o pedido de 

cancelamento do plano e a atendente informou que o cancelamento seria 

concluído após o pagamento da fatura – DOC N.º 05. Desse modo, a 

reclamante pagou a fatura no dia 18 de fevereiro de 2019 e acreditou que 

o plano havia sido cancelado – DOC N.º 06. No dia 21 de fevereiro de 

2019 a autora recebeu nova mensagem da reclamada em seu celular 

informando que não havia localizado o pagamento da conta no valor de R$ 

61,53 com vencimento para o dia 10/02/2019 referente ao período de 

25/12/2018 a 24/01/2019. E mais uma vez por se tratar de um período 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1072024/4/2020 Página 426 de 870



anterior aos primeiros pedidos de cancelamento do plano, a autora emitiu a 

fatura e realizou o pagamento no dia 06 de março de 2019 e acreditou que 

o cancelamento havia sido concluído tendo em vista que não havia mais 

nenhuma fatura anterior ao pedido de cancelamento – DOC N.º 07. Puro 

engano! No dia 18 de março de 2019 a autora recebeu novamente uma 

mensagem de cobrança da reclamada, informando que havia uma fatura 

no valor de R$63,54, em aberto, e que era para a autora providenciar o 

pagamento – DOC N.º 08. A reclamante ligou novamente no SAC da 

reclamada no dia 21 de março de 2019 (protocolo n.º 20195781257082) 

para entender do que se tratava a fatura, pois havia solicitado o 

cancelamento do plano desde o dia 21 de janeiro de 2019 e pagou todas 

as faturas que se referiam a períodos anteriores ao cancelamento, 

momento em que foi informada que se tratava do período de 25/01/2019 à 

24/02/2019 (PERIODO POSTERIOR AO PEDIDO DE CANCELAMENTO) e 

mais uma vez a atendente informou que para o cancelamento se efetivar 

era necessário o pagamento da mencionada fatura”. SIC. Por fim, diz que 

continuou a receber faturas sem que estivesse utilizando e que teve a 

linha telefônica suspensa/cancelada. Pleiteia o cancelamento do plano 

controle, o restabelecimento da linha na modalidade pré-paga, a não 

inclusão de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, cancelamento 

das faturas referentes aos meses de abril, maio e junho 2019 e as demais 

que porventura forem emitidas no decorrer da ação, a devolução, em 

dobro, da quantia de R$67,73 referente à fatura do mês de março/2019 e 

danos morais. A requerida em defesa sustenta que “a parte autora não 

solicitou o cancelamento de sua linha telefônica, que foi cancelada em 

razão do não pagamento das faturas com vencimentos em abril, maio e 

junho de 2019, perfazendo o total de R$144,15. Por certo, embora a parte 

autora alegue ter solicitado o cancelamento da mencionada linha, os 

protocolos mencionados nada comprovam, haja vista que podem se referir 

a uma infinidade de temas, ou mesmo o atendimento encerrado sem 

conclusão, uma vez que nenhum deles foi localizado pela operadora ré”. 

SIC Cumpre à parte requerida impugnar especificamente os pontos 

aduzidos na inicial, presumindo-se verdadeiros os fatos não impugnados, 

ou contestados genericamente (CPC, art. 341). A parte requerente 

apresentou aos autos números de protocolos requerendo o cancelamento 

do plano controle desde janeiro/2019 e os comprovantes de pagamentos 

das faturas até o mês de março/2019. Em que pese a requerida sustentar 

que a autora não solicitou o cancelamento e que a 

suspensão/cancelamento se deu em razão do inadimplemento das faturas 

de abril a junho/2019, não impugnou especificamente os protocolos e os 

demais documentos. Ademais, a requerida não comprovou a utilização da 

linha após a solicitação de cancelamento. Portanto, incontroverso a 

suspensão/cancelamento indevida da linha telefônica. Ganha relevo no 

sistema processual o exame da prova conforme a chamada redução do 

módulo da prova, que se funda na verossimilhança das alegações feitas 

pelas partes, abrandando, por conseqüência, a exigência de prova 

irrefutável. Na moderna concepção do processo, não pode o juiz ficar 

adstrito às chamadas "provas cabais", "provas indiscutíveis", "provas 

estremes de dúvidas" etc. Basta que as provas permitam um juízo 

razoavelmente seguro de cognição a respeito dos fatos, os quais, muito 

provavelmente, ocorreram em consonância com o relato da parte que os 

arguiu. Destarte, "não se deve exigir um grau de certeza incompatível com 

a situação concreta, devendo ocorrer a redução do módulo da prova, 

aceitando-se um grau de verossimilhança suficiente, ou a verdade 

possível." (Luiz Guilherme Marinoni, Novas Linhas do Processo Civil, pág. 

127, Ed. Malheiros, 2ª ed., 1996). Na hipótese vertente, ante as 

circunstâncias em que os fatos ocorreram, aliados à prova produzida pela 

requerente e à fragilidade da prova da requerida, permitem um juízo 

razoavelmente seguro de cognição a respeito dos fatos, os quais, muito 

provavelmente ocorreram da forma narrada na inicial. O telefone e a 

internet são considerados meios úteis e indispensáveis à vida moderna. A 

suspensão do serviço acarreta, inegavelmente, transtornos ao usuário. A 

ilicitude da conduta da requerida provocou, sem dúvida, constrangimentos 

a parte requerente, que superam a órbita do aborrecimento rotineiro, 

impondo nos consumidores reflexos psicossociais, caracterizadores do 

dano moral. Os danos morais, no caso, presumem-se, não havendo 

necessidade, por conseguinte, de fazer prova objetiva do abalo à honra 

ou à reputação do ofendido. A título exemplificativo, transcrevo as 

seguintes ementas: CIVIL. PROCESSO CIVIL. DANO MORAL. TELEFONE 

CELULAR. COBRANÇA INDEVIDA. SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS. 

CABIMENTO. VALOR MANTIDO. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO A QUO. 

FIXAÇÃO. SÚMULA 362 DO STJ. APELO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A 

cobrança, e a consequente suspensão dos serviços de telefonia móvel 

abusivos, são suficientes para gerar dano moral. (ex vi, STJ, REsp 

1191428/PA, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado 

em 15.12.2011, DJe 01.02.2012). 2. Na linha desse mesmo precedente, 

inclusive, é razoável e proporcional a fixação do quantum indenizatório em 

R$ 4.538,00 (quatro mil, quinhentos e trinta e oito reais), a considerar 

também, cum grano salis, o fato em particular de que o apelado usava a 

linha de telefonia móvel profissionalmente. 3. O que merece reparo, 

outrossim, é o termo a quo da correção monetária dos danos morais, que 

deve coincidir com a data do seu arbitramento, ou seja, a data da prolação 

da sentença, a teor da Súmula nº 362 do STJ. 4. Apelo parcialmente 

provido. (Apelação Cível nº 0004934-13.2009.8.10.0040 (119507/2012), 1ª 

Câmara Cível do TJMA, Rel. Kleber Costa Carvalho. j. 30.08.2012, unânime, 

DJe 13.09.2012). APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. TELEFONIA 

MÓVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. INTERRUPÇÃO DO SERVIÇO POR 

ALEGADA AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DE MULTA SOB A ALEGAÇÃO DE 

QUE HOUVE MUDANÇA DE PLANO. PROVIMENTO AO RECURSO DA 

AUTORA CONSUMIDORA DO SERVIÇO. APELADA RECONHECE A 

SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS. ALEGA MAS NÃO PROVA TER HAVIDO 

FALHA DA CONSUMIDORA. NÃO HOUVE O ENVIO DA FATURA NÃO 

RECEBIDA. NÃO HÁ COMPROVAÇÃO DE QUE A MULTA DESEJADA SEJA 

DEVIDA. CONFIGURAÇÃO DO DANO MORAL IN RE IPSA. Indenização 

devida e majorada para R$ 5.000,00 a fim de adequar a resposta do 

Judiciário à intensidade, à duração e à natureza da lesão. Incidência do 

Verbete Sumular deste Tribunal de Justiça nº 192: "A indevida interrupção 

na prestação de serviços essenciais de água, energia elétrica, telefone e 

gás configura dano moral. Recurso provido, com fulcro no artigo 557, 

parágrafo 1º-A, do Código de Processo Civil". (Apelação nº 

0004002-53.2008.8.19.0058, 14ª Câmara Cível do TJRJ, Rel. Ronaldo 

Assed Machado. j. 23.08.2012). Configurado o dano moral, resta a 

quantificação da indenização. Segundo a melhor doutrina, a indenização 

por dano moral, além de prestar uma satisfação em relação à vítima, tem 

também um caráter punitivo e pedagógico em relação ao autor da infração, 

no sentido de que a indenização deve ser uma forma de inibir novas 

práticas da espécie. Devem ser considerados ainda: a expressão 

econômica da avença entre as partes; a repercussão do ato lesivo e as 

condições econômicas do ofensor e do ofendido. Na hipótese presente, 

não há prova de que a requerida tenha agido com culpa grave. Sabe-se 

que a requerida é uma empresa de grande porte. A repercussão na 

esfera psíquica da parte requerente, decorrente da suspensão do serviço 

de telefonia, pode ser classificada como moderada, se comparada a 

outras adversidades. Feitas as ponderações supra, considero adequada 

a fixação da indenização pelo dano moral em R$5.000,00 (cinco mil reais). 

Pleiteia ainda a parte autora a devolução da quantia de R$67,73 referente 

ao pagamento da fatura do mês de março/2019. Restando demonstrado 

que a solicitação de cancelamento se deu desde janeiro/2019, indevida a 

referida cobrança e devido a sua devolução, todavia, de forma simples, 

uma vez que não restou configurado a má-fé da requerida. Pelo exposto, 

decido pela parcialmente procedência do pedido deduzido na inicial, para: 

a) determinar cancelamento do plano controle e o restabelecimento da 

linha na modalidade pré-paga e o cancelamento das faturas dos meses de 

abril, maio e junho/2019 e as que vieram a ser emitidas no decorrer da lide; 

b) condenar a requerida a restituir, de forma simples, a quantia de R$67,73 

(sessenta e sete reais e setenta e três centavos) e; b) condenar a 

requerida pagar a parte requerente a quantia de R$5.000,00 (cinco mil 

reais), a título de indenização por danos morais, corrigidos monetariamente 

pelo INPC a partir desta data e acrescidos de juros de 1% ao mês, 

contados da citação (22/02/2020), por se tratar de ilícito contratual. 

Ratifico a liminar deferida. Decisão sujeita à homologação do Douto Juiz de 

Direito, a qual a submeto, conforme preceitua o art. 40 da Lei 9.099/95. 

MAISA ALVES DO CARMO Juíza Leiga Vistos, HOMOLOGO, para que 

surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do 

(a) (a) Juiz (a) Leigo (a) deste Juizado Especial. Em havendo 

C U M P R I M E N T O  V O L U N T Á R I O  d a 

CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a concordância da parte 

CREDORA com o(s) VALOR(ES) PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a 

quitação do valor devido, não havendo outras obrigações a serem 

cumpridas. EXPEÇA-SE, se necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL 

na forma requerida. Caso a solicitação de transferência de valor(es) seja 

para a conta do(a) advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, 

desde qu-e tenha sido juntado aos autos o instrumento procuratório com 

poderes para o(a) causídico(a)“receber, dar quitação”. Tudo cumprido, 
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ARQUIVE-SE, com as cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. 

Intimem-se as partes da sentença. CONRADO MACHADO SIMÃO Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000697-70.2019.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

MICHEL LUIS FASOLO (INTERESSADO)

HELIDA PAULA BRESSAN (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALICIANE LETICIA SULZBACHER LOPES OAB - MT0018321A 

(ADVOGADO(A))

JESSICA FREITAS COIMBRA OAB - MT26354/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO - Nos termos da legislação vigente e 

visando a readequação da pauta, impulsiono os presentes autos com a 

finalidade de designar a audiência de tentativa de conciliação para o dia 

29/08/2019, às 15h20min (MT). Intime-se as partes. Canarana-MT, 

31/07/2019. Janete Méri Teresinha Wesolowski Rodrigues Couto - Gestora 

Judiciária.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000697-70.2019.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

MICHEL LUIS FASOLO (INTERESSADO)

HELIDA PAULA BRESSAN (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALICIANE LETICIA SULZBACHER LOPES OAB - MT0018321A 

(ADVOGADO(A))

JESSICA FREITAS COIMBRA OAB - MT26354/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CANARANA DESPACHO Processo: 

1000697-70.2019.8.11.0029. INTERESSADO: HELIDA PAULA BRESSAN, 

MICHEL LUIS FASOLO REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos, etc. Ante a concessão de liminar 

em mandado de segurança, recebo o recurso apenas no efeito devolutivo, 

por não vislumbrar dano irreparável à parte recorrente (art. 43 da Lei 

9.099/95 e Enunciado 166 do FONAJE). Intime-se a parte recorrida para 

apresentar contrarrazões, no prazo de 10(dez) dias corridos. 

Apresentadas as contrarrazões ou decorrido o prazo sem manifestação, 

remetam-se os autos à Eg. Turma Recursal, com as homenagens e 

cautelas de estilo. CANARANA, 23 de abril de 2020. CONRADO 

MACHADO SIMÃO Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000320-02.2019.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

CICERO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BEATRIZ SILVA BENSI OAB - MT24897/O (ADVOGADO(A))

ULYSSES COELHO OHLAND OAB - MT25317/O (ADVOGADO(A))

LUCIA HELENA RODRIGUES DA SILVA BENSI OAB - MT0004456A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CANARANA SENTENÇA Processo: 

1000320-02.2019.8.11.0029. REQUERENTE: CICERO DOS SANTOS 

REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos. Dispensado o relatório, em 

atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. DECIDO. Tendo em 

vista o cumprimento integral da obrigação, conforme comprovado nos 

autos, JULGO EXTINTO O PROCESSO, com resolução de mérito nos 

termos do artigo 924, inciso II do Código de Processo Civil. EXPEÇA-SE O 

COMPETENTE ALVARÁ para levantamento dos valores depositados nos 

autos, consoante dados apresentados no id. 31431091. Sem custas. Com 

o trânsito em julgado, arquive-se. Às providências. CONRADO MACHADO 

SIMÃO Juiz de Direito CANARANA, 22 de abril de 2020.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001290-02.2019.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

THOMAS KALMBACH (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BEATRIZ SILVA BENSI OAB - MT24897/O (ADVOGADO(A))

ULYSSES COELHO OHLAND OAB - MT25317/O (ADVOGADO(A))

LUCIA HELENA RODRIGUES DA SILVA BENSI OAB - MT0004456A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLEUNIR PRAXEDES PEIXOTO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CANARANA DESPACHO Processo: 

1001290-02.2019.8.11.0029. REQUERENTE: THOMAS KALMBACH 

REQUERIDO: CLEUNIR PRAXEDES PEIXOTO Vistos. Deixo de decretar a 

revelia da requerida conforme solicitado em audiência, visto que a 

requerida justificou nos autos a impossibilidade de comparecimento na 

audiência realizada no dia 13 de fevereiro de 2020. Considerando que no 

id. 29217614, a parte promovida apresentou proposta de acordo, 

INTIME-SE a parte autora para manifestar-se no prazo de 15 (quinze) dias 

acerca da proposta apresentada. Com o aporte da manifestação, 

conclusos. Cumpra-se expedindo o necessário e com as cautelas de 

estilo. Às providências. CONRADO MACHADO SIMÃO Juiz de Direito 

CANARANA, 22 de abril de 2020.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000210-03.2019.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAMIFLAN DE MELO FERNANDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CANARANA DESPACHO Processo: 

1000210-03.2019.8.11.0029. REQUERIDO: BANCO BRADESCO 

REQUERENTE: RAMIFLAN DE MELO FERNANDES Vistos. INTIME-SE o 

exequente para que se manifeste quanto a petição de id. 31419028 no 

prazo de 05 (quinze) dias, sob pena de arquivamento. Após o decurso de 

prazo, certifique-se o necessário e, com ou sem manifestação torne 

conclusos. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de 

estilo. Às providências. CONRADO MACHADO SIMÃO Juiz de Direito 

CANARANA, 22 de abril de 2020.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000342-94.2018.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIVINO DARCIO RIBEIRO BASTO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CANARANA DESPACHO Processo: 

1000342-94.2018.8.11.0029. EXEQUENTE: BANCO BRADESCO 

EXECUTADO: DIVINO DARCIO RIBEIRO BASTO Vistos. INTIME-SE o 

exequente para que se manifeste quanto a petição de id. 31350325 no 

prazo de 05 (cinco) dias. Após o decurso de prazo, certifique-se o 
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necessário e, com ou sem manifestação torne conclusos. Cumpra-se, 

expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. Às providências. 

CONRADO MACHADO SIMÃO Juiz de Direito CANARANA, 22 de abril de 

2020.

Comarca de Chapada dos Guimarães

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000488-82.2020.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCIOSI & ASSMANN LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS DIETERICH ESPINDOLA BRENNER OAB - RS62993 

(ADVOGADO(A))

RAFAELA FACCIONI CORREA BRENNER OAB - RS63804 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NIVALDO FERNANDES SIQUEIRA (EXECUTADO)

MARIA AUGUSTA OLIVEIRA NANTES DE REZENDE (EXECUTADO)

AGNUS DEY FRANCO DE SOUZA (EXECUTADO)

 

Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de que seja 

intimada a parte autora/exequente para prestar nova caução, diante do 

reconhecimento da inidoneidade da caução apresentada pela 

exequente/embargada por encontrar-se onerada com hipoteca de 1º grau, 

conforme decisão prolatada nos autos de Embargos de Terceiros n. 

1000519-05.2020.811.0024, ficando os atos constritivos suspensos até 

que seja prestada nova caução.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000488-82.2020.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCIOSI & ASSMANN LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS DIETERICH ESPINDOLA BRENNER OAB - RS62993 

(ADVOGADO(A))

RAFAELA FACCIONI CORREA BRENNER OAB - RS63804 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NIVALDO FERNANDES SIQUEIRA (EXECUTADO)

MARIA AUGUSTA OLIVEIRA NANTES DE REZENDE (EXECUTADO)

AGNUS DEY FRANCO DE SOUZA (EXECUTADO)

 

Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de que seja 

intimada a parte autora/exequente para manifestação, no prazo de 05 

dias, acerca da certidão do Oficial de Justiça Id. 31297429.

Intimação Classe: CNJ-59 EMBARGOS DE TERCEIRO CÍVEL

Processo Número: 1000519-05.2020.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

CHARLES WURZIUS (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Alan Vagner Schmidel OAB - MT7504-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCIOSI & ASSMANN LTDA (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCAS DIETERICH ESPINDOLA BRENNER OAB - RS62993 

(ADVOGADO(A))

RAFAELA FACCIONI CORREA BRENNER OAB - RS63804 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE CHAPADA 

DOS GUIMARÃES DECISÃO Processo: 1000519-05.2020.8.11.0024. 

EMBARGANTE: CHARLES WURZIUS EMBARGADO: FRANCIOSI & 

ASSMANN LTDA Trata-se a ação de embargos de terceiro ajuizada por 

CHARLES WURZIUS em face de PANTANAL AGRÍCOLA LTDA, 

(“Pantanal”), ambos qualificados no encarte processual em epígrafe. Em 

síntese, visa o embargante à anulação do arresto realizado sobre 31.672 

sacas de 60 Kg (1.900.320 Kg) de soja de propriedade do embargante 

e f e t i v a d o s  i n d e v i d a m e n t e  n o s  a u t o s  d a  e x e c u ç ã o 

1000488-82.2020.8.11.0024, associada aos presentes embargos. 

Sustenta que o laudo de vistoria apresentado pela parte embargada é 

fraudulento, que a autorização e renúncia ao direito de preferência do 

embargante sobre a colheita de 1.000 hectares na parceria agrícola com 

Nivaldo Fernandes na Fazenda Laranjal foi exibido de forma maliciosa e 

fora de contexto. Afirma ser incontroverso que as sacas de soja objetos 

da execução são de propriedade do embargante desde 10.03.2020, 

recebidos em pagamento por três CPR. Que a parte embargada justificou 

seu penhor agrícola – restrito ao plantio e colheita realizados na Fazenda 

Laranjal lhe permitiria direito de sequela, induzindo este juízo a erro, 

determinando a liminar de sequestro. Assevera ainda que, inobstante a 

prudente decisão condicionando o cumprimento à prestação de caução 

idônea, o embargado ofereceu como caução imóvel hipotecado no valor 

de R$ 6.430.000,00 (seis milhões quatrocentos e trinta mil reais), avaliado 

por R$ 8.860.000,00 mediante laudo unilateral. Alega, assim, que a caução 

apresentada é insuficiente e que a parte embargada não possui direito de 

sequela sobre a soja do embargante, porque tal soja não é proveniente de 

colheita da Fazenda Laranjal e sim da Fazenda Arujá. Requer, em sede 

liminar, que seja deferida a tutela de urgência de natureza cautelar para: 

a) determinar a suspensão da Execução 1000488-82.2020.8.11.0024 em 

apenso sobre as 31.672 sacas de 60 Kg (1.900.320 Kg) de soja de 

propriedade do Embargante arrestados no referido processo; b) 

determinar a imediata proibição de remoção e restituição da posse ao 

embargante dos 31.672 sacas de 60 Kg (1.900.320 Kg) de soja de sua 

propriedade arrestados na execução 1000488-82.2020.8.11.0024 

associado ao presente processo; c) determinar à embargada que seja 

imediatamente impedida a remoção da soja e/ou determinada em até 24h a 

sua devolução nos armazéns das Fazendas Fartura e Barranco 

Vermelho, sob pena de multa diária de R$ 500.000,00 (quinhentos mil 

reais) e expedição de mandado de busca e apreensão dos grãos 

depositados; d) reconhecer a inidoneidade da caução prestada nos autos 

da execução 1000488-82.2020.8.11.0024 por estar onerada com hipoteca 

de 1º grau. Com a exordial juntou diversos documentos. O magistrado da 

Primeira Vara se declarou suspeito. O processo veio concluso. 

Fundamenta-se. Decide-se. O Novo Código de Processo Civil, regido pela 

Lei n. 13.105/2015, inspirado pelo neoconstitucionalismo contemporâneo, 

trouxe ao sistema normativo uma releitura das categorias jurídicas e a 

modificação de algumas normas, em sintonia com a nova ótica 

processual-constitucional à luz dos princípios e regras constitucionais. 

Uma dessas modificações se trata da tutela provisória, que compreende a 

tutela de urgência, regulada nos artigos 300 a 310, e a tutela de evidência, 

disciplinada no artigo 311, ambos do Novo Código de Processo Civil. Por 

sua vez, a tutela de urgência, pela sua natureza jurídica, classifica-se em 

tutela cautelar ou tutela antecipada (satisfativa), sendo possível o seu 

requerimento em procedimento autônomo ou em caráter incidental. O art. 

300 do Código de Processo Civil disciplina dois pressupostos para a 

concessão da tutela de urgência (cautelar ou antecipatória), 

consubstanciado na probabilidade do direito, perigo de dano (satisfativa) e 

no risco ao resultado útil do processo (assecuratório). Além disso, é 

incabível a concessão de tutela de urgência quando se verificar o perigo 

da irreversibilidade dos efeitos da decisão, conforme sedimentado no art. 

300, §3º do Código de Processo Civil. No caso em tela, verifica-se que a 

tutela de urgência de natureza antecipatória merece parcial acolhimento 

por este Juízo, conforme a seguir delimitado. Em primeiro lugar, verifica-se 

que este juízo, na execução associada ao presente processo, deferiu a 

liminar determinando o sequestro de 2.284.987,80 (dois milhões, duzentos 

e oitenta e quatro mil, novecentos e oitenta e sete vírgula oitenta) 

quilogramas de soja, ou o equivalente a 38.084 (trinta e oito mil e oitenta e 

quatro) sacas de soja de 60kg dos grãos colhidos na Fazenda Laranjal 

situada em Nova Brasilândia/MT, e registrada sob a matrícula nº 1.351 em 

posse dos executados e dos terceiros. Pelo auto de sequestro juntado 

pelo embargante no ID n. 31380285, verifica-se que na Fazenda Barranco 

Vermelho foram sequestradas 17.500 sacas de soja, avaliadas pelo oficial 

de justiça no valor de R$ 78,00 cada, totalizando R$ 1.365.000,00 (um 

milhão, trezentos e sessenta e cinco mil reais). Malgrado a alegação do 

embargante de que a soja objeto de sequestro não teria sido colhida na 

Fazenda Laranjal e sim na Fazenda Arujá, não faz prova substancial 

nesse sentido. Para demonstrar suas alegações, junta instrumento 

particular de parceria agrícola (ID n. 31380794) firmado entre o 

embargante e o primeiro executado no dia 23.04.2019, com 
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reconhecimento de firma no dia seguinte e um termo de distrato e quitação 

do mesmo termo de parceria firmado no dia 24.04.2019, ou seja, no dia 

seguinte à lavratura do contrato. Colaciona também cédulas de produto 

rural n. SJ 001/2019, 002/2019 e 003/2019 (ID n. 31380800 e seguintes) 

todas emitidas em 30.10.2019 e vencimento em 30.03.2020, com 

reconhecimento de firma no dia 04.02.2020. Cumpre salientar que as CPR 

que deram origem à execução pela embargada possuem vencimento no 

dia 01.02.2020 e foram devidamente registradas. O reconhecimento de 

firma das CPR que o embargante alega que deram ensejo ao débito 

existente entre o primeiro executado e o embargante se deu somente após 

o vencimento da das CPR objetos da execução. E tais cédulas, “de per si” 

não fazem prova de suas alegações. Não bastasse, em que pese a 

impugnação da parte embargante ao laudo de vistoria apresentado pela 

parte exequente no processo associado, não fez qualquer contraprova no 

sentido de desconstituir tal documento. As fotografias e o mapa juntado 

pela parte embargante não são capazes de comprovar, em cognição não 

exauriente, que a soja objeto de sequestro foi plantada na Fazenda Arujá 

e não na Fazenda Pantanal. Ademais, o embargante não impugnou o 

documento de ID n. 31114507 em que o executado Nivaldo autoriza a 

Fazenda Fartura e o Grupo Agroverde a transferir para o ora embargante 

o equivalente a i) 861.780 kg de soja a granel ou 14.363,0 sacas de 60 

(sessenta) quilos para pagamento da CPR SJ 002/2019, ii) 810.000 kg de 

soja a granel ou 13.600 sacas de soja de 60 (sessenta) quilos para 

pagamento da CPR SJ 001/2019; iii) 280.000 kg de soja a granel, ou 4.670 

sacas de soja de 60 (sessenta) quilos para pagamento da CPR SJ 

003/2019, se referindo à colheita realizada nas Fazendas Arujá e Laranjal. 

Ao contrário, apenas alegou que os grãos depositados em seu favor se 

referem à colheita diversa do objeto das CPR que originaram a execução, 

por terem sido colhidos em fazenda diversa. Ainda, importa esclarecer 

que, conforme certificado no auto de apreensão pelo oficial de justiça 

responsável (ID n. 31297432 da execução), no cumprimento do mandado, 

a administradora da Fazenda Barranco Vermelho se recusou a emitir laudo 

acerca da quantidade de soja depositada em nome do executado, 

dificultando o cumprimento do mandado pelo oficial do juízo. Já a Fazenda 

Fartura, forneceu ao oficial de justiça o laudo com a quantidade de soja 

depositada (ID n. 31297433 da execução), facilitando, assim, posterior 

análise da exata quantidade depositada referente à colheita realizada 

especificamente na Fazenda Laranjal. Cumpre salientar que em análise de 

tutela de urgência em liminar, não cabe ao juízo se debruçar ou adentrar 

ao mérito, de forma que as alegações da parte autora devem estar 

acompanhadas das devidas provas, o que não aconteceu no presente 

caso. Pelas provas carreadas pela parte embargante ao presente feito, ao 

menos em análise perfunctória, não se pode concluir que os produtos 

objeto de sequestro foram plantadas na Fazenda Arujá, como por ela 

alegado, ausente assim, a comprovação da probabilidade do direito. 

Quanto à alegação de inidoneidade/insuficiência de caução, verifica-se 

que merece acolhimento. Em detida análise à escritura do imóvel 

apresentado pela parte embargada para caucionar a execução, 

verifica-se que a hipoteca cancelada em fevereiro de 2020 foi prenotada 

novamente em 11.03.2020 para garantir um crédito no valor de R$ 

6.430.000,00 (seis milhões quatrocentos e trinta mil reais), sendo atribuído 

a tal imóvel, naquele ato, o mesmo valor da hipoteca. O imóvel oferecido 

para garantia do juízo deve ser livre de ônus, requisito que não se 

vislumbra no presente feito, pois incidente ônus real (hipoteca) sobre o 

imóvel ofertado, de modo a descaracterizar o valor atribuído pela 

avaliação. O valor conferido ao imóvel no parecer juntado pela parte 

embargada na execução (ID n. 31233635), ainda que considerado pelo 

juízo, pressupõe a inexistência de ônus reais. Nesse sentido a 

jurisprudência dos tribunais pátrios já decidiu em inúmeras ocasiões, como 

se extrai dos excertos abaixo transcritos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

AÇÃO COMINATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DECISÃO QUE DEFERIU 

A TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA, PARA DETERMINAR O 

CUMPRIMENTO DE CÉDULA DE CRÉDITO INDUSTRIAL PELO BANCO NO 

PRAZO DE CINCO DIAS, SOB PENA DE MULTA DIÁRIA. ALEGAÇÃO DE 

QUE OS RECURSOS NÃO FORAM LIBERADOS EM RAZÃO DA 

NECESSIDADE DE AVERBAÇÃO, NA MATRÍCULA DO IMÓVEL 

HIPOTECADO A TERCEIROS, ACERCA DA EXCLUSÃO DOS BENS MÓVEIS 

DADOS EM GARANTIA DA ABRANGÊNCIA DA HIPOTECA. EXIGÊNCIA QUE 

NÃO CONSTA DO PACTO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. 

PROBABILIDADE DO DIREITO DEMONSTRADA. PERIGO DE DANO OU 

RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO TAMBÉM CARACTERIZADO. 

REQUISITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA PREENCHIDOS (ART. 300, 

CPC/2015). CAUÇÃO. IMÓVEL OFERECIDO QUE FOI HIPOTECADO EM 

GARANTIA DE CONTRATO FIRMADO COM OUTRA INSTITUIÇÃO 

FINANCEIRA. INIDONEIDADE RECONHECIDA. BEM QUE DEVE SER LIVRE 

DE ÔNUS. ACOLHIMENTO DO RECLAMO NESSE PONTO, PARA 

DETERMINAR A PRESTAÇÃO DE NOVA CAUÇÃO. MULTA DIÁRIA. VALOR 

QUE DEVE SERVIR PARA COMPELIR A PARTE AO CUMPRIMENTO DA 

DETERMINAÇÃO JUDICIAL. MONTANTE ARBITRADO NA DECISÃO 

AGRAVADA QUE SE REVELA EXCESSIVO. MINORAÇÃO CABÍVEL. 

REDUÇÃO TAMBÉM DO SEU LIMITE TOTAL. RECURSO CONHECIDO E 

PARCIALMENTE PROVIDO. (TJ-SC - AI: 10023235920168240000 Criciúma 

1002323-59.2016.8.24.0000, Relator: Soraya Nunes Lins, Data de 

Julgamento: 17/05/2018, Quinta Câmara de Direito Comercial). APELAÇÃO 

CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO CAUTELAR DE CAUÇÃO. 

PRÉ-PENHORA. CAUÇÃO INIDÔNEA. IMÓVEL HIPOTECADO. - O 

ajuizamento superveniente de execução fiscal não implica perda de objeto 

da cautelar de pré-penhora, na esteira de julgados desta Corte. - O STJ, 

no julgamento do REsp. 1.123.669/RS, submetido ao rito dos recursos 

repetitivos, firmou a orientação de que o contribuinte pode, após o 

vencimento da sua obrigação e antes da execução, garantir o juízo de 

forma antecipada, para o fim de obter certidão positiva com efeito de 

negativa, desde que seja prestada em valor suficiente à garantia do juízo. 

- Todavia, a caução oferecida há de ser idônea, requisito que não se 

vislumbra no presente feito, pois incidente ônus real (hipoteca) sobre o 

imóvel ofertado, de modo a descaracterizar o valor atribuído pela 

avaliação. Caso em que é expresso o laudo de avaliação em admitir que o 

valor atribuído pressupõe a inexistência de ônus reais. APELO PROVIDO. 

(TJ-RS - AC: 70071595110 RS, Relator: Marilene Bonzanini, Data de 

Julgamento: 24/11/2016, Vigésima Segunda Câmara Cível, Data de 

Publicação: Diário da Justiça do dia 28/11/2016). AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADA COM COBRANÇA. CONTRATO DE LOCAÇÃO. CASO 

CONCRETO. MATÉRIA DE FATO. LIMINAR DE DESPEJO. CAUÇÃO. 

POSSIBILIDADE DE OFERECIMENTO DE BEM IMÓVEL NA ESPÉCIE, LIVRE 

DE ÔNUS REAIS. AGRAVO PROVIDO. (TJ-RS - AI: 70054295696 RS, 

Relator: Vicente Barrôco de Vasconcellos, Data de Julgamento: 

22/05/2013, Décima Quinta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da 

Justiça do dia 27/05/2013). Com efeito, ante a ausência de demonstração 

da probabilidade do direito, a tutela em questão necessita de convicção 

probatória que não pôde ser realizada sem o efetivo contraditório e a 

instrução do feito, com exceção do reconhecimento da inidoneidade da 

caução apresentada pela parte embargada no processo de execução 

associado. 1 – Forte nos fundamentos acima, este Juízo RECEBE os 

embargos opostos pelo embargante e ACOLHE PARCIALMENTE o pedido 

de tutela de urgência para reconhecer a inidoneidade da caução 

apresentada pela embargada por encontrar-se onerada com hipoteca de 

1º grau e determinar a prestação de nova caução. 2 - Até que seja 

prestada nova caução pela parte embargada/exequente, devidamente 

deferida pelo juízo, os atos constritivos PERMANECERÃO SUSPENSOS na 

execução associada. 3 – Tratando-se a demanda em destaque de direitos 

disponíveis, DESIGNA-SE audiência de conciliação a ser realizada no 

Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania de Chapada dos 

Guimarães/MT (CEJUSC), devendo as partes comparecer acompanhadas 

de seus respectivos advogados ou pela Defensoria Pública, conforme 

determina o art. 334, §9º do mesmo diploma processual. 4 – EXPEÇA-SE 

carta de citação e intimação do embargado. O réu poderá apresentar 

contestação no prazo de 15 (quinze) dias contados da data de audiência 

de conciliação, observando-se as normas dos artigos 679 do CPC, findo o 

qual se seguirá o procedimento comum. Como a parte embargante 

expressou na petição inicial seu desinteresse na realização de audiência 

de conciliação, a parte embargada deverá afirmar expressamente seu 

desinteresse na composição consensual, sob pena de não ser realizada a 

sessão, nos termos do § 4º, inciso I do artigo 334 do Código de Processo 

Civil. 5 – Na hipótese de o embargado alegar em sua contestação fato 

impeditivo, modificativo, extintivo do direito do autor ou quaisquer das 

matérias mencionadas no art. 337 do CPC, INTIME-SE a parte autora para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifeste-se a respeito, conforme 

preceituam os artigos 350 e 351 do CPC. 6 - CUMPRA-SE, expedindo-se o 

necessário. Chapada dos Guimarães/MT, 22 de abril de 2020. RAMON 

FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000443-78.2020.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:
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JOAO VICTOR ARAUJO DA SILVA (TESTEMUNHA)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELAINE GOMES DOS SANTOS OAB - MT28072/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT (TESTEMUNHA)

 

Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de que seja 

intimada a parte autora/exequente para comparecer à AUDIÊNCIA de 

CONCILIAÇÃO DESIGNADA PARA 29/07/2020 às 15:30 CEJUSC - 

CENTRAL JUDICIÁRIA DE SOLUÇÃO DE CONFLITO DE CHAPADA DOS 

GUIMARÃES.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000490-52.2020.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

GRACIENE PAULINE MAZETO CORREA DA COSTA (REQUERENTE)

FLAVIO AUGUSTO MESQUITA CORREA DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ANTONIO GASPARELO JUNIOR OAB - MT7191-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MALAI MANSO HOTEL RESORT S.A. (REQUERIDO)

 

Certifico que enviei a decisão que deferiu o parcelamento das custas 

processuais ao DCA, conforme e-mail anexo, devendo a parte autora 

providenciar o pagamento das custas, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000490-52.2020.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

GRACIENE PAULINE MAZETO CORREA DA COSTA (REQUERENTE)

FLAVIO AUGUSTO MESQUITA CORREA DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ANTONIO GASPARELO JUNIOR OAB - MT7191-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MALAI MANSO HOTEL RESORT S.A. (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de que seja 

intimada a parte autora/exequente para comparecer à AUDIÊNCIA de 

CONCILIAÇÃO DESIGNADA PARA 05/08/2020 às 14:00 CEJUSC - 

CENTRAL JUDICIÁRIA DE SOLUÇÃO DE CONFLITO DE CHAPADA DOS 

GUIMARÃES.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000487-97.2020.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

AMANDA NASCIMENTO PEDRIEL (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MOSAR FRATARI TAVARES OAB - MT3239-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WENTO ALVES PEDRIEL (REU)

 

Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de que seja 

intimada a parte autora/exequente para comparecer à AUDIÊNCIA de 

CONCILIAÇÃO DESIGNADA PARA 01/09/2020 às 15:00 CEJUSC - 

CENTRAL JUDICIÁRIA DE SOLUÇÃO DE CONFLITO DE CHAPADA DOS 

GUIMARÃES.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 89578 Nr: 982-66.2017.811.0024

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Nacional

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Metalgrin Industria de Plasticos LTDA, Arnaldo 

Grin Neto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elvis de Mari Batista - 

OAB:60483/RS, Ricardo Baroni Susin - OAB:56864, SAMUEL 

RADAELLI - OAB:64229

 Vistos, etc.

 De fato, por se tratar de bem indicado à penhora pela parte executada, 

cabe a ela o pagamento da diligência processual, nos termos do art. 82 do 

Código de Processo Civil. Dessa maneira, intime-se a parte executada 

para que recolha os valores da diligência processual.

 Restando silente, devolva-se a missiva ao juízo deprecante.

 Recolhidos os valores, promova-se o cumprimento nos termos da missiva 

e dos documentos de fls. 67/68.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 89578 Nr: 982-66.2017.811.0024

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Nacional

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Metalgrin Industria de Plasticos LTDA, Arnaldo 

Grin Neto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elvis de Mari Batista - 

OAB:60483/RS, Ricardo Baroni Susin - OAB:56864, SAMUEL 

RADAELLI - OAB:64229

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de intimar a parte 

requerida para, no prazo de 05 (cinco) dias, providenciar o depósito da 

diligência do oficial de justiça, para cumprimento do mandado de penhora, 

devendo o depósito da diligência ser realizado por meio de Guia de 

Diligência, obtida no site do Tribunal de Justiça de Mato Grosso - emissão 

de guias online - diligência - emissão de guia de diligência, e após o 

pagamento, juntar nos autos o respectivo comprovante.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-59 EMBARGOS DE TERCEIRO CÍVEL

Processo Número: 1000519-05.2020.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

CHARLES WURZIUS (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Alan Vagner Schmidel OAB - MT7504-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCIOSI & ASSMANN LTDA (EMBARGADO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE CHAPADA 

DOS GUIMARÃES DECISÃO Processo: 1000519-05.2020.8.11.0024. 

EMBARGANTE: CHARLES WURZIUS EMBARGADO: FRANCIOSI & 

ASSMANN LTDA Trata-se a ação de embargos de terceiro ajuizada por 

CHARLES WURZIUS em face de PANTANAL AGRÍCOLA LTDA, 

(“Pantanal”), ambos qualificados no encarte processual em epígrafe. Em 

síntese, visa o embargante à anulação do arresto realizado sobre 31.672 

sacas de 60 Kg (1.900.320 Kg) de soja de propriedade do embargante 

e f e t i v a d o s  i n d e v i d a m e n t e  n o s  a u t o s  d a  e x e c u ç ã o 

1000488-82.2020.8.11.0024, associada aos presentes embargos. 

Sustenta que o laudo de vistoria apresentado pela parte embargada é 

fraudulento, que a autorização e renúncia ao direito de preferência do 

embargante sobre a colheita de 1.000 hectares na parceria agrícola com 

Nivaldo Fernandes na Fazenda Laranjal foi exibido de forma maliciosa e 

fora de contexto. Afirma ser incontroverso que as sacas de soja objetos 

da execução são de propriedade do embargante desde 10.03.2020, 

recebidos em pagamento por três CPR. Que a parte embargada justificou 

seu penhor agrícola – restrito ao plantio e colheita realizados na Fazenda 

Laranjal lhe permitiria direito de sequela, induzindo este juízo a erro, 

determinando a liminar de sequestro. Assevera ainda que, inobstante a 

prudente decisão condicionando o cumprimento à prestação de caução 

idônea, o embargado ofereceu como caução imóvel hipotecado no valor 

de R$ 6.430.000,00 (seis milhões quatrocentos e trinta mil reais), avaliado 

por R$ 8.860.000,00 mediante laudo unilateral. Alega, assim, que a caução 

apresentada é insuficiente e que a parte embargada não possui direito de 

sequela sobre a soja do embargante, porque tal soja não é proveniente de 

colheita da Fazenda Laranjal e sim da Fazenda Arujá. Requer, em sede 

liminar, que seja deferida a tutela de urgência de natureza cautelar para: 

a) determinar a suspensão da Execução 1000488-82.2020.8.11.0024 em 

apenso sobre as 31.672 sacas de 60 Kg (1.900.320 Kg) de soja de 

propriedade do Embargante arrestados no referido processo; b) 
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determinar a imediata proibição de remoção e restituição da posse ao 

embargante dos 31.672 sacas de 60 Kg (1.900.320 Kg) de soja de sua 

propriedade arrestados na execução 1000488-82.2020.8.11.0024 

associado ao presente processo; c) determinar à embargada que seja 

imediatamente impedida a remoção da soja e/ou determinada em até 24h a 

sua devolução nos armazéns das Fazendas Fartura e Barranco 

Vermelho, sob pena de multa diária de R$ 500.000,00 (quinhentos mil 

reais) e expedição de mandado de busca e apreensão dos grãos 

depositados; d) reconhecer a inidoneidade da caução prestada nos autos 

da execução 1000488-82.2020.8.11.0024 por estar onerada com hipoteca 

de 1º grau. Com a exordial juntou diversos documentos. O magistrado da 

Primeira Vara se declarou suspeito. O processo veio concluso. 

Fundamenta-se. Decide-se. O Novo Código de Processo Civil, regido pela 

Lei n. 13.105/2015, inspirado pelo neoconstitucionalismo contemporâneo, 

trouxe ao sistema normativo uma releitura das categorias jurídicas e a 

modificação de algumas normas, em sintonia com a nova ótica 

processual-constitucional à luz dos princípios e regras constitucionais. 

Uma dessas modificações se trata da tutela provisória, que compreende a 

tutela de urgência, regulada nos artigos 300 a 310, e a tutela de evidência, 

disciplinada no artigo 311, ambos do Novo Código de Processo Civil. Por 

sua vez, a tutela de urgência, pela sua natureza jurídica, classifica-se em 

tutela cautelar ou tutela antecipada (satisfativa), sendo possível o seu 

requerimento em procedimento autônomo ou em caráter incidental. O art. 

300 do Código de Processo Civil disciplina dois pressupostos para a 

concessão da tutela de urgência (cautelar ou antecipatória), 

consubstanciado na probabilidade do direito, perigo de dano (satisfativa) e 

no risco ao resultado útil do processo (assecuratório). Além disso, é 

incabível a concessão de tutela de urgência quando se verificar o perigo 

da irreversibilidade dos efeitos da decisão, conforme sedimentado no art. 

300, §3º do Código de Processo Civil. No caso em tela, verifica-se que a 

tutela de urgência de natureza antecipatória merece parcial acolhimento 

por este Juízo, conforme a seguir delimitado. Em primeiro lugar, verifica-se 

que este juízo, na execução associada ao presente processo, deferiu a 

liminar determinando o sequestro de 2.284.987,80 (dois milhões, duzentos 

e oitenta e quatro mil, novecentos e oitenta e sete vírgula oitenta) 

quilogramas de soja, ou o equivalente a 38.084 (trinta e oito mil e oitenta e 

quatro) sacas de soja de 60kg dos grãos colhidos na Fazenda Laranjal 

situada em Nova Brasilândia/MT, e registrada sob a matrícula nº 1.351 em 

posse dos executados e dos terceiros. Pelo auto de sequestro juntado 

pelo embargante no ID n. 31380285, verifica-se que na Fazenda Barranco 

Vermelho foram sequestradas 17.500 sacas de soja, avaliadas pelo oficial 

de justiça no valor de R$ 78,00 cada, totalizando R$ 1.365.000,00 (um 

milhão, trezentos e sessenta e cinco mil reais). Malgrado a alegação do 

embargante de que a soja objeto de sequestro não teria sido colhida na 

Fazenda Laranjal e sim na Fazenda Arujá, não faz prova substancial 

nesse sentido. Para demonstrar suas alegações, junta instrumento 

particular de parceria agrícola (ID n. 31380794) firmado entre o 

embargante e o primeiro executado no dia 23.04.2019, com 

reconhecimento de firma no dia seguinte e um termo de distrato e quitação 

do mesmo termo de parceria firmado no dia 24.04.2019, ou seja, no dia 

seguinte à lavratura do contrato. Colaciona também cédulas de produto 

rural n. SJ 001/2019, 002/2019 e 003/2019 (ID n. 31380800 e seguintes) 

todas emitidas em 30.10.2019 e vencimento em 30.03.2020, com 

reconhecimento de firma no dia 04.02.2020. Cumpre salientar que as CPR 

que deram origem à execução pela embargada possuem vencimento no 

dia 01.02.2020 e foram devidamente registradas. O reconhecimento de 

firma das CPR que o embargante alega que deram ensejo ao débito 

existente entre o primeiro executado e o embargante se deu somente após 

o vencimento da das CPR objetos da execução. E tais cédulas, “de per si” 

não fazem prova de suas alegações. Não bastasse, em que pese a 

impugnação da parte embargante ao laudo de vistoria apresentado pela 

parte exequente no processo associado, não fez qualquer contraprova no 

sentido de desconstituir tal documento. As fotografias e o mapa juntado 

pela parte embargante não são capazes de comprovar, em cognição não 

exauriente, que a soja objeto de sequestro foi plantada na Fazenda Arujá 

e não na Fazenda Pantanal. Ademais, o embargante não impugnou o 

documento de ID n. 31114507 em que o executado Nivaldo autoriza a 

Fazenda Fartura e o Grupo Agroverde a transferir para o ora embargante 

o equivalente a i) 861.780 kg de soja a granel ou 14.363,0 sacas de 60 

(sessenta) quilos para pagamento da CPR SJ 002/2019, ii) 810.000 kg de 

soja a granel ou 13.600 sacas de soja de 60 (sessenta) quilos para 

pagamento da CPR SJ 001/2019; iii) 280.000 kg de soja a granel, ou 4.670 

sacas de soja de 60 (sessenta) quilos para pagamento da CPR SJ 

003/2019, se referindo à colheita realizada nas Fazendas Arujá e Laranjal. 

Ao contrário, apenas alegou que os grãos depositados em seu favor se 

referem à colheita diversa do objeto das CPR que originaram a execução, 

por terem sido colhidos em fazenda diversa. Ainda, importa esclarecer 

que, conforme certificado no auto de apreensão pelo oficial de justiça 

responsável (ID n. 31297432 da execução), no cumprimento do mandado, 

a administradora da Fazenda Barranco Vermelho se recusou a emitir laudo 

acerca da quantidade de soja depositada em nome do executado, 

dificultando o cumprimento do mandado pelo oficial do juízo. Já a Fazenda 

Fartura, forneceu ao oficial de justiça o laudo com a quantidade de soja 

depositada (ID n. 31297433 da execução), facilitando, assim, posterior 

análise da exata quantidade depositada referente à colheita realizada 

especificamente na Fazenda Laranjal. Cumpre salientar que em análise de 

tutela de urgência em liminar, não cabe ao juízo se debruçar ou adentrar 

ao mérito, de forma que as alegações da parte autora devem estar 

acompanhadas das devidas provas, o que não aconteceu no presente 

caso. Pelas provas carreadas pela parte embargante ao presente feito, ao 

menos em análise perfunctória, não se pode concluir que os produtos 

objeto de sequestro foram plantadas na Fazenda Arujá, como por ela 

alegado, ausente assim, a comprovação da probabilidade do direito. 

Quanto à alegação de inidoneidade/insuficiência de caução, verifica-se 

que merece acolhimento. Em detida análise à escritura do imóvel 

apresentado pela parte embargada para caucionar a execução, 

verifica-se que a hipoteca cancelada em fevereiro de 2020 foi prenotada 

novamente em 11.03.2020 para garantir um crédito no valor de R$ 

6.430.000,00 (seis milhões quatrocentos e trinta mil reais), sendo atribuído 

a tal imóvel, naquele ato, o mesmo valor da hipoteca. O imóvel oferecido 

para garantia do juízo deve ser livre de ônus, requisito que não se 

vislumbra no presente feito, pois incidente ônus real (hipoteca) sobre o 

imóvel ofertado, de modo a descaracterizar o valor atribuído pela 

avaliação. O valor conferido ao imóvel no parecer juntado pela parte 

embargada na execução (ID n. 31233635), ainda que considerado pelo 

juízo, pressupõe a inexistência de ônus reais. Nesse sentido a 

jurisprudência dos tribunais pátrios já decidiu em inúmeras ocasiões, como 

se extrai dos excertos abaixo transcritos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

AÇÃO COMINATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DECISÃO QUE DEFERIU 

A TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA, PARA DETERMINAR O 

CUMPRIMENTO DE CÉDULA DE CRÉDITO INDUSTRIAL PELO BANCO NO 

PRAZO DE CINCO DIAS, SOB PENA DE MULTA DIÁRIA. ALEGAÇÃO DE 

QUE OS RECURSOS NÃO FORAM LIBERADOS EM RAZÃO DA 

NECESSIDADE DE AVERBAÇÃO, NA MATRÍCULA DO IMÓVEL 

HIPOTECADO A TERCEIROS, ACERCA DA EXCLUSÃO DOS BENS MÓVEIS 

DADOS EM GARANTIA DA ABRANGÊNCIA DA HIPOTECA. EXIGÊNCIA QUE 

NÃO CONSTA DO PACTO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. 

PROBABILIDADE DO DIREITO DEMONSTRADA. PERIGO DE DANO OU 

RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO TAMBÉM CARACTERIZADO. 

REQUISITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA PREENCHIDOS (ART. 300, 

CPC/2015). CAUÇÃO. IMÓVEL OFERECIDO QUE FOI HIPOTECADO EM 

GARANTIA DE CONTRATO FIRMADO COM OUTRA INSTITUIÇÃO 

FINANCEIRA. INIDONEIDADE RECONHECIDA. BEM QUE DEVE SER LIVRE 

DE ÔNUS. ACOLHIMENTO DO RECLAMO NESSE PONTO, PARA 

DETERMINAR A PRESTAÇÃO DE NOVA CAUÇÃO. MULTA DIÁRIA. VALOR 

QUE DEVE SERVIR PARA COMPELIR A PARTE AO CUMPRIMENTO DA 

DETERMINAÇÃO JUDICIAL. MONTANTE ARBITRADO NA DECISÃO 

AGRAVADA QUE SE REVELA EXCESSIVO. MINORAÇÃO CABÍVEL. 

REDUÇÃO TAMBÉM DO SEU LIMITE TOTAL. RECURSO CONHECIDO E 

PARCIALMENTE PROVIDO. (TJ-SC - AI: 10023235920168240000 Criciúma 

1002323-59.2016.8.24.0000, Relator: Soraya Nunes Lins, Data de 

Julgamento: 17/05/2018, Quinta Câmara de Direito Comercial). APELAÇÃO 

CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO CAUTELAR DE CAUÇÃO. 

PRÉ-PENHORA. CAUÇÃO INIDÔNEA. IMÓVEL HIPOTECADO. - O 

ajuizamento superveniente de execução fiscal não implica perda de objeto 

da cautelar de pré-penhora, na esteira de julgados desta Corte. - O STJ, 

no julgamento do REsp. 1.123.669/RS, submetido ao rito dos recursos 

repetitivos, firmou a orientação de que o contribuinte pode, após o 

vencimento da sua obrigação e antes da execução, garantir o juízo de 

forma antecipada, para o fim de obter certidão positiva com efeito de 

negativa, desde que seja prestada em valor suficiente à garantia do juízo. 

- Todavia, a caução oferecida há de ser idônea, requisito que não se 

vislumbra no presente feito, pois incidente ônus real (hipoteca) sobre o 

imóvel ofertado, de modo a descaracterizar o valor atribuído pela 
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avaliação. Caso em que é expresso o laudo de avaliação em admitir que o 

valor atribuído pressupõe a inexistência de ônus reais. APELO PROVIDO. 

(TJ-RS - AC: 70071595110 RS, Relator: Marilene Bonzanini, Data de 

Julgamento: 24/11/2016, Vigésima Segunda Câmara Cível, Data de 

Publicação: Diário da Justiça do dia 28/11/2016). AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADA COM COBRANÇA. CONTRATO DE LOCAÇÃO. CASO 

CONCRETO. MATÉRIA DE FATO. LIMINAR DE DESPEJO. CAUÇÃO. 

POSSIBILIDADE DE OFERECIMENTO DE BEM IMÓVEL NA ESPÉCIE, LIVRE 

DE ÔNUS REAIS. AGRAVO PROVIDO. (TJ-RS - AI: 70054295696 RS, 

Relator: Vicente Barrôco de Vasconcellos, Data de Julgamento: 

22/05/2013, Décima Quinta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da 

Justiça do dia 27/05/2013). Com efeito, ante a ausência de demonstração 

da probabilidade do direito, a tutela em questão necessita de convicção 

probatória que não pôde ser realizada sem o efetivo contraditório e a 

instrução do feito, com exceção do reconhecimento da inidoneidade da 

caução apresentada pela parte embargada no processo de execução 

associado. 1 – Forte nos fundamentos acima, este Juízo RECEBE os 

embargos opostos pelo embargante e ACOLHE PARCIALMENTE o pedido 

de tutela de urgência para reconhecer a inidoneidade da caução 

apresentada pela embargada por encontrar-se onerada com hipoteca de 

1º grau e determinar a prestação de nova caução. 2 - Até que seja 

prestada nova caução pela parte embargada/exequente, devidamente 

deferida pelo juízo, os atos constritivos PERMANECERÃO SUSPENSOS na 

execução associada. 3 – Tratando-se a demanda em destaque de direitos 

disponíveis, DESIGNA-SE audiência de conciliação a ser realizada no 

Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania de Chapada dos 

Guimarães/MT (CEJUSC), devendo as partes comparecer acompanhadas 

de seus respectivos advogados ou pela Defensoria Pública, conforme 

determina o art. 334, §9º do mesmo diploma processual. 4 – EXPEÇA-SE 

carta de citação e intimação do embargado. O réu poderá apresentar 

contestação no prazo de 15 (quinze) dias contados da data de audiência 

de conciliação, observando-se as normas dos artigos 679 do CPC, findo o 

qual se seguirá o procedimento comum. Como a parte embargante 

expressou na petição inicial seu desinteresse na realização de audiência 

de conciliação, a parte embargada deverá afirmar expressamente seu 

desinteresse na composição consensual, sob pena de não ser realizada a 

sessão, nos termos do § 4º, inciso I do artigo 334 do Código de Processo 

Civil. 5 – Na hipótese de o embargado alegar em sua contestação fato 

impeditivo, modificativo, extintivo do direito do autor ou quaisquer das 

matérias mencionadas no art. 337 do CPC, INTIME-SE a parte autora para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifeste-se a respeito, conforme 

preceituam os artigos 350 e 351 do CPC. 6 - CUMPRA-SE, expedindo-se o 

necessário. Chapada dos Guimarães/MT, 22 de abril de 2020. RAMON 

FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000129-69.2019.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO HONDA S/A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ OAB - MT22131-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CHRISTYAN SILVIO SOARES DE PAULA (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente, impulsiono os presentes autos com a 

finalidade de intimação da parte autora, por meio de seu advogado, para 

manifestar-se nos autos no prazo de 15 dias, requerendo o que de direito 

e dando prosseguimento ao feito. Chapada dos Guimarães, 23 de Abril de 

2020 Ivanete Loverde Mazocco Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000740-22.2019.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - MT16168-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO GONCALVES FILHO (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CHAPADA DOS GUIMARÃES 2ª VARA DE CHAPADA DOS GUIMARÃES 

PRAÇA RAFAEL DE SIQUEIRA, 970, CENTRO, CHAPADA DOS 

GUIMARÃES - MT - CEP: 78195-000 INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO 

EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO RAMON 

FAGUNDES BOTELHO PROCESSO n. 1000740-22.2019.8.11.0024 Valor da 

causa: R$ 17.199,99 ESPÉCIE: [Alienação Fiduciária]->BUSCA E 

APREENSÃO (181) POLO ATIVO: Nome: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S.A. Endereço: Núcleo Cidade de Deus, s/n, Predio 

Prata - Bloco A - 4o andar, Vila Yara, OSASCO - SP - CEP: 06029-900 

POLO PASSIVO: Nome: ANTONIO GONCALVES FILHO Endereço: 

ESTRADA RURAL, 1, ZONA RURAL, CHAPADA DOS GUIMARÃES - MT - 

CEP: 78195-000 FINALIDADE: Intimação da parte autora, por meio de seu 

advogado, para manifestar-se nos autos, no prazo de 15 dias. CHAPADA 

DOS GUIMARÃES, 23 de abril de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000545-37.2019.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT12406-A (ADVOGADO(A))

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT12410-O (ADVOGADO(A))

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411-O (ADVOGADO(A))

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES OAB - MT18216-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALDECI SANTANA OLIVEIRA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ADRIANA ARAUJO FURTADO OAB - DF59400 (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente, impulsiono os presentes autos, com a 

finalidade de intimação da parte autora, por meio de seu(s) advogado(s) 

para no prazo de 15 dias, manifestar-se nos autos acerca de Guias 

Arrecadadas, conforme Certidão - movimento ID 31480075. Chapada dos 

Guimarães, 23 de Abril de 2020 Ivanete Loverde Mazocco Gestor(a) 

Judiciário(a)

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 75571 Nr: 2649-58.2015.811.0024

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Planalto da Serra

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Engemétrica Construção e Comércio Ltda ME, 

Gildásio Rafael dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA MARIA DE ARAUJO - 

OAB:3654, NAYARA LORAYNE ROSA LIMA - OAB:21990/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Arlindo José Vogel - 

OAB:5360/A/MT

 Vistos, etc.

I. Considerando o pedido de 15.2.2018, com fulcro no art. 139, V, do 

CPC/2015, encaminhe-se o feito ao Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos e Cidadania para tentativa de composição amigável entre as 

partes.

As partes deverão ser advertidas de que o não comparecimento, 

injustificado, à audiência a ser assinalada, configura ato atentatório à 

dignidade da justiça (art. 334, §8º, CPC/2015).

 II. Havendo acordo, tragam os autos conclusos.

III. Não havendo acordo, venham os autos conclusos para apreciação da 

exceção de pré-executividade.

IV. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 71438 Nr: 873-23.2015.811.0024
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 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edson Fernandes da Silva, Alex de Almeida 

Leite

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREA CRISTINA DE MELO 

BARBOSA CAMPOS - OAB:11788

 VISTOS ETC.

Versa o presente processo sobre ação penal deflagrada pelo Ministério 

Público do Estado de Mato Grosso, que ofereceu denúncia contra EDSON 

FERNANDES DA SILVA, V. ‘‘MALA’’ e ALEX DE ALMEIDA LEITE, 

devidamente qualificados nos autos, atribuindo-lhes a prática do delito 

tipificado no artigo 14, da Lei nº 10.826/03.

 Na denúncia, o Ministério Público narrou que, no dia 6 de janeiro de 2015, 

entre 20h30m e 21h00m, na Avenida Vereador Genival Nunes de Araújo, 

Centro, próximo a Cohab, na Cidade de Nova Brasilândia/MT, termo desta 

Comarca de Chapada dos Guimarães/MT, os denunciados portavam arma 

de fogo e munições de uso permitido, sem autorização e em desacordo 

com determinação legal ou regulamentar.

A denúncia foi recebida em 13.5.2015.

 Devidamente citados, os acusados apresentaram resposta a acusação, 

arrolando como suas as mesmas testemunhas do Ministério Público.

Na audiência de instrução, foi inquirida a testemunha Robson Aparecido 

Alves Xavier. Procedeu-se ainda ao interrogatório dos réus.

Os depoimentos foram tomados por meio de gravação audiovisual e 

encontram-se arquivados na secretaria da 2ª Vara desta Comarca.

 Em alegações orais, o Ministério Público requereu a condenação dos 

denunciados nos termos da denúncia.

A defesa, por sua vez, pugnou pela absolvição dos denunciado. 

Alternativamente, requereu a aplicação da pena mínima, assim como pelo 

reconhecimento da atenuante da confissão, com a consequente 

substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

É o relatório.

DECIDO.

Versam os presentes autos, sobre ação penal deflagrada pelo Ministério 

Público Estadual, que denunciou os réus, atribuindo-lhes a prática do delito 

tipificado no artigo 14, da Lei nº 10.826/03.

A materialidade da conduta criminosa está comprovada pelo auto de 

apreensão, pelo boletim de ocorrência nº 003/2015, bem como pelo auto 

de exame de eficácia de arma de fogo.

Não existe qualquer dúvida quanto à autoria, uma vez que os acusados 

afirmaram, na delegacia de polícia e em Juízo, que, no dia dos fatos, 

portavam as espingardas de pressão adaptadas e munições de calibre n.º 

22.

Outrossim, as confissões ajustam-se aos depoimentos testemunhais 

colhidos na fase inquisitorial e em juízo, já que os polícias que atuaram na 

diligência foram firmes e coerentes ao declararem que foram verificar 

denúncia de que haviam pessoas efetuando disparos na região do rio 

“Finca Faca”, oportunidade em que lograram êxito em surpreender os 

denunciados com as armas de pressão, adaptadas para atirar projéteis de 

calibre 22, bem como munições.

Por fim, não merece guarida o pleito de absolvição em com base no 

argumento de que o delito em análise não colocou em risco qualquer 

pessoa, na medida que o delito tipificado no art. 14 da Lei nº 10.826/06 é 

de mera conduta e de perigo abstrato.

Neste sentido:

 APELAÇÃO CRIMINAL – POSSE/PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO E 

MUNIÇÕES DE USO PERMITIDO E DE USO RESTRITO – EXPRESSIVO 

ARSENAL BÉLICO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRELIMINAR DE 

NULIDADE DA SENTENÇA, POR FALTA DO LAUDO PERICIAL REFUTADA – 

MUNIÇÕES DE USO RESTRITO – ALEGADA ATIPICIDADE ANTE A FALTA 

DE COMPROVAÇÃO DA POTENCIALIDADE DA CONDUTA LESIVA E DA 

ARMA CORRESPONDENTE – INOCORRÊNCIA – PRINCÍPIO DA 

INSIGNIFICÂNCIA – INAPLICABILIDADE – ERRO DE PROIBIÇÃO – 

EXCULPANTE NÃO COMPROVADA – DOSIMETRIA – PENA-BASE 

RECRUDESCIDA – ANTECEDENTES CRIMINAIS – FUNDAMENTO IDÔNEO – 

REINDIDÊNCIA – EXISTÊNCIA DE CONDENAÇÕES DIVERSAS – BIS IN IDEM 

NÃO CARACTERIZADO – RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA 

COM O PARECER. No crime de porte ou posse ilegal de arma de fogo é 

irrelevante demonstrar o caráter ofensivo do artefato e prescindível a 

elaboração de laudo pericial para atestar a potencialidade lesiva da 

arma/munição apreendida. Por ser de mera conduta e de perigo abstrato o 

tipo penal do art. 16 da Lei n. 10.826/2003 independe da produção de 

resultado concreto para caracterização do crime. A posse de munições 

de uso restrito em desacordo com o regramento legal – ainda que 

desacompanhada da arma de fogo correspondente –, constitui ilícito penal. 

Não há como considerar penalmente irrelevante ou inofensiva a posse 

ilegal de quatro munições de uso restrito se, no mesmo contexto, o agente 

mantinha, aproximadamente, 4 (quatro) centenas de munições de uso 

permitido intactas, 7 (sete) dezenas deflagradas, bem como 5 (cinco) 

pistolas de calibres variados. A mera alegação do desconhecimento da 

ilicitude da conduta não exime o agente de sua responsabilidade criminal, 

sendo necessário se comprovar a completa ausência de condições de se 

conhecer e entender o caráter antijurídico de seu ato. [...] (TJMG - 

Apelação Criminal n. 1.0702.16.067452-0/001). A existência de duas 

condenações anteriores transitadas em julgado permite que uma delas 

seja utilizada na primeira fase da dosimetria, para negativar a vetorial dos 

antecedentes, e a outra na segunda, para reconhecer a reincidência do 

agente. (Ap 17137/2018, DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, PRIMEIRA 

CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 04/05/2018, Publicado no DJE 

08/05/2018)

 Assim, extrai-se dos elementos probatórios, que a conduta dos réus se 

subsumem à tipificação disposta no artigo 14, caput, da Lei nº 10.826/03, 

já que eles portavam, transportavam e mantinham sob sua guarda, 

munições, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou 

regulamentar, devendo, portanto, ser condenado.

DISPOSITIVO.

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a denúncia para CONDENAR os 

acusados EDSON FERNANDES DA SILVA, V. ‘‘MALA’’ E ALEX DE 

ALMEIDA LEITE, qualificado nos autos, nas penas do artigo 14, caput, da 

Lei nº 10.826/03.

Em obediência ao princípio constitucional da individualização da pena, 

passo à dosimetria, nos moldes preconizados pelo art. 68 do Código Penal.

I. APLICAÇÃO DA PENA

I.I. DO RÉU EDSON FERNANDES DA SILVA.

A pena prevista para o crime de porte ilegal de arma de fogo de uso 

permitido é de 02 (dois) a 04 (quatro) anos de reclusão e multa.

Analisando as circunstâncias judiciais descritas no art. 59 do Código 

Penal, verifica-se que a culpabilidade é tida como normal ao tipo. Não há 

registro de antecedentes em seu desfavor. Não há nos autos elementos 

definidores da conduta social do réu e de sua personalidade. As 

circunstâncias não pesam contra o réu. Os motivos do delito não legitimam 

a exasperação da pena. Não há consequências em virtude da prática 

delituosa.

 Assim, para o crime previsto no artigo 14, caput da Lei nº 10.826/03, de 

acordo com as circunstâncias judiciais do artigo 59 do referido diploma 

legal, fixo a pena base em 02 (DOIS) ANOS DE RECLUSÃO E 10 (DEZ) 

DIAS-MULTA, a qual torno definitiva, já que, em face da confissão, a pena 

não pode ser reduzida abaixo do mínimo legal já fixado e considerando 

que não há agravantes, causas de aumento ou diminuição de pena.

Em razão da situação econômica do acusado, estabeleço o valor do 

dia-multa em um trigésimo (1/30) do salário mínimo vigente à época dos 

fatos, devidamente corrigido.

O réu cumprirá a pena em regime aberto, como preceitua o artigo 33, § 2°, 

alínea c do Código Penal.

Concedo a substituição da pena privativa de liberdade prevista no artigo 

44 e seguintes do Código Penal, ao réu EDSON FERNANDES DA SILVA, já 

que preenche os requisitos legais. A pena privativa de liberdade fica 

substituída, nos moldes do artigo 44, § 2° do Código Penal, por: a) 1 (uma) 

pena restritiva de direito, qual seja, prestação de serviços à comunidade, 

a ser desempenhada e fiscalizada pelo Juízo da Execução em entidade 

por ele determinada, sendo que deverá ser cumprida em prazo nunca 

inferior à metade da pena privativa de liberdade fixada, conforme o que 

ficar estabelecido com a entidade, tudo nos moldes previstos pelo art. 46 

do Código Penal; b) 1 (uma) pena restritiva de direito, consistente em 

prestação pecuniária, no valor de R$ 954,00 (novecentos e cinquenta e 

quatro reais), revertidos em favor de entidade a ser definida pelo juízo da 

execução.

I.II. DO RÉU EDSON ALEX DE ALMEIDA LEITE.

A pena prevista para o crime de porte ilegal de arma de fogo de uso 

permitido é de 02 (dois) a 04 (quatro) anos de reclusão e multa.

Analisando as circunstâncias judiciais descritas no art. 59 do Código 

Penal, verifica-se que a culpabilidade é tida como normal ao tipo. Não há 
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registro de antecedentes em seu desfavor. Não há nos autos elementos 

definidores da conduta social do réu e de sua personalidade. As 

circunstâncias não pesam contra o réu. Os motivos do delito não legitimam 

a exasperação da pena. Não há consequências em virtude da prática 

delituosa.

 Assim, para o crime previsto no artigo 14, caput da Lei nº 10.826/03, de 

acordo com as circunstâncias judiciais do artigo 59 do referido diploma 

legal, fixo a pena base em 02 (DOIS) ANOS DE RECLUSÃO E 10 (DEZ) 

DIAS-MULTA, a qual torno definitiva, já que, em face da confissão, a pena 

não pode ser reduzida abaixo do mínimo legal já fixado e considerando 

que não há agravantes, causas de aumento ou diminuição de pena.

Em razão da situação econômica do acusado, estabeleço o valor do 

dia-multa em um trigésimo (1/30) do salário mínimo vigente à época dos 

fatos, devidamente corrigido.

O réu cumprirá a pena em regime aberto, como preceitua o artigo 33, § 2°, 

alínea c do Código Penal.

Concedo a substituição da pena privativa de liberdade prevista no artigo 

44 e seguintes do Código Penal, ao réu ALEX DE ALMEIDA LEITE, já que 

preenche os requisitos legais. A pena privativa de liberdade fica 

substituída, nos moldes do artigo 44, § 2° do Código Penal, por: a) 1 (uma) 

pena restritiva de direito, qual seja, prestação de serviços à comunidade, 

a ser desempenhada e fiscalizada pelo Juízo da Execução em entidade 

por ele determinada, sendo que deverá ser cumprida em prazo nunca 

inferior à metade da pena privativa de liberdade fixada, conforme o que 

ficar estabelecido com a entidade, tudo nos moldes previstos pelo art. 46 

do Código Penal; b) 1 (uma) pena restritiva de direito, consistente em 

prestação pecuniária, no valor de R$ 954,00 (novecentos e cinquenta e 

quatro reais), revertidos em favor de entidade a ser definida pelo juízo da 

execução.

Nos termos do artigo 3º, inciso II da Lei Estadual nº 7.603/01, os réus são 

isentos do pagamento de emolumentos, despesas e custas.

Na forma do artigo 336 do CPP, o dinheiro dado como fiança servirá ao 

pagamento da multa.

DECLARO a perda das armas e munições apreendidas em favor da união 

(91, inciso II, alínea “a”, do Código Penal), devendo ser encaminhadas ao 

Comando do exército (art. 25 da Lei 10826/03).

 P. R. I.

Transitada em julgado esta sentença condenatória, determino:

a) comunique-se ao TRE/MT para fins do art. 15 inciso III CR/88;

b) comuniquem-se os institutos de identificação estadual e federal;

c) expeça-se guia de execução penal, nos termos da C.N.G.C;

d) arquivem-se os autos.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 75571 Nr: 2649-58.2015.811.0024

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Planalto da Serra

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Engemétrica Construção e Comércio Ltda ME, 

Gildásio Rafael dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA MARIA DE ARAUJO - 

OAB:3654, NAYARA LORAYNE ROSA LIMA - OAB:21990/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Arlindo José Vogel - 

OAB:5360/A/MT

 1 – Ante o exposto, este Juízo NÃO ACOLHE a exceção de 

pré-executividade arguida pela parte executada, mantendo, portanto, 

hígida a execução em comento.

2 – CONDENAM-SE os executados ao pagamento das despesas 

processuais e honorários advocatícios, no valor de 10% sobre o valor 

atualizado da execução, na forma do art. 85, § 2º, do CPC.

3 – No mais, INTIME-SE a parte exequente para, no prazo de 15 dias, 

manifestar acerca do bem nomeado à penhora pela parte executada (ref. 

08), bem como apresentar o cálculo atualizado da dívida, pugnando o que 

entender de direito para o andamento da vertente execução, sob pena de 

extinção do feito.

4 – Após, CONCLUSOS.

5 – CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 76108 Nr: 2864-34.2015.811.0024

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alaor Luis da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social - 

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO - 

OAB:8075

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono o presente feito, em cumprimento as determinações legaisn 

intimando o advogado do requerente, pela imprensa, da sentença retor, 

cuja parte dispositiva segue transcrita: "...Diante do exposto, este Juízo 

JULGA IMPROCEDENTES os pedidos contidos na exordial. CONDENA-SE a 

parte autora ao pagamento das despesas, custas processuais e 

honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor 

atualizado da causa, na forma do art. 85, § 2º, do CPC, contudo, 

condenação essa suspensa, uma vez que a parte autora é beneficiária da 

justiça gratuita, como dispõe o art. 98, § 3º, do CPC. Por consequência, 

EXTINGUE-SE o processo com resolução do mérito na forma do art. 487, I, 

do Código de Processo Civil. Com o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE os 

autos com as anotações e baixas necessárias. INTIMEM-SE. 

CUMPRA-SE...".

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 77436 Nr: 105-63.2016.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MANOEL BENISIO DA CONCEIÇÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social - 

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mosar Fratari Tavares - 

OAB:3239-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO

1 – Processo em ordem. Tendo em vista o retorno dos autos do egrégio 

Tribunal de Justiça, INTIMEM-SE as partes para manifestarem o que 

entender de direito no prazo de 15 (quinze) dias.

2 – Não havendo requerimentos, ARQUIVEM-SE os autos, com as 

anotações e baixas necessárias.

3 – CUMPRA-SE.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000522-57.2020.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

ROSALINA DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REU)

 

PROCESSO n. 1000522-57.2020.8.11.0024 POLO ATIVO:ROSALINA DE 

SOUZA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: PAULA ARAUJO COSTA 

POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: CHAPADA GUIMARÃES - J.E - AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO Data: 04/06/2020 Hora: 15:15 , no endereço: PRAÇA 

RAFAEL DE SIQUEIRA, 970, CENTRO, CHAPADA DOS GUIMARÃES - MT - 

CEP: 78195-000 . 23 de abril de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Comarca de Colíder

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1001821-51.2019.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:
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A. K. P. D. N. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KEITIELY TAINA PEREIRA HIGINO OAB - 061.249.061-04 

(REPRESENTANTE)

ELISANGELA DINARTE SOARES OAB - MT11875-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. F. D. N. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE COLÍDER 

DESPACHO Processo: 1001821-51.2019.8.11.0009. REQUERENTE: A. K. P. 

D. N. REPRESENTANTE: KEITIELY TAINA PEREIRA HIGINO REQUERIDO: 

ANDRÉ FERREIRA DO NASCIMENTO Vistos. INDEFIRO, por ora, os pedidos 

insertos no petitório retro, pois não há informações suficientes nos autos 

sobre a qualificação do requerido para embasar uma possível pesquisa de 

endereço, nem pelos sistemas do Juízo e nem pelas empresas de telefonia 

mencionadas. Assim, INTIME-SE a parte autora para, no prazo de dez (10) 

dias, melhor qualificar o requerido, informando, no mínimo, o número do 

seu CPF e a data de nascimento, ou para que requeira o que de direito no 

mesmo prazo. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. 

Colíder-MT, data da assinatura eletrônica. (assinado digitalmente) 

RICARDO FRAZON MENEGUCCI Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002153-52.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

PALUDETTO & CIA LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONIS PEIXOTO FARIAS OAB - SC48701 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EXTRALUZ MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - EPP (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE COLÍDER 

DECISÃO Processo: 1002153-52.2018.8.11.0009. EXEQUENTE: 

PALUDETTO & CIA LTDA EXECUTADO: EXTRALUZ MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS LTDA - EPP Vistos. DEFIRO o pedido retro 

formulado. Assim, em observância à ordem preconizada pelo art. 835 do 

CPC, DETERMINO, via sistema BACEN-JUD, o bloqueio e a penhora de 

ativos financeiros da parte executada. Com a vinda do resultado da 

diligência, em sendo integral ou parcialmente frutífera (ressalvado valores 

ínfimos, que deverão ser imediatamente desbloqueados), INTIME-SE a 

parte executada para, querendo e no prazo legal, apresentar embargos, 

consignando-se que a possibilidade de defesa no feito executório é 

restrita, limitando-se às matérias constantes nos incisos do art. 917 do 

CPC. Sendo outro o cenário, INTIME-SE a parte exequente para impulsionar 

o feito, em cinco (5) dias, pugnando pelo que entender de direito. 

CUMPRA-SE, expedindo o necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. Colíder-MT, 

data da assinatura eletrônica. (assinada digitalmente) RICARDO FRAZON 

MENEGUCCI Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001775-96.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

COZIMAX MOVEIS MIRASSOL LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NADJA FELIX SABBAG OAB - SP160713 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EXTRALUZ MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - EPP (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE COLÍDER 

DECISÃO Processo: 1001775-96.2018.8.11.0009. EXEQUENTE: COZIMAX 

MOVEIS MIRASSOL LTDA EXECUTADO: EXTRALUZ MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS LTDA - EPP Vistos. DEFIRO o pedido formulado na 

petição retro. Assim, em observância à ordem preconizada pelo art. 835 

do CPC, DETERMINO, via sistema BACEN-JUD, o bloqueio e a penhora de 

ativos financeiros da parte executada. Com a vinda do resultado da 

diligência, em sendo integral ou parcialmente frutífera (ressalvado valores 

ínfimos, que deverão ser imediatamente desbloqueados), INTIME-SE a 

parte executada para, querendo e no prazo legal, apresentar embargos, 

consignando-se que a possibilidade de defesa no feito executório é 

restrita, limitando-se às matérias constantes nos incisos do art. 917 do 

CPC. Em sendo outro o cenário, INTIME-SE a parte exequente para 

impulsionar o feito, em cinco (5) dias, pugnando pelo que entender de 

direito. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. 

Colíder-MT, data da assinatura eletrônica. (assinada digitalmente) 

RICARDO FRAZON MENEGUCCI Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001022-42.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DOUGLAS BISPO DOS SANTOS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELISANGELA PERAL DA SILVA OAB - MT0013404A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE COLÍDER 

DECISÃO Processo: 1001022-42.2018.8.11.0009. EXEQUENTE: BANCO 

BRADESCO EXECUTADO: DOUGLAS BISPO DOS SANTOS Vistos. DEFIRO 

o pedido formulado na petição retro. Assim, em observância à ordem 

preconizada pelo art. 835 do CPC, DETERMINO, via sistema BACEN-JUD, o 

bloqueio e a penhora de ativos financeiros da parte executada. Com a 

vinda do resultado da diligência, em sendo integral ou parcialmente 

frutífera (ressalvado valores ínfimos, que deverão ser imediatamente 

desbloqueados), INTIME-SE a parte executada para, querendo e no prazo 

legal, apresentar embargos, consignando-se que a possibilidade de 

defesa no feito executório é restrita, limitando-se às matérias constantes 

nos incisos do art. 917 do CPC. Sendo outro o cenário, INTIME-SE a parte 

exequente para impulsionar o feito, em cinco (5) dias, pugnando pelo que 

entender de direito. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. Colíder-MT, data da assinatura eletrônica. (assinada 

digitalmente) RICARDO FRAZON MENEGUCCI Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1000578-43.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

W. J. R. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

E. C. P. G. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELISANGELA DINARTE SOARES OAB - MT11875-A (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE COLÍDER 

SENTENÇA Processo: 1000578-43.2017.8.11.0009. REQUERENTE: 

WALLACE JUNQUEIRA RODRIGUES REQUERIDO: ELAINE CRISTINA 

PASCOAL GOMES Vistos. Trata-se de ação de guarda c.c. pedido de 

tutela de urgência proposta por WALLACE JUNQUEIRA RODRIGUES, em 

face das infantes AYSLLA JUNQUEIRA PASCOAL e LAURA BEATRYZ 

JUNQUEIRA PASCOAL, em desfavor da genitora ELAINE CRISTINA 

PASCOAL GOMES. A inicial foi recebida e concedeu-se a gratuidade da 

justiça à parte autora. Todavia, postergou-se o pedido de tutela de 

urgência. Em sede de audiência de conciliação, constatou-se a ausência 

da requerida, ocasião em que concedeu-se a guarda provisória das 

infantes ao requerente e determinou-se a realização de estudo 

psicossocial em sua residência. O estudo psicossocial foi acostado aos 

autos, atestando que o requerente possui condições físicas, estruturais, 

econômicas e afetivas para exercer a guarda definitiva das filhas. A 

requerida, por meio de curadora especial, ofertou contestação por 

negativa geral. Instado a se manifestar, o ente ministerial opinou pelo 

julgamento procedente do pedido inicial com o deferimento da guarda 

definitiva ao genitor. É o sucinto relatório. DECIDO Presentes os 

pressupostos processuais, as condições e existência válida da relação 

jurídico-processual, passa-se ao julgamento do mérito. Os pedidos iniciais 

merecem acolhimento. Pois bem. Segundo a inicial, WALLACE e ELAINE 

relacionaram-se por meio de união estável por 05 (oito) anos, advindo do 

enlace as filhas AYSLLA, nascida em 14.06.2015 e LAURA, nascida em 

25.01.2013. Entanto, estão separados e, desde meados de 2017 exerce a 

guarda das filhas, consoante o disposto no art. 1.583, § 1º e art. 1.634, 

inciso II, do Código Civil, não havendo notícia de qualquer fato 

desabonador no exercício do poder familiar. De acordo com o estudo 

psicossocial, as infantes estão sendo bem cuidadas pelo genitor, não 

havendo nada que impeça que continuem sob seus cuidados. E 

corroborando com o parecer técnico supramencionado, a parte requerida 

sequer compareceu aos autos, razão pela qual se fez necessária a 

nomeação de curador especial. Assim, necessária e coerente a 
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concessão definitiva da guarda das infantes ao genitor, a fim de 

resguardar todos os seus direitos. Ante o exposto, em consonância com o 

parecer ministerial, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na 

inicial, o que faço com resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 

487, inciso I, do CPC, para CONCEDER a GUARDA DEFINITIVA de AYSLLA 

JUNQUEIRA PASCOAL e LAURA BEATRYZ JUNQUEIRA PASCOAL ao 

genitor WALLACE JUNQUEIRA RODRIGUES, nos termos do art.(s) 1.583 e 

seguintes do Código Civil e art. 33 e seguintes da Lei 8.069/90. 

EXPEÇA-SE o termo de guarda definitiva em favor do genitor WALLACE 

JUNQUEIRA RODRIGUES. CONDENO a parte ré ao pagamento de custas e 

honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa, com as 

ressalvas do § 3º, do art. 98, do CPC, caso beneficiária da justiça 

gratuita.. Ante a nomeação do Núcleo de Práticas Jurídicas da Faculdade 

de Colíder (FACIJUR) como curador especial e considerando que sua 

atuação limitou-se a uma contestação por negativa geral, FIXO os 

honorários advocatícios em 01 (uma) URH, que deverá ser custeada pelo 

Estado de Mato Grosso. EXPEÇA-SE certidão em favor do(a) causídico(a) 

mediante pedido. Após o trânsito em julgado, o que deverá ser certificado, 

ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e anotações necessárias. 

PUBLIQUE-SE. INTIMEM-SE. CIENTIFIQUE-SE o Ministério Público. 

CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Colíder, data da assinatura 

eletrônica. (assinado digitalmente) RICARDO FRAZON MENEGUCCI Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002230-95.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI NORTE MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO ALVES MARCAL OAB - MT13311-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO GOMES BARBOSA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE COLÍDER 

DECISÃO Processo: 1002230-95.2017.8.11.0009. EXEQUENTE: 

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI NORTE MT EXECUTADO: PAULO 

GOMES BARBOSA Vistos. DEFIRO o pedido formulado na petição retro. 

Assim, em observância à ordem preconizada pelo art. 835 do CPC, 

DETERMINO, via sistema BACEN-JUD, o bloqueio e a penhora de ativos 

financeiros da parte executada. Com a vinda do resultado da diligência, em 

sendo integral ou parcialmente frutífera (ressalvado valores ínfimos, que 

deverão ser imediatamente desbloqueados), INTIME-SE a parte executada 

para, querendo e no prazo legal, apresentar embargos, consignando-se 

que a possibilidade de defesa no feito executório é restrita, limitando-se às 

matérias constantes nos incisos do art. 917 do CPC. Sendo outro o 

cenário, INTIME-SE a parte exequente para impulsionar o feito, em cinco 

(5) dias, pugnando pelo que entender de direito. CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. Colíder-MT, data da assinatura eletrônica. 

(assinada digitalmente) RICARDO FRAZON MENEGUCCI Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000460-67.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

ELIAS SAMPATTI DOS SANTOS JUNIOR 00226701140 (AUTOR(A))

ELIAS SAMPATTI DOS SANTOS JUNIOR (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIO LEME ANTONIO OAB - MT0012613A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - MT12208-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE COLÍDER 

SENTENÇA Processo: 1000460-67.2017.8.11.0009. AUTOR(A): ELIAS 

SAMPATTI DOS SANTOS JUNIOR 00226701140, ELIAS SAMPATTI DOS 

SANTOS JUNIOR REU: BANCO DO BRASIL SA Vistos. Trata-se de ação 

de obrigação de fazer c.c. pedido de indenização por danos morais tendo 

como partes as em epígrafe. Relata a parte autora que é correntista no 

Banco Réu, utilizando-se da conta para recebimento de boletos e 

pagamentos de diversos clientes. No mês de agosto de 2016, o Autor 

afirma que fora realizado erroneamente em sua conta um depósito no 

valor de R$ 1.550,00 (um mil e quinhentos reais), sem identificação, na 

boca do caixa. Afirma que referido depósito acarretou no bloqueio 

indevido de sua conta vindo a ser surpreendido na data de 14 de Agosto 

de 2016, com a recusa do pagamento por meio de cartão e aplicativo do 

celular pelo “motivo 57”, em um pub local o que lhe causou 

constrangimentos. A inicial foi recebida e designou-se audiência de 

conciliação, a qual restou infrutífera. Em contestação, a parte requerida 

inicialmente impugnou o pedido de concessão de gratuidade da justiça à 

parte autora. No mérito, aduziu que o suposto bloqueio relatado não foi 

realizado arbitrariamente pela instituição bancária. Ao fim, requereu a 

improcedência dos pedidos iniciais e a condenação da parte autora em 

litigância de má-fé. Impugnação à contestação acostada aos autos. 

Instadas a especificarem as provas que ainda pretendiam produzir, a 

parte requerida aduziu a possibilidade de juntada de novos documentos. 

Já a parte autora, requereu o julgamento antecipado da lide. É o sucinto 

relatório. DECIDO. De início, rejeito a impugnação à assistência judiciária 

gratuita formulada em sede de contestação, porquanto inexistente 

elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a 

concessão de gratuidade. Não havendo outras questões preliminares de 

mérito e considerando que as partes não pugnaram pela produção de 

outras provas, com espeque no art. 355, inciso I, do CPC, passo a julgar 

antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito. 

Não se pode olvidar que o art. 373, inciso I, do CPC, dispositivo legal que 

disciplina a distribuição do ônus da prova, incumbe ao autor o encargo de 

demonstrar o fato constitutivo de seu direito. Ocorre que a parte autora 

não se desincumbiu do ônus de provar o fato constitutivo do seu direito 

(art. 373, I, do CPC), mormente porque os elementos trazidos na peça 

pórtica são insuficientes para formar o convencimento deste magistrado. 

Nesse cenário, a instrução seria de natureza indispensável para o 

requerente comprovar que o bloqueio em sua conta bancária ocorreu de 

forma indevida e arbitrária do banco réu, bem como dirimir eventuais 

controvérsias. Tanto assim o é, que este juízo determinou a intimação das 

partes para especificarem as provas que seria produzidas. De outro lado, 

é cediço que a recusa ao pagamento pelo motivo 57 pode ser proveniente 

de inúmeras situações, a afastar, num primeiro momento, a 

responsabilidade da instituição bancária. Assim, ante a fundada dúvida 

exposta a este Juízo e não dirimida pela parte autora, inexistindo nos 

autos provas documentais que validem suas alegações de modo a ensejar 

o reconhecimento de ato ilícito passível de indenização, é de se ver a 

improcedência do pedido. Por fim, incabível a condenação por litigância de 

má-fé, pois inexistente nos autos as hipóteses descritas no art. 80 do 

CPC. ANTE O EXPOSTO, com fulcro no artigo 487, I, do CPC, julgo 

IMPROCEDENTE o pedido, extinguindo o processo com resolução de 

mérito. CONDENO a parte autora ao pagamento dos honorários 

advocatícios, os quais fixo no mínimo legal, bem como das custas 

processuais, com a ressalva do art. 98, § 3º, do CPC. Transitada em 

julgado a sentença, CERTIFIQUE-SE e ARQUIVE-SE com as baixas e 

anotações de estilo. PUBLIQUE-SE. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE expedindo o 

necessário. Colíder-MT, data da assinatura eletrônica. (assinado 

digitalmente) RICARDO FRAZON MENEGUCCI Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1002152-04.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE COLIDER (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANGELA ROMANO FERREIRA DA SILVA OAB - MT0017593A-O 

(ADVOGADO(A))

DONIZETH PEREIRA DE PAULA OAB - MT3229 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TUNEL MOTEL LTDA - ME (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE COLÍDER 

DECISÃO Processo: 1002152-04.2017.8.11.0009. EXEQUENTE: MUNICIPIO 

DE COLIDER EXECUTADO: TUNEL MOTEL LTDA - ME Vistos. DEFIRO o 

pedido formulado na petição retro. Assim, DETERMINO, via sistema 

BACEN-JUD, o bloqueio e a penhora de ativos financeiros da parte 

executada. Com a vinda do resultado da diligência, em sendo integral ou 

parcialmente frutífera (ressalvado valores ínfimos, que deverão ser 

imediatamente desbloqueados), INTIME-SE a parte executada para, 

querendo e no prazo legal, apresentar embargos, consignando-se que a 

possibilidade de defesa no feito executório é restrita, limitando-se às 

matérias constantes nos incisos do art. 917 do CPC. Se outro o cenário, 

INTIME-SE a parte exequente para impulsionar o feito, em cinco (5) dias, 
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pugnando pelo que entender de direito. CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. Colíder-MT, data da assinatura eletrônica. 

(assinada digitalmente) RICARDO FRAZON MENEGUCCI Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001559-38.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

MOIZES LEANDRO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

WEDERSON FRANCISCO DA SILVA OAB - MT0012611A-B 

(ADVOGADO(A))

NEUZA BATISTA DA SILVA OAB - MT0016598A (ADVOGADO(A))

SILVANA DA FONSECA ROSAS OAB - MT19926/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE COLÍDER 

DECISÃO Processo: 1001559-38.2018.8.11.0009. AUTOR(A): MOIZES 

LEANDRO DA SILVA REU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 

Vistos. CHAMO O FEITO À ORDEM. Em que pese o entendimento do colega 

Magistrado exarado no decisum retro, que determinava, primeiro, a 

realização de perícia judicial para, depois, proceder com a citação da parte 

requerida para contestar a demanda, não coaduno com tal 

posicionamento, porquanto, respeitando-se opiniões em contrário, as 

ações previdenciárias deverão seguir o rito estabelecido na legislação 

processual vigente, o qual não traz prejuízo às partes e obsta futura 

alegação de nulidade" Assim, REVOGO a decisão anterior, na parte em 

que nomeia perito judicial, e passo a analisar o pedido de tutela de 

urgência requerido na inicial. A tutela de urgência, prevista no artigo 300, 

caput, do Código de Processo Civil, deve ser deferida quando houver 

elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou 

risco ao resultado útil do processo. Com a devida licença, entendo que os 

documentos que instruíram a inicial não são aptos ao ponto de evidenciar 

a probabilidade do direito da parte autora, pois, apesar de existir 

documento médico particular atestando sua enfermidade, o seu teor 

conflita com a perícia do INSS, não restando clara a incapacidade 

laborativa da parte. Portanto, é necessária a melhor elucidação dos fatos, 

o que será possível apenas por meio de um juízo de cognição exauriente, 

para aferir se a parte autora tem ou não direito à declaração do benefício 

previdenciário vindicado. Ante o exposto, INDEFIRO A TUTELA DE 

URGÊNCIA PRETENDIDA, uma vez que ausentes os elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito da parte autora. Deixo de designar 

audiência de conciliação, tendo em vista o disposto no Ofício-Circular 

AGU/PF-MT/DPREV 01/2016, no qual se expressa o desinteresse da 

Fazenda Pública na participação em atos desta natureza. CITE-SE a 

Autarquia Previdenciária para, querendo, apresentar resposta, dentro do 

prazo de 30 (trinta) dias (artigo 183, NCPC), fazendo-se constar, 

outrossim, as advertências do artigo 344 do NCPC. Apresentada 

contestação, INTIME-SE a parte autora para impugná-la, no prazo legal. 

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. 

Colíder-MT, data da assinatura digital. (assinada digitalmente) RICARDO 

FRAZON MENEGUCCI Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000787-07.2020.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE RAMOS PEREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISANGELA PERAL DA SILVA OAB - MT0013404A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE COLÍDER 

DECISÃO Processo: 1000787-07.2020.8.11.0009. AUTOR(A): JOSE 

RAMOS PEREIRA REU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos. 

RECEBO a inicial em todos os seus termos. DEFIRO o benefício da justiça 

gratuita em favor da parte autora, que poderá ser revisto a qualquer tempo 

acaso se altere a situação econômica da parte ou acaso se verifique ser 

inverídica a alegada hipossuficiência econômica. A tutela de urgência, 

prevista no art. 300, caput, do Código de Processo Civil, deve ser deferida 

quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o 

perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Preceitua o art. 203, 

inc. V, da Constituição Federal que a assistência social será prestada a 

quem dela necessitar, independentemente de contribuição à seguridade 

social, e tem por objetivos, dentre outros, a garantia de um salário mínimo 

de benefício mensal à pessoa portadora de deficiência e ao idoso que 

comprovem não possuir meios de prover à própria manutenção ou de tê-la 

provida por sua família, conforme dispuser a lei. Conforme o art. 20, § 2º, 

da Lei nº 8.742/93, que dispõe sobre a organização da Assistência Social, 

com a redação dada pela Lei nº 12.470/11, conceitua-se a pessoa com 

deficiência “aquela que tem impedimentos de longo prazo de natureza 

física, mental, intelectual ou sensorial, os quais, em interação com 

diversas barreiras, podem obstruir sua participação plena e efetiva na 

sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas. 

Avançando a leitura do mesmo artigo, o § 10º orienta: “considera-se 

impedimento de longo prazo, para os fins do § 2º deste artigo, aquele que 

produza efeitos pelo prazo mínimo de 2 (dois) anos”. Com a devida 

licença, entendo que os documentos que instruíram a inicial não são aptos 

ao ponto de evidenciar a probabilidade do direito da parte autora, vez que 

os documentos médicos apresentados são insuficientes para comprovar o 

impedimento de longo prazo, fator imprescindível para atestar a condição 

de deficiência. Ademais, não restou claro o preenchimento do requisito 

insculpido no inc. I do § 3º do art. 20 da Lei nº 8.742/93, que considera 

incapaz de prover a manutenção da pessoa com deficiência ou idosa a 

família cuja renda mensal per capita seja inferior a 1/4 (um quarto) do 

salário-mínimo. Portanto, é necessária a melhor elucidação dos fatos, o 

que será possível apenas por meio de um juízo de cognição exauriente, 

para aferir se a parte autora tem ou não direito à percepção do benefício 

assistencial vindicado. Pelo exposto, INDEFIRO a tutela de urgência 

pleiteada. Deixo de designar audiência de conciliação, tendo em vista o 

disposto no Ofício-Circular AGU/PF-MT/DPREV 01/2016, no qual se 

expressa o desinteresse da Fazenda Pública na participação em atos 

desta natureza. CITE-SE a Autarquia Previdenciária para, querendo, 

apresentar resposta, dentro do prazo de 30 (trinta) dias (artigo 183, 

NCPC), fazendo-se constar, outrossim, as advertências do artigo 344 do 

NCPC. Apresentada contestação, INTIME-SE a parte autora para 

impugná-la, no prazo legal. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. Colíder-MT, data da assinatura eletrônica. 

(assinado digitalmente) RICARDO FRAZON MENEGUCCI Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000318-97.2016.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA REGINA POLIDORIO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA REGINA POLIDORIO OAB - MT18875/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE COLÍDER 

DESPACHO Processo: 1000318-97.2016.8.11.0009. Vistos. Ante o teor da 

certidão retro, REVOGO a nomeação do perito anterior. De proêmio, 

salienta-se que não se aplicam os efeitos materiais da revelia contra o 

INSS, ante a indisponibilidade dos direitos em litígio (art. 345, inc. II, do 

CPC), sendo ônus da parte autora a comprovação dos fatos constitutivos 

do seu direito. Neste sentido (destaques acrescidos): APELAÇÃO CÍVEL - 

AÇÃO ORDINÁRIA PREVIDENCIÁRIA - INSS - REVELIA - EFEITOS - 

INAPLICABILIDADE. Por pertencer á administração indireta e exercer 

atividades estatais, tutelando direitos indisponíveis, não se aplica ao INSS 

os efeitos da revelia, consoante disposição do art. 320, II do Código de 

Processo Civil. Havendo a necessidade de abertura de instrução 

probatória, mostra-se inaplicável a sistemática prevista no art. 515, § 3º, 

do CPC, não estando a causa madura para julgamento. Sentença anulada. 

(TJ-MG - AC: 10223120187735001 MG, Relator: Amorim Siqueira, Data de 

Julgamento: 03/06/2014, Câmaras Cíveis / 9ª Câmara Cível, Data de 

Publicação: 10/06/2014). Com essas considerações, antes de deliberar 

sobre a produção de prova pericial, a fim de evitar eventual alegação de 

nulidade, bem como visando ao saneamento e ao encaminhamento da 

instrução do feito, INTIMEM-SE as partes para que, no prazo comum de 

dez (10) dias, especifiquem as provas que ainda pretendem produzir, 

justificando sua necessidade, sem prejuízo da análise de sua pertinência 

pelo Juízo (art. 370, parágrafo único, do CPC), sob pena de julgamento 

antecipado do mérito. Consigna-se que o pedido de produção de provas 

formulado de maneira genérica ou em atos processuais pretéritos (inicial, 

contestação, impugnação à contestação etc) não serão considerados, 

pois não condizentes com o momento processual. CUMPRA-SE, expedindo 

o necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. Colíder-MT, data da assinatura 
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eletrônica. (assinado digitalmente) RICARDO FRAZON MENEGUCCI Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000005-97.2020.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

B. B. F. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411-O (ADVOGADO(A))

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT12410-O (ADVOGADO(A))

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES OAB - MT18216-O 

(ADVOGADO(A))

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT12406-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. G. D. S. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE COLÍDER 

DESPACHO Processo: 1000005-97.2020.8.11.0009. REQUERENTE: 

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. REQUERIDO: MILTON GOMES 

DA SILVA Vistos. Como é sabido, o art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n. 911/67 

determina que para que seja deferida a busca e apreensão do veículo o 

devedor deve ser constituído em mora. Tem-se, portanto, que um dos 

pressupostos de constituição do processo é a prova da notificação válida. 

No caso em tela, verifico que o endereço contratual é “Estrada Rural, nº. 

2, Casa, Zona Rural de Colíder-MT”, mas a tentativa de intimação no refiro 

endereço retornou com a resposta “endereço insuficiente”. Depois, fora 

enviada uma nova notificação extrajudicial para um endereço diferente 

(Rua Canário da Terra, Jardim Santa Amália, Cuiabá-MT), atestando o 

carteiro, no AR, que o destinatário mudou-se. Portanto, não é possível 

reconhecer a presunção de que o requerido tomou ciência da notificação, 

pois o primeiro documento não chegou ao conhecimento do requerido por 

insuficiência de endereço, e o segundo foi encaminhada a endereço 

diverso do que consta no contrato e não foi recebida por ele. Pontua-se 

que a existência de protesto da dívida não supre a intimação pessoal no 

caso, pois, como é cediço, a intimação de protesto por edital consiste em 

medida excepcional, somente sendo viável caso frustrada as tentativas de 

comunicação pessoal do ato (STJ, AgRg no Ag 601.761/SC, Rel. Min. 

Humberto Gomes De Barros, Terceira Turma, julgado em 20/09/2005). 

Assim, como a petição inicial não se encontra instruída de forma suficiente 

a comprovar a efetiva constituição em mora da parte requerida, sendo 

este requisito indispensável para o ajuizamento da ação de busca e 

apreensão (art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei 911/69 e Súmula 72 do STJ), 

determino que o autor emende a inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, a fim 

de que junte documento de notificação extrajudicial válido, vale dizer, 

enviado ao endereço correto indicado no contrato, ou para que, no mesmo 

prazo, comprove a alteração do endereço contratual, a justificar a 

remessa da correspondência a endereço diverso, sob pena de 

indeferimento da inicial e extinção do processo. INTIME-SE. CUMPRA-SE, 

expedindo o necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. Colíder-MT, data da 

assinatura eletrônica. (assinado digitalmente) RICARDO FRAZON 

MENEGUCCI Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001731-14.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

HELENA FERREIRA DOS SANTOS (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

CILSO PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT0020430A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco OLÉ CONSIGNADO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO OAB - MG103082-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE COLÍDER 

SENTENÇA Processo: 1001731-14.2017.8.11.0009. PARTE AUTORA: 

HELENA FERREIRA DOS SANTOS PARTE REQUERIDA: BANCO OLÉ 

CONSIGNADO Vistos. Trata-se de ação declaratória de inexistência de 

débito c.c. indenização por danos morais e repetição de indébito proposta 

por HELENA FERREIRA DOS SANTOS, em desfavor de BANCO OLÉ 

BONSUCESSO CONSIGNADO S/A. Em breve suma, a parte autora alega 

nunca realizou qualquer empréstimo ou financiamento. Todavia, foi 

surpreendida com um empréstimo consignado em seu benefício 

previdenciário de pensão por morte no valor total de R$ 515,90 

(quinhentos e quinze reais e noventa centavos), o qual foi dividido em 22 

(vinte e duas) parcelas no valor de R$ 23,45 (vinte e três reais e quarenta 

e cinco centavos) cada, sendo que já foram descontadas 07 (sete) 

parcelas. O feito foi recebido e concedeu-se a gratuidade da justiça à 

parte autora. Contudo, o pedido de tutela de urgência foi deferido em 

parte, determinando-se a cessação dos descontos no benefício 

previdenciário. Em contestação a parte requerida aduziu a contratação 

regular do empréstimo consignado, tratando-se de portabilidade de um 

contrato que a parte autora mantinha junto ao Banco VOTORANTIN S/A, 

razão pela qual pugnou pela improcedência dos pedidos. Designada e 

realizada audiência de conciliação, esta restou infrutífera. Impugnação à 

contestação, ratificando os pedidos iniciais. Instados a especificarem as 

provas que ainda pretendiam produzir, a parte autora pugnou pelo 

julgamento antecipado da lide. Já a parte requerida pugnou pela expedição 

de ofício ao Banco Votorantim a fim de que este confirme a portabilidade 

de contrato de empréstimo consignado, celebrado com a parte autora, 

Vieram-me os autos conclusos. É o breve RELATÓRIO. FUNDAMENTO e 

DECIDO. Presentes as condições da ação e os pressupostos de 

constituição e existência válida da relação jurídico-processual, com fulcro 

no art. 355, inciso I, do CPC, julgo antecipadamente o pedido para proferir 

sentença resolvendo o mérito. Em que pese à parte requerida tenha 

pugnado na peça contestatória pela expedição de ofício ao Banco 

Votorantim a fim de que comprove a portabilidade do contrato de 

empréstimo consignado celebrado com a parte autora, prescindível sua 

realização pela clarividente similaridade das assinaturas constantes nos 

documentos acostados pela parte autora e pela assinatura constante no 

contrato acostado pela parte requerida. O artigo 370, do Código de 

Processo Civil, institui que cabe ao Magistrado conduzir os autos, 

decidindo às provas necessárias ou inúteis para resolução da lide e 

formação de seu livre convencimento. Ademais, em conformidade com o 

contrato de empréstimo consignado acostado pela parte requerida, em 

02.03.2017 as partes celebraram a contratação do empréstimo de R$ 

405,82 (quatrocentos e cinco reais e oitenta e dois centavos), a ser pago 

via desconto em folha, em 22 (vinte e duas) prestações de R$ 23,45 (vinte 

e três reais e quarenta e cinco centavos). A parte autora, por seu turno, 

nega que tenha efetivado tal contratação. Conquanto a autora sustente 

que o empréstimo objeto dos pedidos não foi por ela contratado, a 

absoluta semelhança entre sua assinatura aposta nos documentos que 

instruem a inicial, com a manuscrita no contrato de empréstimo consignado 

acostado pela defesa, permite a este magistrado concluir que o negócio 

jurídico foi celebrado pelas partes, inexistindo suspeita acerca de 

estelionato a ensejar a dilação probatória. Nesse sentido, precedente do 

Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso: “GRAFOTÉCNICA NA 

ASSINATURA APOSTA NO CONTRATO – DESNECESSIDADE – 

CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO – RECURSO 

DESPROVIDO. Inexistindo necessidade de maior instrução probatória à luz 

do conjunto fático-probatório apresentado nos autos, que dá suficiência 

para o convencimento do Magistrado singular, é de se desprover o 

recurso quando a alegação genérica acerca da necessidade de produção 

de prova grafotécnica representa mera tentativa de dilação 

probatória.”(TJMT - N.U 0000700-65.2014.8.11.0078, MARCIO APARECIDO 

GUEDES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

11/04/2018, Publicado no DJE 18/04/2018). Aliás, a parte requerida 

demonstrou haver agido diligente e cautelosamente na celebração do 

contrato, colhendo cópia da cédula de identidade da parte autora, bem 

como do comprovante de residência. Doutra banda, a conduta da autora 

de postular a declaração de inexigibilidade de obrigação contraída 

legitimamente caracteriza o descumprimento do dever das partes, 

procuradores e de todos aqueles que de qualquer forma participem do 

processo, de não formular pretensão ou de apresentar defesa quando 

cientes de que são destituídas de fundamento, nos termos do art. 77, 

inciso II, do CPC. Além disso, por usar do processo para conseguir 

objetivo ilegal, é considerada litigante de má-fé, nos termos do art. 80, 

inciso III, do CPC, impondo-se, por conseguinte, a condenação ao 

pagamento de multa superior a um por cento e inferior a dez por cento do 

valor corrigido da causa, de acordo com o art. 81, “caput”, do mesmo 

diploma legal. A respeito do assunto tratado, já decidiu o Tribunal de 

Justiça de Mato Grosso: AÇÃO RECLAMATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS. EMPRESA QUE SE DESINCUMBIU DO ÔNUS 

PROBATÓRIO QUE LHE CABE, NA FORMA DO ART. 373, II, DO CPC. 

COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA MEDIANTE JUNTADA DE 

CONTRATO. ASSINATURAS IDÊNTICAS. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1072024/4/2020 Página 439 de 870



GRAFOTÉCNICA.NÍTIDA TENTATIVA DE ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS 

FATOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ RECONHECIDA DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. 

PRECEDENTES DO STJ. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO 

E PROVIDO. 1. Trata-se de ação indenizatória em que a Recorrida postula 

reparação por danos morais e desconstituição de débitos, em razão de o 

seu nome ter sido inscrito indevidamente nos órgãos de proteção ao 

crédito. 2. Caso em que a empresa Recorrente se desincumbiu de seu 

ônus probatório ao provar a licitude da cobrança efetuada, uma vez que 

trouxe aos autos “Cédula de Crédito Bancário – Empréstimo Pessoal – N.º 

Cédula-311.110.845” devidamente assinada pela consumidora, em 

obediência ao disposto no art. 373, inc. II, do Código de Processo Civil. 3. 

Verossimilhança das alegações da empresa Recorrente, mormente porque 

a assinatura constante na Cédula de Crédito Bancário – Empréstimo 

Pessoal é idêntica àquelas apostas nos demais documentos colacionados 

aos autos. 4. Evidente tentativa de enriquecimento ilícito e alteração dos 

fatos que justifica a aplicação da penalidade prevista no art. 81 do Código 

de Processo Civil. 5. Sentença reformada. 6. Recurso conhecido e 

provido. (TJ-MT - N.U 1000353-83.2018.8.11.0010, TURMA RECURSAL, 

LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado 

em 11/06/2019, Publicado no DJE 19/06/2019) Ante o exposto, a teor do 

que dispõe o art. 487, inciso I, do CPC, JULGO IMPROCEDENTE, com 

resolução do mérito, os pedidos formulados na exordial. Por litigar de 

má-fé, em observância ao art. 81, “caput”, do CPC, CONDENO a autora ao 

pagamento de multa equivalente a 5% (cinco por cento) do valor corrigido 

da causa. CONDENO a parte autora ao pagamento de custas processuais 

e honorários de sucumbência, os quais FIXO em 10%, com as ressalvas 

do § 3º, do art. 98, do CPC. Com o trânsito em julgado, CERTIFIQUE-SE e 

ARQUIVE-SE, procedendo às anotações e baixas de estilo. PUBLIQUE-SE. 

CUMPRA-SE, expedindo o necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. Colíder-MT, 

data da assinatura eletrônica. (assinado digitalmente) RICARDO FRAZON 

MENEGUCCI Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001381-89.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

SUELI DO NASCIMENTO LUNA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDILAINE MATCHIL MACHADO DA SILVA OAB - MT6015/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE COLÍDER 

SENTENÇA Processo: 1001381-89.2018.8.11.0009. AUTOR(A): SUELI DO 

NASCIMENTO LUNA REU: INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL Vistos. Trata-se de ação previdenciária tendo como partes as em 

epígrafe. Concedeu-se a gratuidade da justiça à parte autora. Todavia, 

determinou-se a emenda da petição inicial, sob pena de indeferimento. 

Conforme certidão retro, devidamente intimada, a parte autora 

manifestou-se intempestivamente, deixando decorrer aproximadamente 5 

(cinco) meses do prazo legal consignado no decisório. É o sucinto 

relatório. DECIDO de forma sucinta e objetivamente fundamentada. 

Compulsando os autos, vislumbro que a parte autora não cumpriu a 

determinação deste Juízo a fim de comprovar os fatos alegados no prazo 

consignado, agindo em desconformidade com o art. 321, caput, do CPC. 

Atento ao que dispõe o art. 321, parágrafo único, do Código de Processo 

Civil, observo que tal situação enseja o indeferimento da exordial e a 

extinção da ação sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inc. I, 

do mesmo Códex. Sendo assim, uma vez que a parte demandante deixou 

de emendar a inicial, não cumprindo no prazo legal o determinado na 

decisão supra - nem justificando o motivo da demora -, a extinção do 

presente é medida que se impõe. Diante do exposto, INDEFIRO a petição 

inicial e JULGO extinto o processo sem resolução de mérito, nos termos do 

art. 321, parágrafo único, c/c art. 485, inc. I, ambos do Código de 

Processo Civil. CONDENO a parte autora ao pagamento de custas, com as 

ressalvas do 3º, do art. 98, do CPC. Sem honorários em razão da 

ausência de pretensão resistida. PUBLIQUE-SE. INTIME-SE. CUMPRA-SE, 

expedindo o necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. Colíder-MT, data da 

assinatura eletrônica. (assinado digitalmente) RICARDO FRAZON 

MENEGUCCI Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001109-95.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

ADALBERTO CESAR PEREIRA MARTINS JUNIOR (EXEQUENTE)

MUNICIPIO DE COLIDER (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADALBERTO CESAR PEREIRA MARTINS JUNIOR OAB - MT22241/O 

(ADVOGADO(A))

ROSANGELA ROMANO FERREIRA DA SILVA OAB - MT0017593A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J DOS SANTOS - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELISANGELA PERAL DA SILVA OAB - MT0013404A (ADVOGADO(A))

 

FINALIDADE: Intimação da parte Exequente, a fim de que no prazo de 15 

(quinze) dias, manifeste-se acerca da impugnação ao cumprimento de 

sentença apresentada tempestivamente nos autos. Colider/MT, 23/04/2020 

PATRÍCIA NOVAES COSTA DOMINGUEZ Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001298-73.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INVEST INCORPORACOES LTDA (EXECUTADO)

CARLOS BIRCHES SEBRIAN (EXECUTADO)

SONIA MARIA CANO BIRCHES (EXECUTADO)

 

FINALIDADE: INTIMAÇÃO do(a)(s) advogado(a)(s) da parte autora, para 

que no prazo de 5 (cinco) dias, promova ao recolhimento do valor relativo 

a diligência do senhor Oficial de Justiça, através da emissão das guias no 

site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, endereço 

w w w . t j m t . j u s . b r ,  S e r v i ç o s - > G u i a s - > D i l i g ê n c i a s  ( o u 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao), comprovando nos 

autos, para cabal cumprimento da determinação de id. 26169628, 

constante nos autos. COLÍDER, 23 de abril de 2020. Patrícia Novaes Costa 

Dominguez Analista Judiciário

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001757-41.2019.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

ROSELI DA SILVA MARTINS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISANGELA DINARTE SOARES OAB - MT11875-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROSIVANI PEREIRA DE SA (REU)

ROSANGELA CALIXTO (REU)

T. K. C. P. (REU)

T. H. P. D. S. (REU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso Secretaria da Primeira Vara da 

Comarca de Colíder Avenida Juiz Vladimir Aparecido Baptista, S/nº Q. 16, 

Setor Leste, Res. Everest, Bairro Jardim Vânia - Colíder – MT Telefone: 66 

3541-1285, ramal 230 E-mail: co.1vara@tjmt.jus.br Certidão de 

Impulsionamento - Ato Ordinatório Manifestação de certidão de Oficial de 

Justiça Certifico, para todos os efeitos de direito, que autorizado pelo art. 

203, § 4º do Código de Processo Civil, e art. 482, inciso VI e § 7º, art. 701, 

inciso XVIII da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da 

Justiça do Estado de Mato Grosso, passo a impulsionar estes autos 

INTIMANDO o(a)(s) advogado(a)(s) da parte autora, para que no prazo de 

05 (cinco) dias, manifeste(m) acerca da certidão negativa de diligência de 

id. 30024744. COLÍDER, 23 de abril de 2020 PATRÍCIA NOVAES COSTA 

DOMINGUEZ Analista Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000328-05.2020.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO MASCHIO CARDOZO CHAGA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MASCHIO CARDOZO CHAGA OAB - PR20167 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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AMARILDO APARECIDO DA LUZ (REQUERIDO)

DENISE NUNES DA SILVA (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: Intimação do Advogado da parte autora a fim de que no 

prazo de 5 (cinco) dias, promova ao recolhimento do valor relativo a 

diligência do senhor Oficial de Justiça, através da emissão das guias no 

site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, endereço 

w w w . t j m t . j u s . b r ,  S e r v i ç o s - > G u i a s - > D i l i g ê n c i a s  ( o u 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao), comprovando nos 

autos, bem como, no mesmo prazo, promova o recolhimento das custas de 

distribuição (preparo) da presente deprecata, sob pena de devolução sem 

o cumprimento de sua finalidade. COLÍDER, 23 de abril de 2020. Patrícia 

Novaes Costa Dominguez Analista Judiciário

Ato Ordinatório Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000822-06.2016.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIANO BASSI (REQUERIDO)

 

Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso Secretaria da Primeira Vara da 

Comarca de Colíder Avenida Juiz Vladimir Aparecido Baptista, S/nº Q. 16, 

Setor Leste, Res. Everest, Bairro Jardim Vânia - Colíder – MT Telefone: 66 

3541-1285, ramal 230 E-mail: co.1vara@tjmt.jus.br Certidão de 

Impulsionamento - Ato Ordinatório Manifestação de certidão de Oficial de 

Justiça Certifico, para todos os efeitos de direito, que autorizado pelo art. 

203, § 4º do Código de Processo Civil, e art. 482, inciso VI e § 7º, art. 701, 

inciso XVIII da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da 

Justiça do Estado de Mato Grosso, passo a impulsionar estes autos 

INTIMANDO o(a)(s) advogado(a)(s) da parte autora, para que no prazo de 

05 (cinco) dias, manifeste(m) acerca da certidão negativa de diligência de 

id. 8220738. COLÍDER, 3 de agosto de 2017 PATRÍCIA NOVAES COSTA 

DOMINGUEZ Analista Judiciário(a)

Ato Ordinatório Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000513-48.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT11546-O (ADVOGADO(A))

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT12880-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GRAZIELLA DE CAMARGO (REQUERIDO)

 

Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso Secretaria da Primeira Vara da 

Comarca de Colíder Avenida Juiz Vladimir Aparecido Baptista, S/nº Q. 16, 

Setor Leste, Res. Everest, Bairro Jardim Vânia - Colíder – MT Telefone: 66 

3541-1285, ramal 230 E-mail: co.1vara@tjmt.jus.br Certidão de 

Impulsionamento - Ato Ordinatório Manifestação de certidão de Oficial de 

Justiça Certifico, para todos os efeitos de direito, que autorizado pelo art. 

203, § 4º do Código de Processo Civil, e art. 482, inciso VI e § 7º, art. 701, 

inciso XVIII da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da 

Justiça do Estado de Mato Grosso, passo a impulsionar estes autos 

INTIMANDO o(a)(s) advogado(a)(s) da parte autora, para que no prazo de 

05 (cinco) dias, manifeste(m) acerca da certidão negativa de diligência de 

id. 9880635. COLÍDER, 27 de setembro de 2017 PATRÍCIA NOVAES 

COSTA DOMINGUEZ Analista Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001184-71.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

J. T. V. D. S. (EXEQUENTE)

J. A. V. D. S. (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GEILTON BEZERRA DA SILVA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDILSON GOULART OAB - MT18669/O-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE COLÍDER 

DESPACHO Processo: 1001184-71.2017.8.11.0009. EXEQUENTE: J. T. V. 

D. S., J. A. V. D. S. EXECUTADO: GEILTON BEZERRA DA SILVA Vistos. 

Compulsando os autos, verifico que, de fato, a sentença nada dispôs a 

respeito do mandado de prisão em aberto contra o executado, o que não 

pode prosperar, considerando que as partes compuseram amigavelmente 

o litígio. Assim, REVOGO o decreto prisional proferido nestes autos. 

PROCEDA o Senhor Gestor com o recolhimento e cancelamento de todo e 

qualquer mandado de prisão expedido em desfavor do executado neste 

feito. Após, tornem os autos ao arquivo. INTIME-SE. CUMPRA-SE, 

expedindo o necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. Colíder-MT, data da 

assinatura eletrônica. (assinado digitalmente) RICARDO FRAZON 

MENEGUCCI Juiz de Direito

Edital Intimação

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA

 PRAZO: 30 dias

 03 (três) publicações com intervalo de 10 (dez) dias

AUTOS N.º 1001490-40.2017.8.11.0009 – PJE

ESPÉCIE: Interdição

PARTE REQUERENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO

PARTE REQUERIDA: LETÍCIA RAMOS RIBEIRO

INTIMANDO: A quem interessar possa

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 23/08/2017

VALOR DA CAUSA: R$ 937,00

FINALIDADE: INTIMAÇÃO de terceiros interessados, dos termos da r. 

sentença proferida nos autos e a seguir transcrita, que decretou a 

INTERDIÇÃO de LETÍCIA RAMOS RIBEIRO, brasileira, solteira, portadora da 

Cédula de Identidade RG sob o nº 245412-6 SSP/MT, inscrita no CPF sob o 

nº 048.164.491-16, natural de Colider/MT, nascida em 17/02/1999, filha de 

Isaias Lima Ribeiro e Maria José Ramos, residente e domiciliada na Rua 

das Orquídeas, n.º 469, bairro Celídio Marques, nesta cidade e comarca 

de Colíder-MT, em razão da enfermidade que o acomete que o torna 

incapaz de autodeterminar-se e reger-se nos atos da vida civil, 

NOMEANDO-LHE como curadoras, a Sr.ª MARIA JOSÉ RAMOS RIBEIRO, 

brasileira, brasileira, casada, do lar, portadora do CPF 001.106.261-02 e 

do RG 1661583-2 SSP/MT, nascida em 18/10/1977, residente e domiciliada 

na Rua das Orquídeas, n.º 469, bairro Celídio Marques, nesta cidade e 

comarca de Colíder-MT, apenas para os atos negociais e patrimoniais, na 

determinação do art. 1.775 do Código Civil, impondo a elas o dever de 

prestação anual de contas e demais consectários legais, tudo com fulcro 

nos art. 84 e 85 da Lei Federal 13.146/15 – Estatuto da Pessoa com 

Deficiência, sendo que a Interditada poderá praticar todos os demais atos 

da vida civil não restringidos por esta sentença.

SENTENÇA: Vistos. Trata-se de ação de interdição com pedido liminar, 

ajuizada pelo Ministério Público, em face de LETÍCIA RAMO RIBEIRO, 

alegando, em síntese, que esta é portadora paralisia cerebral e não reúne 

condições psíquicas para reger seus atos da vida civil. A inicial foi 

recebida, oportunidade em que a genitora da interditanda fora nomeada 

como curadora provisória, bem como determinada a realização de perícia 

médica. Realizou-se a entrevista de LETÍCIA RAMO RIBEIRO. No referido 

ato, a Defensoria Pública fora nomeada para apresentar a defesa da 

interditanda. A perícia médica foi acostada aos autos, atestando que a 

interditanda é detentora de paralisia cerebral com retardo mental (CID 10 

G.80 e G.40), de caráter duradouro e permanente, sendo incapaz para 

exercer os atos da vida civil. Determinou-se a realização do estudo 

psicossocial na residência da parte autora o qual atestou que a genitora 

da interditanda possui condições físicas, estruturais e financeiras para 

exercer a curatela. Parecer ministerial favorável à interdição. Vieram-me 

os autos conclusos. É o sucinto relatório. DECIDO Presentes as condições 

da ação e os pressupostos de constituição e existência válida da relação 

jurídico processual, passo ao julgamento antecipado da lide, nos termos do 

art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil. Parcial razão assiste à parte 

autora. A incapacidade da interditanda restou devidamente demonstrada 

por meio dos documentos e relatórios médicos acostados à exordial, bem 

como do laudo médico pericial acostado aos autos, o qual concluiu o fato 

daquela ser portadora de paralisia cerebral com retardo mental (CID 10 

G.80 e G.40), de caráter duradouro e permanente. Importante consignar 

que foi instituída a Lei Federal 13.146/15 - Estatuto da Pessoa com 

Deficiência -, que, além de consagrar uma série de direitos e garantias aos 

seus destinatários, promoveu verdadeira reestruturação no âmbito da 
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capacidade das pessoas naturais prevista no Código Civil. No respeitante, 

precedente do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso: "RECURSO 

DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INTERDIÇÃO E CURATELA – 

DEFICIÊNCIA MENTAL LEVE - INCAPACIDADE ABSOLUTA – AFASTADA – 

NÃO OBSERVÂNCIA DAS ALTERAÇÕES DO CÓDIGO CIVIL PELA LEI 

13.146/2015 (ESTATUTO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA) – MANTIDA A 

CURATELA PARA FINS PATRIMONIAL E NEGOCIAL - RECURSO 

CONHECIDO E PROVIDO. Com o advento da Lei 13.146/2015 (Estatuto da 

Pessoa com Deficiência), a pessoa com deficiência mental ou intelectual 

deixou de ser considerada absolutamente incapaz, porquanto a 

deficiência não afeta a plena capacidade. A curatela passou a ser vista 

como uma medida excepcional que seja proporcional às necessidades e 

circunstâncias de cada caso particular, que versará apenas aos atos 

relacionados aos direitos patrimonial e negocial, cabendo ao curador a 

prestação de contas de forma anual." (Ap 84157/2017, DESA. CLEUCI 

TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/10/2017, Publicado no DJE 17/10/2017). 

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido com 

resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, inciso I, e art. 755 do 

CPC para decretar a interdição de LETÍCIA RAMO RIBEIRO, nomeando-lhe 

como curadora, apenas para fins patrimoniais e negociais, sua genitora, 

MARIA JOSE RAMOS RIBEIRO., na determinação do art. 1.775 do Código 

Civil, impondo a esta o dever de prestação anual de contas e demais 

consectários legais, tudo com fulcro nos art. 84 e 85 da Lei Federal 

13.146/15 – Estatuto da Pessoa com Deficiência. OFICIE-SE ao Cartório de 

Registro de Pessoas Naturais para proceder à inscrição da interdição, nos 

termos do art. 93 da Lei 6.015/73. COLHA-SE o compromisso da curadora 

consoante o § 1º, do art. 759, do CPC. PUBLIQUE-SE a presente sentença 

na forma do § 3º do art. 755 do NCPC, caso possível. CIENTIFIQUE-SE o 

Ministério Público e a Defensoria Pública. ISENTO de custas processuais. 

INTIMEM-SE. PUBLIQUE-SE. Eu, Patrícia Novaes Costa Dominguez - 

Analista Judiciária, digitei.

Colíder - MT, 23 de abril de 2020.

Patrícia Novaes Costa Dominguez

Analista Judiciária

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000203-71.2019.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA CELIA RODRIGUES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LILIANE CASADEI OAB - MT0006989A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

FINALIDADE: Intimação da Advogada da parte autora, a fim de que no 

prazo de 05 (cinco) dias, manifeste-se acerca da petição do INSS de id. 

30633302. Colider/MT, 23/04/2020 PATRÍCIA NOVAES COSTA 

DOMINGUEZ Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000108-75.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

ZENAIDE COSTA PEREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ADALBERTO CESAR PEREIRA MARTINS JUNIOR OAB - MT22241/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS (REU)

 

FINALIDADE: Intimação do Advogado da parte autora, a fim de que no 

prazo de 15 dias, apresente alegações finais, na forma da determinação 

de id. 16945596. Colider/MT, 23/04/2020 PATRÍCIA NOVAES COSTA 

DOMIGUEZ Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1001114-20.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE COLIDER (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADALBERTO CESAR PEREIRA MARTINS JUNIOR OAB - MT22241/O 

(ADVOGADO(A))

ROSANGELA ROMANO FERREIRA DA SILVA OAB - MT0017593A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M F JACOME - ME (EXECUTADO)

 

FINALIDADE: Intimação do advogado da parte autora, para, no prazo legal, 

pugnar o que entender de direito, acerca da certidão de ID:16855326.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001510-31.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

EDIVALDO SATURNO DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FREDERICO STECCA CIONI OAB - PR0054275A (ADVOGADO(A))

CAMILA EMILY DO NASCIMENTO SOUZA OAB - MT19960/O 

(ADVOGADO(A))

RICARDO ZEFERINO PEREIRA OAB - MT0012491A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (REU)

 

Certidão de Impulsionamento - Ato Ordinatório Vista as Partes Certifico, 

para todos os efeitos de direito, que autorizado pelo art. 203, § 4º do 

Código de Processo Civil, e art. 482, inciso VI e § 7º, art. 701, inciso XVIII 

da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do 

Estado de Mato Grosso, passo a impulsionar estes autos para INTIMAÇÃO 

das partes, através dos seus respectivos patronos, para pugnar o que 

entender de direito, acerca dos ofícios requisitórios acostados aos autos 

de ids: 31463557, 31463559, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001539-81.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMIR DA CRUZ (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDILAINE MATCHIL MACHADO DA SILVA OAB - MT6015/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

Certidão de Impulsionamento - Ato Ordinatório Certifico que, autorizado 

pela Ordem de Serviço nº 01/2014/1ªVARA (verso), e art. 203, § 4º do 

Código de Processo Civil, bem como o Capítulo 2, Seção 17, Item 2.17.4.7 e 

Capítulo 3, Seção 5, Item 3.5.1 - XVII da Consolidação das Normas Gerais 

da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, passo a 

impulsionar os autos INTIMANDO o Advogado da parte autora para 

manifestar-se nos autos em 30 (trinta) dias, na forma do artigo 523 do 

CPC, ante o trânsito em julgado da sentença nele proferida, sendo que 

após a expiração do citado prazo, os autos serão encaminhados ao 

arquivo, salientando que já foi solicitado a implantação do benefício da 

parte COLÍDER, 23 de abril de 2020. PATRÍCIA NOVAES COSTA 

DOMINGUEZ Analista Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000875-79.2019.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

G. A. D. S. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRYAN LUCAS LANG DE OLIVEIRA OAB - MT24778/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. A. D. S. (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE COLÍDER 

SENTENÇA Processo: 1000875-79.2019.8.11.0009. EXEQUENTE: 

GABRIELY AMORIM DOS SANTOS EXECUTADO: MARCOS ANDRE DOS 

SANTOS Vistos, etc. Trata-se de cumprimento de sentença ajuizada por 

GABRIELY AMORIM DOS SANTOS, representada por sua genitora 

SANDRA BORBON AMORIM, em face de MARCOS ANDRÉ DOS SANTOS, 

todos devidamente qualificados nos autos. Em seguida, a parte autora 

manifestou ao ID 20273126 pela extinção do feito, ante a desistência em 

prosseguir com a ação. Instado, o MPE não se opôs ao pedido (ID 

28951442). É o breve relatório. FUNDAMENTO E DECIDO. Analisando o 

feito, tenho como plenamente cabível a desistência da ação pela parte 
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autora. Assim, HOMOLOGO a desistência da ação, para fins do artigo 200, 

parágrafo único, do Novo Código de Processo Civil. Em consequência, 

JULGO EXTINTO O PRESENTE FEITO proposto por GABRIELY AMORIM 

DOS SANTOS, representada por sua genitora SANDRA BORBON 

AMORIM, em face de MARCOS ANDRÉ DOS SANTOS, SEM RESOLUÇÃO 

DO MÉRITO, nos termos do artigo 485, VIII, do Estatuto Adjetivo Civil. Sem 

custas. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Uma vez CERTIFICADO o 

trânsito em julgado, ARQUIVE-SE, observadas as formalidades legais. 

Colíder/MT, data da assinatura digital. Giselda Regina Sobreira de Oliveira 

Andrade Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000158-67.2019.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DA SILVA CAMARA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO DE FREITAS RODRIGUES OAB - MT0012424S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

Certidão de Impulsionamento - Ato Ordinatório Certifico que, autorizado 

pela Ordem de Serviço nº 01/2014/1ªVARA (verso), e art. 203, § 4º do 

Código de Processo Civil, bem como o Capítulo 2, Seção 17, Item 2.17.4.7 e 

Capítulo 3, Seção 5, Item 3.5.1 - XVII da Consolidação das Normas Gerais 

da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, passo a 

impulsionar os autos INTIMANDO o Advogado da parte autora para 

manifestar-se nos autos em 30 (trinta) dias, na forma do artigo 523 do 

CPC, ante o trânsito em julgado da sentença nele proferida, sendo que 

após a expiração do citado prazo, os autos serão encaminhados ao 

arquivo. COLÍDER, 23 de abril de 2020. PATRÍCIA NOVAES COSTA 

DOMINGUEZ Analista Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001732-62.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

ELIESIO MARCELINO DA SILVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISANGELA PERAL DA SILVA OAB - MT0013404A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE COLÍDER 

DECISÃO Processo: 1001732-62.2018.8.11.0009. AUTOR(A): ELIESIO 

MARCELINO DA SILVEIRA RÉU: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO 

SEGURO DPVAT SA Vistos etc. Sem prejuízo de eventual julgamento 

antecipado da lide, INTIMEM-SE as partes para especificarem as provas 

que ainda pretendam produzir, justificando sua pertinência, sob pena de 

indeferimento. Outrossim, CONSIGNE-SE o prazo de dez (10) dias, valendo 

o silêncio pela inexistência. Por fim, após tudo cumprido, façam-me os 

autos conclusos para julgamento antecipado da lide, designação de 

audiência ou saneamento do feito, conforme o caso. CUMPRA-SE, 

expedindo o necessário. Às providências. Colíder, data da assinatura 

digital. Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001732-62.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

ELIESIO MARCELINO DA SILVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISANGELA PERAL DA SILVA OAB - MT0013404A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE COLÍDER 

DECISÃO Processo: 1001732-62.2018.8.11.0009. AUTOR(A): ELIESIO 

MARCELINO DA SILVEIRA RÉU: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO 

SEGURO DPVAT SA Vistos etc. Sem prejuízo de eventual julgamento 

antecipado da lide, INTIMEM-SE as partes para especificarem as provas 

que ainda pretendam produzir, justificando sua pertinência, sob pena de 

indeferimento. Outrossim, CONSIGNE-SE o prazo de dez (10) dias, valendo 

o silêncio pela inexistência. Por fim, após tudo cumprido, façam-me os 

autos conclusos para julgamento antecipado da lide, designação de 

audiência ou saneamento do feito, conforme o caso. CUMPRA-SE, 

expedindo o necessário. Às providências. Colíder, data da assinatura 

digital. Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001965-93.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

JAIR MENDES SOBRINHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FREDERICO STECCA CIONI OAB - PR0054275A (ADVOGADO(A))

CAMILA EMILY DO NASCIMENTO SOUZA OAB - MT19960/O 

(ADVOGADO(A))

RICARDO ZEFERINO PEREIRA OAB - MT0012491A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

Certidão de Impulsionamento - Ato Ordinatório Certifico que, autorizado 

pela Ordem de Serviço nº 01/2014/1ªVARA (verso), e art. 203, § 4º do 

Código de Processo Civil, bem como o Capítulo 2, Seção 17, Item 2.17.4.7 e 

Capítulo 3, Seção 5, Item 3.5.1 - XVII da Consolidação das Normas Gerais 

da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, passo a 

impulsionar os autos INTIMANDO o Advogado da parte autora para 

manifestar-se nos autos em 30 (trinta) dias, na forma do artigo 523 do 

CPC, ante o trânsito em julgado da sentença nele proferida, sendo que 

após a expiração do citado prazo, os autos serão encaminhados ao 

arquivo. COLÍDER, 23 de abril de 2020. PATRÍCIA NOVAES COSTA 

DOMINGUEZ Analista Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000725-98.2019.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

IGOR HENRIQUE RODRIGUES (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ÁGUA COLÍDER LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RODRIGO LEITE DE BARROS ZANIN OAB - MT12129-A (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

AGUAS DE COLIDER LTDA (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE COLÍDER 

DESPACHO Processo: 1000725-98.2019.8.11.0009. AUTOR(A): IGOR 

HENRIQUE RODRIGUES REU: ÁGUA COLÍDER LTDA Vistos etc. Sem 

prejuízo de eventual julgamento antecipado da lide, INTIMEM-SE as partes 

para especificarem as provas que ainda pretendam produzir, justificando 

sua pertinência, sob pena de indeferimento. Outrossim, CONSIGNE-SE o 

prazo de dez (10) dias, valendo o silêncio pela inexistência. Por fim, após 

tudo cumprido, façam-me os autos conclusos para julgamento antecipado 

da lide, designação de audiência ou saneamento do feito, conforme o 

caso. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Às providências. Colíder, 

data da assinatura digital. Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1000212-96.2020.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

G. D. P. D. F. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA CAROLINA SIQUEIRA REBONATO OAB - MT26963/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

H. D. S. P. D. F. (REU)

B. M. D. S. (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE COLÍDER 

DECISÃO Processo: 1000212-96.2020.8.11.0009. AUTOR(A): 

GECONIEDSON DAIVIDE PEREIRA DA FONSECA REU: H. D. S. P. D. F., 

BRUNA MICHELE DOS SANTOS Vistos etc. Trata-se de ação revisional de 

alimentos com pedido de tutela de urgência, ajuizada por GECONIEDISON 

DAIVIDE PEREIRA DA FONSECA, em face de HENZO DOS SANTOS 

PEREIRA DA FONSECA, representado por sua genitora BRUNA MICHELE 

DOS SANTOS, todos devidamente qualificados. Aduz o requerente que em 

decorrência da alteração de sua atual situação financeira, haja vista ter 
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entabulado acordo de divórcio e alimentos para outras duas filhas, não 

possui condições de manter o valor acordado anteriormente de pensão ao 

requerido, pugnando assim por sua minoração. Recebida a inicial ao ID 

28758828, este juízo postergou a análise da tutela para após a realização 

de audiência de conciliação e apresentação de contestação. Entre um ato 

e outro, o requerente manifestou ao ID 30671453, pugnando pela 

reconsideração da decisão e deferimento do pedido liminar de redução do 

valor de alimentos. É o relatório do necessário. DECIDO. 1) Em razão da 

situação excepcional decorrente da pandemia do COVID-19, CANCELO a 

designação de audiência de conciliação e determino que, CITE-SE a parte 

requerida, para, querendo, apresentar contestação no prazo de quinze 

(15) dias, consignando que a não apresentação de resposta em tal prazo 

se presumirá aceitos como verdadeiros os fatos narrados na inicial. 2) 

Após, com a apresentação de resposta, CERTIFIQUE-SE a Secretaria 

acerca da tempestividade e INTIME-SE parte autora para, querendo, no 

prazo de 15 (quinze) dias, impugnar a contestação. 3) Decorrido o prazo 

do item “1”, sem apresentação de resposta, CERTIFIQUE-SE e façam-me 

os autos conclusos. 4) Quanto ao pedido de análise da antecipação de 

tutela pleiteada na exordial, impende-se registrar, em se tratando de 

medida que implica a redução da disponibilidade financeira ao alimentando, 

a concessão inaudita altera parte de tutela de urgência caracteriza-se 

como medida excepcionalíssima. Seu deferimento, portanto, exige prova 

suficiente da alteração superveniente do binômio já referido, além da 

demonstração da própria imperatividade do acolhimento da postulação. 

Pois bem. Inobstante a alegação do requerido acerca de sua bruta 

modificação financeira, em razão do surgimento da necessidade de 

pagamento de mais duas pensões alimentícias às filhas havidas em seu 

último relacionamento, a redução dos alimentos pagos ao requerido em 

sede de tutela de urgência não merece prosperar. Isso porque, a decisão 

de ampliar a família não deve redundar em prejuízo ao sustento do filho 

antes havido, sobretudo porque não demonstrada a efetiva redução das 

possibilidades do alimentante. Ademais, é entendimento consolidado na 

jurisprudência, inclusive no âmbito do STJ, que "o fato de o devedor dos 

alimentos ter constituído nova família, por si, não implica revisão dos 

alimentos prestados aos filhos da união anterior, sobretudo se não ficar 

comprovada a mudança negativa na sua capacidade financeira" (STJ, 

REsp 1496948/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 03/03/2015, 

DJe 12/03/2015). Insta salientar que, os alimentos pagos ao requerido e às 

filhas havidas posteriormente, foram ambos entabulados mediante acordo, 

ou seja, o requerente já possuia a obrigação alimentar fixada com o 

requerido quando concordou em pagar às filhas mais novas o valor que 

teoricamente ensejou drásticamente em sua situação financeira. Nesse 

sentido: DIREITO DE FAMÍLIA. REVISIONAL DE ALIMENTOS AFORADA 

PELO GENITOR. INDEFERIMENTO DO PLEITO LIMINAR DE REDUÇÃO DO 

VALOR DA PENSÃO ALIMENTÍCIA. ENCARGO FIXADO 

CONSENSUALMENTE EM 2018 EM 40% (QUARENTA POR CENTO) DO 

SALÁRIO MÍNIMO AO FILHO DE 8 (OITO) ANOS. PRETENDIDA A REDUÇÃO 

DA PENSÃO PARA 25% (VINTE E CINCO POR CENTO) DO SALÁRIO 

MÍNIMO, TENDO EM VISTA QUE TEVE OUTRO FILHO E FOI DEMITIDO DO 

ÚLTIMO EMPREGO. IMPOSSIBILIDADE DE MINORAÇÃO. CONSTITUIÇÃO DE 

NOVA FAMÍLIA QUE NÃO IMPLICA, PER SE, NA REVISÃO DOS 

ALIMENTOS. FILHO MAIS NOVO JÁ NASCIDO À ÉPOCA DO ACORDO EM 

QUE FOI PACTUADA A PENSÃO ALIMENTÍCIA. AUSÊNCIA DE 

COMPROVAÇÃO DO DECRÉSCIMO ECONÔMICO-FINANCEIRO 

SUPOSTAMENTE SOFRIDO. INTERLOCUTÓRIO MANTIDO. RECURSO 

DESPROVIDO. 1. É temerária, sob todos os aspectos, a minoração da 

pensão alimentícia sem que haja prova convincente sobre a 

desnecessidade dos alimentandos bem como a redução expressiva das 

condições financeiras do alimentante. 2. " Em sede de ação revisional de 

alimentos, a concessão de tutela antecipatória de mérito é medida 

excepcionalíssima, reservada para as hipóteses nas quais a robustez da 

prova assegura, inequivocamente, a modificação da capacidade de dar ou 

de receber alimentos. Não sendo essa a hipótese, é prudente que o juiz, 

diante da nova demanda revisional, mantenha, até a sentença, os 

parâmetros numéricos fixados anteriormente, buscando, com isso, 

produzir prova que o convença, definitivamente, da necessidade ou não 

da pretendida alteração alimentar " (AI nº 2007.051933-5, da Capital, Rel. 

Des. Eládio Torret Rocha, j. 11.07.2008).(Agravo de Instrumento nº 

4021914-48.2019.8.24.0000, 3ª Câmara de Direito Civil do TJSC, Rel. 

Marcus Túlio Sartorato. j. 26.11.2019).(negritei) Assim, sendo 

imprescindível a instrução processual para auferir de forma acurada a 

mudança da situação econômica do alimentante, INDEFIRO, por ora, o 

pleito de redução da pensão alimenticia. Dê CIÊNCIA ao Ministério Público, 

nos termos do art 698 do CPC. CUMPRA-SE. Colíder/MT, data da 

assinatura digital. Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1000131-50.2020.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE COLIDER (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADALBERTO CESAR PEREIRA MARTINS JUNIOR OAB - MT22241/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LINDOMAR APARECIDO DA SILVA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE COLÍDER 

SENTENÇA Processo: 1000131-50.2020.8.11.0009. EXEQUENTE: 

MUNICIPIO DE COLIDER EXECUTADO: LINDOMAR APARECIDO DA SILVA 

Vistos etc. Trata-se de Execução Fiscal proposta pelo Município de Colíder 

em face de Lindomar Aparecido da Silva, ambos devidamente qualificados 

nos autos. Recebida a inicial ao ID 28506748. Entre um ato e outro, o 

exequente manifestou informando o pagamento pela executado, pugnando 

pela intimação para prosseguimento da execução no tocante ao 

pagamento das custas e honorários de sucumbência (ID 30636239). É o 

relato do necessário. FUNDAMENTO. DECIDO. 1 - Inicialmente, destaca-se 

que o pleito da parte exequente consistente na intimação para 

prosseguimento da execução no tocante ao pagamento das custas e 

honorários de sucumbência não merece prosperar, uma vez que tais 

créditos devem ser cobrados em outro momento processual. 2 – 

Outrossim, dispõe o artigo 924, inciso II, do Novo Código de Processo Civil: 

Art. 924. Extingue-se a execução quando: (...) II - a obrigação for 

satisfeita; Assim, diante do pagamento da obrigação pela parte executada, 

conforme ID 30636707, a extinção do feito é medida que se impõe. Ex 

positis, JULGO E DECLARO EXTINTO o presente processo, com 

fundamento no artigo 924, inciso II do Código de Processo Civil, 

considerando que foi satisfeita totalmente a obrigação. CONDENO a parte 

executada ao pagamento das custas e despesas processuais, e 

honorários advocatícios, esses arbitrados em 10% sobre o valor da 

execução, nos termos do art. 85, §3º, inciso I, do CPC. Após o trânsito em 

julgado da sentença devidamente certificado, ao ARQUIVO com as baixas 

e anotações de estilo. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Colíder/MT, data 

da assinatura digital. Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001072-68.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

FATIMA DE JESUS RODRIGUES PEREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Silvio Luís Tietz OAB - MT0007809A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

Certidão de Impulsionamento - Ato Ordinatório Certifico, para todos os 

efeitos de direito, que autorizado pelo art. 203, § 4º do Código de 

Processo Civil, e art. 482, inciso VI e § 7º, art. 701, inciso XVIII da 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do 

Estado de Mato Grosso, passo a impulsionar estes autos INTIMANDO o(a)

(s) advogado(a)(s) da parte autora, para que no prazo de 15 (quinze) 

dias, ofereça(m) impugnação à contestação apresentada nos autos. 

COLÍDER/MT, 23/04/2020. PATRÍCIA NOVAES COSTA DOMINGUEZ 

Analista Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000961-50.2019.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

MAURICIO HAUBRICHT (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO DE FREITAS RODRIGUES OAB - MT0012424S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

Certidão de Impulsionamento - Ato Ordinatório Certifico, para todos os 

efeitos de direito, que autorizado pelo art. 203, § 4º do Código de 
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Processo Civil, e art. 482, inciso VI e § 7º, art. 701, inciso XVIII da 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do 

Estado de Mato Grosso, passo a impulsionar estes autos INTIMANDO o(a)

(s) advogado(a)(s) da parte autora, para que no prazo de 15 (quinze) 

dias, ofereça(m) impugnação à contestação apresentada nos autos. 

COLÍDER/MT, 23/04/2020. PATRÍCIA NOVAES COSTA DOMINGUEZ 

Analista Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1001563-12.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE DIAS DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDILAINE MATCHIL MACHADO DA SILVA OAB - MT6015/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (EXECUTADO)

 

Certidão de Impulsionamento - Ato Ordinatório Vista as Partes Certifico, 

para todos os efeitos de direito, que autorizado pelo art. 203, § 4º do 

Código de Processo Civil, e art. 482, inciso VI e § 7º, art. 701, inciso XVIII 

da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do 

Estado de Mato Grosso, passo a impulsionar estes autos para INTIMAÇÃO 

das partes, através dos seus respectivos patronos, para pugnar o que 

entender de direito, acerca dos ofícios requisitórios acostados aos autos 

de ids: 31467891 e 31467892, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001884-47.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL CRISTOVAO FILHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISANGELA PERAL DA SILVA OAB - MT0013404A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS (REU)

 

Certidão de Impulsionamento - Ato Ordinatório Certifico, para todos os 

efeitos de direito, que autorizado pelo art. 203, § 4º do Código de 

Processo Civil, e art. 482, inciso VI e § 7º, art. 701, inciso XVIII da 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do 

Estado de Mato Grosso, passo a impulsionar estes autos INTIMANDO o(a)

(s) advogado(a)(s) da parte autora, para que no prazo de 15 (quinze) 

dias, ofereça(m) impugnação à contestação apresentada nos autos. 

COLÍDER/MT, 23/04/2020. PATRÍCIA NOVAES COSTA DOMINGUEZ 

Analista Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000936-71.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

WELINGTON MOREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ZEFERINO PEREIRA OAB - MT0012491A-B (ADVOGADO(A))

FREDERICO STECCA CIONI OAB - PR0054275A (ADVOGADO(A))

CAMILA EMILY DO NASCIMENTO SOUZA OAB - MT19960/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

Certidão de Impulsionamento - Ato Ordinatório Certifico, para todos os 

efeitos de direito, que autorizado pelo art. 203, § 4º do Código de 

Processo Civil, e art. 482, inciso VI e § 7º, art. 701, inciso XVIII da 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do 

Estado de Mato Grosso, passo a impulsionar estes autos INTIMANDO o(a)

(s) advogado(a)(s) da parte autora, para que no prazo de 15 (quinze) 

dias, ofereça(m) impugnação à contestação apresentada nos autos. 

COLÍDER/MT, 23/04/2020. PATRÍCIA NOVAES COSTA DOMINGUEZ 

Analista Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000979-42.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MT13994-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

APARECIDO MIRANDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIANA OLIVEIRA TERRA OAB - MT17242/O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE COLÍDER 

SENTENÇA Processo: 1000979-42.2017.8.11.0009. REQUERENTE: BANCO 

BRADESCO REQUERIDO: APARECIDO MIRANDA Vistos, etc. Trata-se de 

“Embargos de Declaração” (Id. 18949696) opostos pelo autor Banco 

Bradesco S.A., em face da r. sentença proferida ao Id. 17271013. Alega o 

embargante que este Juízo incorreu em erro material quando da prolação 

da sentença, pois consignou que a ação foi ajuizada por Bradesco 

Administradora de Consórcios Ltda , quando deveria constar no polo ativo 

da demanda Branco Bradesco S. A. Ao Id. 29993170, foi certificado a 

tempestividade dos embargos declaratórios. É, em síntese, o relatório. 

FUNDAMENTO E DECIDO. 1. Como de conhecimento, a dicção do artigo 

1.022, inciso I e II, do CPC permite a promoção dos embargos declaratórios 

para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, bem como suprir 

omissão de ponto ou questão existente em qualquer decisão judicial. 

Vejamos: Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer 

decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II 

- suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o 

juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material. Em contrapartida, 

compulsando os autos verifico que há erro material na r. sentença 

objurgada, demonstrando o vício delineado no inciso III, do artigo 1.022 do 

CPC/2015. Isso porque, quando da prolação da sentença, este Juízo, 

constou informações equivocadas que se amoldam a ocorrência de erro 

material. Pelo argumento acima exposto, conheço dos embargos, 

acolhendo-o, razão pela qual, determino que: ONDE SE LÊ: “[...] Bradesco 

Administradora de Consórcios Ltda. [...]” LEIA-SE: “[...] Banco Bradesco 

S.A.[...]” 2. No mais, cumpra-se as determinações remanescentes da r. 

sentença de Id. 17271013. Intime-se. Cumpra-se. ÀS PROVIDÊNCIAS. 

Colider/MT, Data da assinatura digital. Giselda Regina Sobreira de Oliveira 

Andrade Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001745-95.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

WILLAN SILVA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO AUGUSTO BARASUOL OAB - MT19904/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REQUERIDO)

 

Certidão de Impulsionamento - Ato Ordinatório Certifico, para todos os 

efeitos de direito, que autorizado pelo art. 203, § 4º do Código de 

Processo Civil, e art. 482, inciso VI e § 7º, art. 701, inciso XVIII da 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do 

Estado de Mato Grosso, passo a impulsionar estes autos INTIMANDO o(a)

(s) advogado(a)(s) da parte autora, para que no prazo de 15 (quinze) 

dias, ofereça(m) impugnação à contestação apresentada nos autos. 

COLÍDER/MT, 23/04/2020. PATRÍCIA NOVAES COSTA DOMINGUEZ 

Analista Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001412-12.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA DIAS VELOSO SOARES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ZEFERINO PEREIRA OAB - MT0012491A-B (ADVOGADO(A))

FREDERICO STECCA CIONI OAB - PR0054275A (ADVOGADO(A))

CAMILA EMILY DO NASCIMENTO SOUZA OAB - MT19960/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE COLÍDER 

DECISÃO Processo: 1001412-12.2018.8.11.0009. AUTOR(A): MARIA 

APARECIDA DIAS VELOSO SOARES RÉU: INSS INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURIDADE SOCIAL Vistos, etc. Compulsando os autos, verifica-se 

assistir razão a Autarquia requerida em sua manifestação de Id. 

21051065, pois, de fato, o prazo disponibilizado quando da intimação da r. 
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sentença, conforme se observa da consulta realizada por meio da 

ferramenta denominada “expedientes”, não observou os ditames legais. 

Assim, defiro o pedido para renovação do prazo recursal, de modo que 

determino a nova intimação da requerida para, querendo, no prazo de 

legal, manifestar. Às providências. Colíder, data da assinatura digital. 

Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002147-45.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANTE MARIANO GREGNANIN SOBRINHO OAB - MT11054-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALEXANDRE SANTOS ARAUJO SOUZA (REQUERIDO)

 

Certidão de Impulsionamento - Ato Ordinatório Certifico, para todos os 

efeitos de direito, que autorizado pelo art. 203, § 4º do Código de 

Processo Civil, e art. 482, inciso VI e § 7º, art. 701, inciso XVIII da 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do 

Estado de Mato Grosso, passo a impulsionar estes autos INTIMANDO o(a)

(s) advogado(a)(s) da parte autora, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, 

proceda o recolhimento da diligência do sr oficial de justiça para 

cumprimento do mandado de busca e apreensão e citação a ser expedido 

nos autos.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000515-13.2020.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA IZABEL DA SILVA FIRMINO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FREDERICO STECCA CIONI OAB - PR0054275A (ADVOGADO(A))

RICARDO ZEFERINO PEREIRA OAB - MT0012491A-B (ADVOGADO(A))

CAMILA EMILY DO NASCIMENTO SOUZA OAB - MT19960/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE COLÍDER 

SENTENÇA Processo: 1000515-13.2020.8.11.0009. AUTOR(A): MARIA 

IZABEL DA SILVA FIRMINO REU: INSS INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURIDADE SOCIAL Vistos, etc. Trata-se de ação previdenciária 

ajuizada por MARIA IZABEL DA SILVA FIRMINO, em face de INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, ambos devidamente qualificados 

nos autos. Determinada a emenda a inicial a fim de que a autora 

comprovasse a alegação a hipossuficiência econômica, esta manifestou 

ao ID 31197712 informando a desistência e pugnando pela extinção do 

feito. É o breve relatório. FUNDAMENTO E DECIDO. Analisando o feito, 

tenho como plenamente cabível a desistência da ação pela parte autora. 

Assim, HOMOLOGO a desistência da ação, para fins do artigo 200, 

parágrafo único, do Novo Código de Processo Civil. Em consequência, 

JULGO EXTINTO O PRESENTE FEITO proposto por MARIA IZABEL DA 

SILVA FIRMINO, em face de INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – 

INSS, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do artigo 485, VIII, do 

Estatuto Adjetivo Civil. Sem custas. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Uma vez CERTIFICADO o trânsito em julgado, ARQUIVE-SE, observadas as 

formalidades legais. Colíder/MT, data da assinatura digital. Giselda Regina 

Sobreira de Oliveira Andrade Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000379-21.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

LUZANIRIA ANDRADE DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERLI HENRIQUE GARCIA OAB - MT0020979A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO SEGUROS S/A (REQUERIDO)

SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

 

FINALIDADE: INTIMAR o advogado da parte requerida, para que no prazo 

de 20 (vinte) dias, promova o recolhimento dos HONORÁRIOS PERICIAIS 

no valor de R$ 400,00( quatrocentos reais), através do recolhimento da 

guia a ser emit ida no seguinte endereço eletrônico : 

http:/ /s iscondj. t jmt. jus.br/siscondj-t jmt/guiaEmissaoPubl icaForm.do, 

devendo o comprovante do recolhimento ser juntado nos autos.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001735-51.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

TANIA FRANCIELEM DA SILVA PINTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISANGELA DINARTE SOARES OAB - MT11875-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE COLÍDER 

SENTENÇA Processo: 1001735-51.2017.8.11.0009. REQUERENTE: TANIA 

FRANCIELEM DA SILVA PINTO REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL Vistos etc. Trata-se de Ação Previdenciária com pedido 

de concessão de Auxílio-Doença c/c Pedido de Tutela Antecipada c/c 

conversão em Aposentadoria por Invalidez, ajuizada por TANIA 

FRANCIELEN DA SILVA PINTO DE FREITAS em desfavor do Instituto 

Nacional do Seguro Social – INSS, ambos devidamente qualificados nos 

autos. À inicial foi recebida ao ID 13816576, momento em que fora deferida 

a tutela antecipada pleiteada pela autora, bem como, determinada a 

realização de perícia médica. Entre um ato e outro, aportou o resultado do 

laudo médico pericial ao ID 26740494, tendo a autora manifestado 

favoravelmente ao ID 27245650. Após, a Autarquia Ré apresentou 

proposta de acordo ao ID 29235550. Em seguida, ao ID 30429744, a parte 

requerente manifestou anuência ao acordo, aceitando todos os termos 

propostos pelo requerido. É a síntese do necessário. DECIDO. 1 - Tendo 

em vista a manifestação da autora concordando com os termos do acordo 

proposto pelo instituto-requerido, a fls. 163/165, HOMOLOGO o acordo 

pactuado entre as partes, e com fulcro no artigo 487, inciso III, "b", do 

Novo Código de Processo Civil, JULGO EXTINTA a presente ação 

previdenciária movida por TANIA GRANCIELEN DA SILVA PINTO DE 

FREITAS em desfavor do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS. Sem 

custas na forma da lei. 2 - Sirva a presente, instruído com cópia integral da 

proposta de acordo e sua anuência, como OFÍCIO para determinação ao 

INSS – APSADJ – Agência da Previdência Social de Atendimento às 

Demandas Judiciais para implantação do benefício nos termos acordado. 

Após o trânsito em julgado, devidamente CERTIFICADO, ARQUIVE-SE, 

mediante as baixas e cautelas de praxe. Colíder/MT, data da assinatura 

digital. Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade Juíza de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000912-72.2020.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

DAVID LUCIANO OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDGAR ROGERIO GRIPP DA SILVEIRA OAB - MT0021129A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000912-72.2020.8.11.0009 POLO ATIVO:DAVID LUCIANO 

OLIVEIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: EDGAR ROGERIO GRIPP DA 

SILVEIRA POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: COLÍDER - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 04/06/2020 Hora: 13:00 , no endereço: AVENIDA 

VLADEMIR APARECIDO BAPTISTA, s/nº, TELEFONE: (66) 3541-1285, 

JARDIM VÂNIA, COLÍDER - MT - CEP: 78500-000 . 22 de abril de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000736-93.2020.8.11.0009
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Parte(s) Polo Ativo:

MARINES GAVIOLLI GUARNIERI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNA NATALI GUARNIERI OAB - MT21755/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROBERTO DIAS VILLAS BOAS FILHO OAB - PE42379 (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER SENTENÇA Processo: 

1000736-93.2020.8.11.0009. AUTOR: MARINES GAVIOLLI GUARNIERI 

REU: AZUL LINHAS AEREAS Vistos. Dispensado o relatório, nos termos 

do art. 38 da Lei n. 9.099/95. HOMOLOGO o acordo entabulado entre as 

partes, para que produza os seus devidos efeitos, extinguindo-se a 

presente ação, com resolução do mérito, nos moldes do artigo 22, 

parágrafo único, da Lei n. 9.099/95 c/c artigo 487, inciso III, alínea b, do 

CPC. DESCABE CONDENAÇÃO ao pagamento de custas e honorários 

advocatícios de sucumbência, na forma do art. 55, caput, da Lei n. 

9.099/95. Transitada em julgado, ARQUIVE-SE, procedendo com as baixas 

e anotações de praxe. PUBLIQUE-SE. INTIME-SE. CUMPRA-SE, expedindo 

o necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. Colíder/MT, data da assinatura 

eletrônica. (assinada digitalmente) RICARDO FRAZON MENEGUCCI Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002216-43.2019.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

EUNICE DUARTE DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO GALADINOVIC ALVIM OAB - MT0017010A (ADVOGADO(A))

DANILO GALADINOVIC ALVIM OAB - MT0014371A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER SENTENÇA Processo: 

1002216-43.2019.8.11.0009. REQUERENTE: EUNICE DUARTE DE SOUZA 

REQUERIDO: BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. Vistos etc. Ausente o 

relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/1995. Fundamento. 

Decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese que comporta o 

julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 355 do CPC, 

não havendo, a necessidade de dilação probatória. MÉRITO A promovente 

alega que está sendo vítima de cobrança abusiva por parte da promovida, 

posto que não utilizaria parte dos serviços da promovida. Alega que foram 

realizados descontos indevidos em sua conta bancária, de julho de 2018 

até agosto de 2019 na ordem de R$44,41 e de setembro em diante subindo 

para R$ 47,31, perfazendo um total R$ 810,98. Igualmente verificou que 

foram realizados outros descontos indevidos em sua conta bancária, de 

setembro de 2018 até agosto de 2019 na ordem de R$11,23 e de setembro 

em diante subindo para R$ 11,96, perfazendo um total de R$ 182,60. A 

Reclamante diz que os referidos descontos são relativos a seguro 

“Bradesco Vida e Previdência” e são ilegais, pois não foram permitidos, 

não foram contratados ou autorizados por ela. Por seu turno a requerida 

pugnou pela improcedência arguindo que a cobrança é legitima e que os 

valores foram contratados e que não cometeu nenhum ato ilícito motivo 

pelo qual, entende que inexistem danos morais a serem indenizados, muito 

menos valores a serem restituídos. Fundamento e decido. A controvérsia 

dos autos cinge-se quanto a existência de danos morais e materiais por 

descontos indevidos em conta corrente de serviços não contratados 

relativos a seguro de vida eis que a parte Requerente negou a existência 

de contratação nesse aspecto com a parte Requerida que por seu turno 

afirmou pela regularidade da negativação e existência do débito. Cumpre 

ressaltar que a relação jurídica estabelecida entre as partes está sujeita 

às disposições do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que está 

perfeitamente caracterizada a condição da parte autora como 

consumidora e da parte requerida como fornecedora, na forma dos arts. 

2.º e 3.º, ambos do Código de Defesa do Consumidor. Por tratar-se de 

prova negativa, para o promovente, cabia à promovida a prova da 

existência de relação jurídica entre as partes. Em cumprimento ao art. 373, 

II do CPC a promovida trouxe aos autos, provas capazes de demonstrar a 

existência de liame subjetivo entre as partes o que contradiz a tese autoral 

de inexistência, juntando contrato assinado relativos aos descontos de 

R$11,23, bem como áudio de contratação relativo aos descontos de 

R$44,41. Por sua vez, desnecessária a realização de perícia grafotécnica 

posto que a semelhança nas assinaturas apresentadas nos documentos 

carreados dispensa aludido recurso, e que o comprovante de residência é 

praticamente o mesmo apresentado pela reclamante com a inicial, porém o 

da reclamada, encontra-se mais completo, demonstrando boa-fé. Nesse 

sentido: RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. BANCOS. EMPRÉSTIMO 

CONSIGNADO. RÉ QUE JUNTA CONTRATO COM A ASSINATURA DA 

AUTORA. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA. ASSINATURA VISIVELMENTE 

IGUAL A DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE DA AUTORA. SENTENÇA 

IMPROCEDENTE MANTIDA. RECURSO INOMINADO IMPROVIDO. 

Desnecessidade de perícia técnica para fins de análise de assinatura, 

pois a mesma é visivelmente idêntica a da autora no decorrer da lide, bem 

como a do documento de identidade acostado na inicial. Ré que logrou 

êxito em trazer fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da 

autora, acostando cópia do contrato do empréstimo com a assinatura e 

documentos da autora, afastando assim, o alegado na inicial. Sentença 

mantida por seus próprios fundamentos, conforme art. 46 da Lei dos 

Juizados Especiais Cíveis. RECURSO IMPROVIDO (Recurso Cível Nº 

71005028071, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: 

Roberto Arriada Lorea, Julgado em 11/09/2014, Data de Publicação: Diário 

da Justiça do dia 12/09/2014). Tal divergência demonstra que, o 

promovente, tentou se enriquecer ilicitamente alterando a verdade dos 

fatos em proveito próprio. A legislação Processual Civil vigente impõe 

sanção aquele que se valendo do direito de ação, utiliza-se do Poder 

Judiciário para propor lide temerária. Evidenciando-se que a promovente 

alterou a verdade dos fatos visando obter enriquecimento indevido e 

tentando escusar-se do adimplemento de seu débito. Neste sentido: 

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. IMPUGNAÇÃO AO 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE 

MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS 

FATOS CONFIGURADA PELA PROVA PRODUZIDA EM EVIDENTE 

TENTATIVA DE LOCUPLETAMENTO. MANUTENÇÃO. RECURSO 

DESPROVIDO. (TJRS, Apelação Cível Nº 70079279550, Sexta Câmara 

Cível, Relator: Jerson Moacir Gubert, Julgado em 20/02/2019 - grifo 

nosso). A multa, evidentemente, não tem caráter ressarcitório, mas 

apenas punitivo e inibitório, pois visa a impedir o exercício irresponsável 

do direito. Ainda, em decorrência da litigância de má-fé que se reconhece, 

impõe-se a condenação do requerente em custas e honorários 

advocatícios. DISPOSITIVO Isto posto, com resolução de mérito, a teor do 

art. 487, inciso I, do CPC, julgo IMPROCEDENTE a pretensão autoral. 

CONDENO o promovente em LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ, fixando a multa no 

montante de 2% sobre o valor da causa, aplicando-se, por analogia, o 

disposto no art. 81 do CPC, bem como ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios aos quais arbitro em 10% sobre o 

valor da causa, nos termos do art. 85, §2º, CPC. Transitada em julgado, 

remetam-se os autos ao arquivo, com as cautelas e anotações 

necessárias. Projeto de sentença sujeito à homologação da MM. Juiz(a) 

Togado(a), conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Glauber Eduardo de Arruda 

Campos Juiz Leigo Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, 

na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei 

Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Colíder, 22 de abril de 2020. Ricardo 

Frazon Menegucci Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001612-53.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

FACHADA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LILIANE CASADEI OAB - MT0006989A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PATRICIA DA SILVA JALDI (EXECUTADO)

JOSE CARLOS JALDI (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDSON FRANCISCO DONINI OAB - MT0008406A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER SENTENÇA Processo: 
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1001612-53.2017.8.11.0009. EXEQUENTE: FACHADA MATERIAIS PARA 

CONSTRUCAO LTDA - ME EXECUTADO: PATRICIA DA SILVA JALDI, JOSE 

CARLOS JALDI Vistos etc. Ausente o relatório, com fulcro no artigo 38 da 

Lei n.º 9.099/1995. Fundamento. Decido. Cumpre anotar que o caso em 

apreço é hipótese que comporta o julgamento imediato do mérito, nos 

termos do inciso I do artigo 355 do CPC, não havendo, a necessidade de 

dilação probatória. MÉRITO Trata-se de Embargos à Execução oposto por 

PATRICIA DA SILVA JALDI e JOSE CARLOS JALDI, em face da Execução 

de sentença movida por FACHADA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 

LTDA - ME, que pretende receber valores na importância de R$ 16.420,88 

(dezesseis mil, quatrocentos e vinte reais e oitenta e oito centavos). 

Porém, os embargos foram opostos sem a garantia do juízo, requisito 

essencial para seu conhecimento. Assim os Embargos devem ser 

rejeitados liminarmente, em vista da aplicação da regra do § 1º, do artigo 

53, da Lei N.º 9.099/1995, ou seja, de que somente serão opostos os 

Embargos à Execução com a efetivação da penhora, ou seja, se seguro o 

juízo ressalvado casos de fatos supervenientes. Ressalto que deve ser 

dado prioridade para o pagamento em dinheiro para garantia efetiva do 

feito, (artigo 835, I do CPC). O art. 53, §1º desta Lei prevê a penhora como 

pressuposto para o oferecimento de embargos. Este também é o 

entendimento previsto no Enunciado 117: Enunciado 117 - É obrigatória a 

segurança do Juízo pela penhora para apresentação de embargos à 

execução de título judicial ou extrajudicial perante o Juizado Especial. 

(Aprovado no XXI Encontro – Vitória/ES) Nesse sentido também: 

“EMBARGOS À EXECUÇÃO. REJEIÇÃO LIMINAR. AUSÊNCIA DE PENHORA. 

PRESSUPOSTO PROCESSUAL ESPECÍFICO. ARTIGO 53, § 1º, DA LEI Nº 

9.099/95. A penhora consiste em pressuposto processual específico para 

a oposição dos embargos, de modo que sua ausência autoriza a rejeição 

liminar do incidente, ficando ressalvada a possibilidade de o executado 

renovar a defesa, no caso de concretização do ato constritivo. RECURSO 

IMPROVIDO.” (Recurso Cível Nº 71002181493, Segunda Turma Recursal 

Cível, Turmas Recursais, Relator: Fernanda Carravetta Vilande, Julgado 

em 18/11/2009.) Diga-se, ainda que o mencionado artigo 525, CPC, não se 

aplica ao microssistema dos Juizados Especiais, regido por regras 

próprias quanto à execução de seus julgados. No mesmo sentido, a 

jurisprudência: RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. 

IMPUGNAÇÃO SEM A GARANTIA DO JUÍZO. IMPOSSIBILIDADE DE 

RECEBIMENTO DO INCIDENTE. INAPLICABILIDADE DO ART. 525 DO CPC 

NO ÂMBITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS, POR FORÇA DOS ARTS. 52 E 53 

DA LEI N. 9.099/95 DO E ENUNCIADO 117 DO FONAJE. EXTINÇÃO DO 

INCIDENTE, DE OFÍCIO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, EM RAZÃO DA 

AUSÊNCIA DE GARANTIA. RECURSO PREJUDICADO. (TJRS, Recurso Cível 

Nº 71007640378, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, 

Relator: Mara Lúcia Coccaro Martins Facchini, Julgado em 29/05/2018) 

Portanto, ausente à penhora ou depósito de bens do embargante, a 

Rejeição liminar dos embargos é medida que se impõe. DISPOSITIVO Posto 

isso, com fulcro no art. 485 do CPC c/c §1º do art. 53 da Lei 9.099/1995, 

julgo IMPROCEDENTE dos Embargos apresentados, ante a ausência de 

garantia do Juízo. Ainda, CONDENO o embargante ao pagamento das 

custas processuais, com fulcro no art. 55, II, da Lei 9.099/1995. Sem 

honorários advocatícios, em razão do disposto no art. 54 da mesma Lei. 

Transitada em julgado, INTIME-SE a parte exequente para impulsionar o 

feito. Projeto de sentença sujeito à homologação da MM. Juiz(a) 

Togado(a), conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Glauber Eduardo de Arruda 

Campos Juiz Leigo Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, 

na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei 

Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Colíder/MT, 22 de abril de 2020. 

Ricardo Frazon Menegucci Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010585-77.2014.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

ALZIRA RODRIGUES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO LAVEZZO OAB - MT0005709A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISCO LUIZ DA COSTA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARLY GAVIOLI OAB - MT18740/O (ADVOGADO(A))

ALCIDES FERREIRA DA ROCHA JUNIOR OAB - MT6908/A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER SENTENÇA Processo: 

8010585-77.2014.8.11.0009. EXEQUENTE: ALZIRA RODRIGUES 

EXECUTADO: FRANCISCO LUIZ DA COSTA Vistos etc. Ausente o 

relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/1995. Fundamento. 

Decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese que comporta o 

julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 355 do CPC, 

não havendo, a necessidade de dilação probatória. MÉRITO Trata-se de 

Embargos à Execução oposto por FRANCISCO LUIZ DA COSTA, em face 

da Execução de sentença movida por ALZIRA RODRIGUES, que pretende 

receber valores na importância atualizada de R$ 13.314,26 . A parte 

Executada opôs Embargos à Execução questionando a penhora dos 

automóveis, dizendo que os veículos HONDA/C100 BIZ, Placa KAI6715 e 

veículo FORD/D4000, Placa CMP1085 já foram vendidos anos, e que o 

veículo FIAT/STRADA FIRE FLEX, placa EJS5446, esse já é objeto de 

penhora nos autos da ação Processo n.º: 1477-09.2017.811.0090 Código: 

57281. A embargada apresentou sua impugnação, pugnando pela rejeição 

dos embargos, indicando que o embargante sequer juntou qualquer 

documento à provar suas alegações. Fundamento e Decido. O embargante 

apenas questionou as penhoras realizadas em veículos que se encontram 

em seu nome, porém, não comprovou o alegado. Isto porque não houve 

comunicação de venda ao Detran; sequer demonstração de que o veículo, 

de fato, foi vendido a terceiros. Da mesma forma, não houve 

apresentação de DUT/CRV do veículo, preenchido em nome do alegado 

adquirente. Como se não bastasse, carece de interesse processual o 

executado para defender de eventual penhora sobre bem que afirma não 

lhe pertencer mais, cabendo na modalidade embargos de terceiro a ser 

manejado pelo suposto novo proprietário. Assinalo, por derradeiro, que 

quanto ao veículo ser objeto de penhora em outro processo, não proíbe a 

ser penhorado diante da presente ação, já que não prova que o mesmo 

fora objeto de constrição naquele processo. Assim, ante o mínimo lastro 

comprobatório, determino a manutenção do bloqueio impugnado. 

DISPOSITIVO Ante o exposto julgo IMPROCEDENTES os embargos à 

execução e extinta a demanda com resolução de mérito nos termos do 

artigo 487, I, do CPC. Determinando o prosseguimento da execução em 

desfavor de FRANCISCO LUIZ DA COSTA, em seus ulteriores termos. 

Ainda, CONDENO o embargante ao pagamento das custas processuais, 

com fulcro no art. 55, II, da Lei 9.099/1995. Sem honorários advocatícios, 

em razão do disposto no art. 54 da mesma Lei. Transitada em julgado, 

remetam-se os autos ao arquivo, com as cautelas e anotações 

necessárias. Projeto de sentença sujeito à homologação da MM. Juiz(a) 

Togado(a), conforme art. 40, Lei nº. 9.099/1995. Glauber Eduardo de 

Arruda Campos Juiz Leigo Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença 

retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/1995 e art. 8º, parágrafo único da 

Lei Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada 

sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de 

estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Colíder/MT, 22 de abril de 2020. 

Ricardo Frazon Menegucci Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010585-77.2014.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

ALZIRA RODRIGUES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO LAVEZZO OAB - MT0005709A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISCO LUIZ DA COSTA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARLY GAVIOLI OAB - MT18740/O (ADVOGADO(A))

ALCIDES FERREIRA DA ROCHA JUNIOR OAB - MT6908/A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER SENTENÇA Processo: 

8010585-77.2014.8.11.0009. EXEQUENTE: ALZIRA RODRIGUES 

EXECUTADO: FRANCISCO LUIZ DA COSTA Vistos etc. Ausente o 

relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/1995. Fundamento. 

Decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese que comporta o 

julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 355 do CPC, 

não havendo, a necessidade de dilação probatória. MÉRITO Trata-se de 

Embargos à Execução oposto por FRANCISCO LUIZ DA COSTA, em face 

da Execução de sentença movida por ALZIRA RODRIGUES, que pretende 
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receber valores na importância atualizada de R$ 13.314,26 . A parte 

Executada opôs Embargos à Execução questionando a penhora dos 

automóveis, dizendo que os veículos HONDA/C100 BIZ, Placa KAI6715 e 

veículo FORD/D4000, Placa CMP1085 já foram vendidos anos, e que o 

veículo FIAT/STRADA FIRE FLEX, placa EJS5446, esse já é objeto de 

penhora nos autos da ação Processo n.º: 1477-09.2017.811.0090 Código: 

57281. A embargada apresentou sua impugnação, pugnando pela rejeição 

dos embargos, indicando que o embargante sequer juntou qualquer 

documento à provar suas alegações. Fundamento e Decido. O embargante 

apenas questionou as penhoras realizadas em veículos que se encontram 

em seu nome, porém, não comprovou o alegado. Isto porque não houve 

comunicação de venda ao Detran; sequer demonstração de que o veículo, 

de fato, foi vendido a terceiros. Da mesma forma, não houve 

apresentação de DUT/CRV do veículo, preenchido em nome do alegado 

adquirente. Como se não bastasse, carece de interesse processual o 

executado para defender de eventual penhora sobre bem que afirma não 

lhe pertencer mais, cabendo na modalidade embargos de terceiro a ser 

manejado pelo suposto novo proprietário. Assinalo, por derradeiro, que 

quanto ao veículo ser objeto de penhora em outro processo, não proíbe a 

ser penhorado diante da presente ação, já que não prova que o mesmo 

fora objeto de constrição naquele processo. Assim, ante o mínimo lastro 

comprobatório, determino a manutenção do bloqueio impugnado. 

DISPOSITIVO Ante o exposto julgo IMPROCEDENTES os embargos à 

execução e extinta a demanda com resolução de mérito nos termos do 

artigo 487, I, do CPC. Determinando o prosseguimento da execução em 

desfavor de FRANCISCO LUIZ DA COSTA, em seus ulteriores termos. 

Ainda, CONDENO o embargante ao pagamento das custas processuais, 

com fulcro no art. 55, II, da Lei 9.099/1995. Sem honorários advocatícios, 

em razão do disposto no art. 54 da mesma Lei. Transitada em julgado, 

remetam-se os autos ao arquivo, com as cautelas e anotações 

necessárias. Projeto de sentença sujeito à homologação da MM. Juiz(a) 

Togado(a), conforme art. 40, Lei nº. 9.099/1995. Glauber Eduardo de 

Arruda Campos Juiz Leigo Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença 

retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/1995 e art. 8º, parágrafo único da 

Lei Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada 

sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de 

estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Colíder/MT, 22 de abril de 2020. 

Ricardo Frazon Menegucci Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000319-48.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

NILSON PIRES CORREA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISANGELA PERAL DA SILVA OAB - MT0013404A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER SENTENÇA Processo: 

1000319-48.2017.8.11.0009. REQUERENTE: NILSON PIRES CORREA 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. Dispenso o relatório, 

em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/1995. Primeiramente, 

registro que o presente feito está tramitando pelos Juizados Especiais, por 

força do INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS nº. 

85560/2016, que concluiu pela competência de tal matéria perante os 

Juizados Especiais. No caso, não havendo vício que possa obstar o 

regular prosseguimento do feito, preparado está o processo para 

julgamento antecipado, uma vez que as provas dos autos são suficientes 

para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. As 

sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados no art. 

2º e art. 38 da Lei nº 9.099/1995 c.c. art. 1.046, §2º e §4º, do CPC c.c. 

Enunciados nº 161 e 162 do FONAJE. MÉRITO Trata-se de AÇÃO DE 

COBRANÇA proposta por NILSON PIRES CORREA em desfavor de 

MUNICIPIO DE SINOP, ambos qualificados. Em sua petição inicial sustenta 

que foi aprovado em concurso público entrando em exercício em 

01/03/1993 para o quadro efetivo no cargo de PRACA MILITAR. Contudo, 

durante o período laboral não recebeu recomposição da diferença 

resultante da conversão do cruzeiro real para URV aos servidores 

públicos, ocorrida no ano de 1994, proveniente da Lei Federal n 

8.880/1994, ocasionando redução salarial no equivalente a 11,98%. 

Pleiteia o recebimento desta diferença. Ora, no dia 03/08/2016 transitou em 

julgado acórdão, proferido em sessão plenária ocorrida em 26/09/2013, no 

Supremo Tribunal Federal (STF) que, por unanimidade, deu provimento 

parcial ao Recurso Extraordinário (RE) 561836, com repercussão geral 

reconhecida, interposto pelo Estado do Rio Grande do Norte contra 

acórdão do Tribunal de Justiça potiguar (TJ-RN) que determinou a 

conversão dos vencimentos de uma servidora do Executivo, de cruzeiros 

reais para a Unidade Real de Valor (URV), com base na Lei federal n. 

8.880/1994. De acordo com a decisão do STF, o percentual de correção 

apurado nos casos de erro de conversão deixa de ser aplicado a partir do 

momento em que houve reestruturação da remuneração da carreira dos 

servidores eventualmente prejudicados. Portanto o termo ad quem da 

incorporação dos 11,98% ou do índice obtido em cada caso, na 

remuneração do agente público, deve ocorrer no momento em que a sua 

carreira passar por uma reestruturação remuneratória, porquanto não há 

direito à percepção ad aeternum de parcela de remuneração por servidor 

público. Com efeito, no caso dos autos, há que se observar que, o autor é 

servidor do executivo ESTADUAL e por força da Lei 6.528 de 15/09/1994, 

todos os cargos do poder executivo estadual tiveram suas tabelas de 

vencimentos realinhadas, vejamos: Art. 1º O vencimento-base dos 

servidores públicos civis e militares do Poder Executivo, a partir do dia 1° 

de setembro de 1994, passa a vigorar com os valores constantes dos 

Anexos desta lei. O Supremo Tribunal Federal, como também o Superior 

Tribunal de Justiça, entende que há limitação das diferenças salariais 

decorrentes da errônea conversão de vencimentos em URV à data em 

que houve a reestruturação de carreira do servidor. Os servidores 

públicos do executivo ESTADUAL, sofreram reestruturação da carreira 

dos Profissionais com realinhamento dos vencimentos em 15 de setembro 

de 1994, dessa forma, se houvesse diferenças a serem apuradas e 

eventualmente devidas, seriam anteriores a Lei 6.528 de 15/09/1994, e 

estas estariam prescritas, uma vez que entre a entrada em vigor da 

referida lei em outubro de 1994 e a distribuição do feito, transcorreu lapso 

temporal superior a 5 (cinco) anos. O entendimento está sedimentado por 

Súmulas publicadas em 16/09/2019 pela Turma Recursal do Estado de 

Mato Grosso: SÚMULA 10: Os servidores públicos do Poder Executivo 

estadual não têm direito à pretensão da diferença ou implantação de 

valores da conversão de Cruzeiro Real para Unidade Real de Valor (URV), 

ante a recomposição realizada pela Lei 6.528 de 15/09/1994. SÚMULA 11: 

O início do marco prescricional para reivindicar eventuais diferenças da 

conversão da moeda de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor 

(URV) é a edição da primeira Lei de Reestruturação Remuneratória das 

Carreiras de cada categoria de servidor público (Embargos de Declaração 

do RE 561836/RN-STF). Logo, medida outra não há, senão a 

improcedência dos pedidos formulados na petição inicial. DISPOSITIVO Isto 

posto, forte no art. 487, inciso II, do Código de Processo Civil, julgo 

IMPROCEDENTE o pedido. Deixo de condenar as partes ao pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios em virtude do exposto no 

artigo 55 da Lei n.º 9.099/1995. Transitada em julgado, remetam-se os 

autos ao arquivo, com as cautelas e anotações necessárias. Projeto de 

sentença sujeito à homologação da MM. Juiz(a) Togado(a), conforme art. 

40, Lei nº. 9.099/95. Glauber Eduardo de Arruda Campos Juiz Leigo 

Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 

da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Colíder/MT, 22 de abril de 2020. Ricardo Frazon Menegucci 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001855-26.2019.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDINEI SEBASTIAO PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO RICARDO VAUCHER DE OLIVEIRA OAB - MT14490-O 

(ADVOGADO(A))

Bruno Costa Alvares Silva OAB - MT15127-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER SENTENÇA Processo: 

1001855-26.2019.8.11.0009. REQUERENTE: CLAUDINEI SEBASTIAO 

PEREIRA REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO, MATO GROSSO 

PREVIDENCIA - MTPREV Vistos etc. Ausente o relatório, com fulcro no 
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artigo 38 da Lei n.º 9.099/1995. Fundamento. Decido. Cumpre anotar que o 

caso em apreço é hipótese que comporta o julgamento imediato do mérito, 

nos termos do inciso I do artigo 355 do CPC, não havendo, a necessidade 

de dilação probatória. MÉRITO A parte autora objetiva a declaração de 

inexigibilidade da contribuição previdenciária sobre verbas de natureza 

indenizatória, identificando-as como plantões, adicionais noturno e 

insalubridade, bem como a condenação dos Reclamados a restituírem os 

valores descontados indevidamente sobre tais verbas. Fundamento e 

decido. É cediço que a Constituição Federal de 1988 outorgou autonomia 

político-administrativa aos entes federados quanto aos seus serviços e 

pessoal, assegurando-se, inclusive, a instituição de regime próprio de 

previdência, como é o caso dos servidores públicos estaduais de Mato 

Grosso, disciplinado pela Lei Complementar nº 202/2004. Veja-se o que 

dispõe sobre o tema: Art. 2º As alíquotas relativas às contribuições 

mensais para o custeio do sistema previdenciário dos servidores públicos 

do Estado do Mato Grosso, por força do que estabelecem o § 18 do art. 40 

e o § 1º do art. 149, da Constituição Federal (redação dada pela Emenda 

Constitucional nº 41/03) e o art. 4º da Emenda Constitucional nº 41/03, 

ficam fixadas nos seguintes percentuais: I - 11% (onze por cento) da 

remuneração total dos servidores civis e militares em atividade; (...) § 3º 

Para efeito de aferição das contribuições previdenciárias, não se incluem 

na base de cálculo prevista no inciso I, as verbas de caráter indenizatório. 

(...) Como nota de rodapé, é inquestionável que essa autonomia dada pelo 

constituinte originário se sujeita às regras e princípios gerais estatuídos 

em especial na Constituição Federal. Destarte, verifica-se que a própria 

Lei estadual já prescreve que não compreenderá a base de cálculo da 

contribuição previdenciária as verbas de natureza indenizatória. O que a 

parte autora pretende efetivamente é a declaração de que respectivas 

verbas possuem caráter indenizatório. A parte requerente sustenta que 

as verbas de natureza indenizatória (tais como adicionais noturno e 

insalubridade) por não incorporarem ao vencimento não configuram a 

base de cálculo da contribuição previdenciária. Diz ainda que a Lei 

estadual é reprodução da Lei Federal nº. 10.887/2004, cujo teor traz 

expresso, em seu artigo 4º, a exclusão da base de cálculo o adicional de 

férias, o adicional noturno e o adicional por serviço extraordinário. O 

entendimento do Supremo Tribunal Federal, manifestado no julgamento do 

mérito do recurso Leading Case RE 593.068 RG/SC – Santa Catarina, 

TEMA 163, restou assim ementado: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. RECURSO 

EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. REGIME PRÓPRIO DOS 

SERVIDORES PÚBLICOS. NÃO INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÕES 

PREVIDENCIÁRIAS SOBRE PARCELAS NÃO INCORPORÁVEIS À 

APOSENTADORIA. 1. O regime previdenciário próprio, aplicável aos 

servidores públicos, rege-se pelas normas expressas do art. 40 da 

Constituição, e por dois vetores sistêmicos: (a) o caráter contributivo; e 

(b) o princípio da solidariedade. 2. A leitura dos §§ 3º e 12 do art. 40, c/c o 

§ 11 do art. 201 da CF, deixa claro que somente devem figurar como base 

de cálculo da contribuição previdenciária as remunerações/ganhos 

habituais que tenham “repercussão em benefícios”. Como consequência, 

ficam excluídas as verbas que não se incorporam à aposentadoria. 3. 

Ademais, a dimensão contributiva do sistema é incompatível com a 

cobrança de contribuição previdenciária sem que se confira ao segurado 

qualquer benefício, efetivo ou potencial. 4. Por fim, não é possível invocar 

o princípio da solidariedade para inovar no tocante à regra que estabelece 

a base econômica do tributo. 5. À luz das premissas estabelecidas, é 

fixada em repercussão geral a seguinte tese: “Não incide contribuição 

previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de 

aposentadoria do servidor público, tais como ‘terço de férias’, ‘serviços 

extraordinários’, ‘adicional noturno’ e ‘adicional de insalubridade.” 6. 

Provimento parcial do recurso extraordinário, para determinar a restituição 

das parcelas não prescritas. No presente caso, o promovente alega ser 

Servidor Público Estadual, exercendo suas atividades de Profissional 

Técnico de Nível Médio em Serviços de Saúde do SUS, recebendo, 

plantões, adicionais noturno e insalubridade, e visa à declaração de 

inexigibilidade da contribuição previdenciária sobre verbas de natureza 

indenizatória, bem como a condenação do MTPREV a restituir os valores 

descontados indevidamente sobre tais verbas, perfazendo um total de R$ 

16.118,29 (dezesseis mil, cento e dezoito reais e vinte e nove centavos). 

Com efeito, a respeito da matéria, conforme já salientado, no julgamento do 

RE 593.068 RG/SC, submetido ao regime da repercussão geral, o Excelso 

Supremo Tribunal Federal reconheceu que “não incide contribuição 

previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de 

aposentadoria do servidor público” (TEMA 163). Assim, conforme tese 

acima fixada pelo Excelso Supremo Tribunal Federal, as vantagens 

pecuniárias insuscetíveis de incorporação, devem ser excluídas da base 

de cálculo da contribuição previdenciária. Portanto, o reclamado deve 

restituir os valores indevidamente descontados, respeitada a prescrição 

quinquenal. Ante o exposto, considerando a tese fixada pelo excelso 

Supremo Tribunal Federal ao julgar o mérito do TEMA 163 da repercussão 

geral, julgo PROCEDENTE o pedido, para: a) CONDENAR os reclamados a 

restituírem o autor os valores indevidamente descontados a título de 

contribuição previdenciária das gratificações recebidas não incorporáveis 

aos proventos de aposentadoria da servidora – gratificação pela função 

de secretária, dedicação exclusiva (FDE), respeitada a prescrição 

quinquenal. Os valores a serem restituídos devem ser atualizados a partir 

de cada pagamento, pela TAXA SELIC, uma vez que essa já engloba as 

atualizações, juros e mora, com base no Recurso Repetitivo nº 870947 do 

STF (Tema 810). Deixo de condenar as partes ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios em virtude do exposto no artigo 55 

da Lei n.º 9.099/1995. Transitada em julgado, remetam-se os autos ao 

arquivo, com as cautelas e anotações necessárias. Projeto de sentença 

sujeito à homologação da MM. Juiz(a) Togado(a), conforme art. 40, Lei nº. 

9.099/95. Glauber Eduardo de Arruda Campos Juiz Leigo Vistos, etc. 

HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 

9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Colíder/MT, 22 de abril de 2020. Ricardo Frazon Menegucci 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001823-21.2019.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

LEIVA BRIZOLA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO RICARDO VAUCHER DE OLIVEIRA OAB - MT14490-O 

(ADVOGADO(A))

Bruno Costa Alvares Silva OAB - MT15127-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER SENTENÇA Processo: 

1001823-21.2019.8.11.0009. REQUERENTE: LEIVA BRIZOLA REQUERIDO: 

ESTADO DE MATO GROSSO, MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV 

Vistos etc. Ausente o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 

9.099/1995. Fundamento. Decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é 

hipótese que comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do 

inciso I do artigo 355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação 

probatória. MÉRITO A parte autora objetiva a declaração de inexigibilidade 

da contribuição previdenciária sobre verbas de natureza indenizatória, 

identificando-as como plantões e insalubridade, bem como a condenação 

dos Reclamados a restituírem os valores descontados indevidamente 

sobre tais verbas. Fundamento e decido. É cediço que a Constituição 

Federal de 1988 outorgou autonomia político-administrativa aos entes 

federados quanto aos seus serviços e pessoal, assegurando-se, 

inclusive, a instituição de regime próprio de previdência, como é o caso 

dos servidores públicos estaduais de Mato Grosso, disciplinado pela Lei 

Complementar nº 202/2004. Veja-se o que dispõe sobre o tema: Art. 2º As 

alíquotas relativas às contribuições mensais para o custeio do sistema 

previdenciário dos servidores públicos do Estado do Mato Grosso, por 

força do que estabelecem o § 18 do art. 40 e o § 1º do art. 149, da 

Constituição Federal (redação dada pela Emenda Constitucional nº 41/03) 

e o art. 4º da Emenda Constitucional nº 41/03, ficam fixadas nos seguintes 

percentuais: I - 11% (onze por cento) da remuneração total dos 

servidores civis e militares em atividade; (...) § 3º Para efeito de aferição 

das contribuições previdenciárias, não se incluem na base de cálculo 

prevista no inciso I, as verbas de caráter indenizatório. (...) Como nota de 

rodapé, é inquestionável que essa autonomia dada pelo constituinte 

originário se sujeita às regras e princípios gerais estatuídos em especial 

na Constituição Federal. Destarte, verifica-se que a própria Lei estadual já 

prescreve que não compreenderá a base de cálculo da contribuição 

previdenciária as verbas de natureza indenizatória. O que a parte autora 

pretende efetivamente é a declaração de que respectivas verbas 

possuem caráter indenizatório. A parte requerente sustenta que as 
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verbas de natureza indenizatória (tais como adicionais noturno e 

insalubridade) por não incorporarem ao vencimento não configuram a 

base de cálculo da contribuição previdenciária. Diz ainda que a Lei 

estadual é reprodução da Lei Federal nº. 10.887/2004, cujo teor traz 

expresso, em seu artigo 4º, a exclusão da base de cálculo o adicional de 

férias, o adicional noturno e o adicional por serviço extraordinário. O 

entendimento do Supremo Tribunal Federal, manifestado no julgamento do 

mérito do recurso Leading Case RE 593.068 RG/SC – Santa Catarina, 

TEMA 163, restou assim ementado: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. RECURSO 

EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. REGIME PRÓPRIO DOS 

SERVIDORES PÚBLICOS. NÃO INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÕES 

PREVIDENCIÁRIAS SOBRE PARCELAS NÃO INCORPORÁVEIS À 

APOSENTADORIA. 1. O regime previdenciário próprio, aplicável aos 

servidores públicos, rege-se pelas normas expressas do art. 40 da 

Constituição, e por dois vetores sistêmicos: (a) o caráter contributivo; e 

(b) o princípio da solidariedade. 2. A leitura dos §§ 3º e 12 do art. 40, c/c o 

§ 11 do art. 201 da CF, deixa claro que somente devem figurar como base 

de cálculo da contribuição previdenciária as remunerações/ganhos 

habituais que tenham “repercussão em benefícios”. Como consequência, 

ficam excluídas as verbas que não se incorporam à aposentadoria. 3. 

Ademais, a dimensão contributiva do sistema é incompatível com a 

cobrança de contribuição previdenciária sem que se confira ao segurado 

qualquer benefício, efetivo ou potencial. 4. Por fim, não é possível invocar 

o princípio da solidariedade para inovar no tocante à regra que estabelece 

a base econômica do tributo. 5. À luz das premissas estabelecidas, é 

fixada em repercussão geral a seguinte tese: “Não incide contribuição 

previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de 

aposentadoria do servidor público, tais como ‘terço de férias’, ‘serviços 

extraordinários’, ‘adicional noturno’ e ‘adicional de insalubridade.” 6. 

Provimento parcial do recurso extraordinário, para determinar a restituição 

das parcelas não prescritas. No presente caso, o promovente alega ser 

Servidor Público Estadual, exercendo suas atividades de Profissional 

Técnico de Nível Médio em Serviços de Saúde do SUS, recebendo, 

plantões e insalubridade, e visa à declaração de inexigibilidade da 

contribuição previdenciária sobre verbas de natureza indenizatória, bem 

como a condenação do MTPREV a restituir os valores descontados 

indevidamente sobre tais verbas, perfazendo um total de R$ 13.841,06 

(treze mil, oitocentos e quarenta e um reais e seis centavos). Com efeito, a 

respeito da matéria, conforme já salientado, no julgamento do RE 593.068 

RG/SC, submetido ao regime da repercussão geral, o Excelso Supremo 

Tribunal Federal reconheceu que “não incide contribuição previdenciária 

sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor 

público” (TEMA 163). Assim, conforme tese acima fixada pelo Excelso 

Supremo Tribunal Federal, as vantagens pecuniárias insuscetíveis de 

incorporação, devem ser excluídas da base de cálculo da contribuição 

previdenciária. Portanto, o reclamado deve restituir os valores 

indevidamente descontados, respeitada a prescrição quinquenal. 

DISPOSITIVO Ante o exposto, considerando a tese fixada pelo excelso 

Supremo Tribunal Federal ao julgar o mérito do TEMA 163 da repercussão 

geral, julgo PROCEDENTE o pedido, para: a) CONDENAR os reclamados a 

restituírem o autor os valores indevidamente descontados a título de 

contribuição previdenciária das gratificações recebidas não incorporáveis 

aos proventos de aposentadoria da servidora – gratificação pela função 

de secretária, dedicação exclusiva (FDE), respeitada a prescrição 

quinquenal. Os valores a serem restituídos devem ser atualizados a partir 

de cada pagamento, pela TAXA SELIC, uma vez que essa já engloba as 

atualizações, juros e mora, com base no Recurso Repetitivo nº 870947 do 

STF (Tema 810). Deixo de condenar as partes ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios em virtude do exposto no artigo 55 

da Lei n.º 9.099/1995. Transitada em julgado, remetam-se os autos ao 

arquivo, com as cautelas e anotações necessárias. Projeto de sentença 

sujeito à homologação da MM. Juiz(a) Togado(a), conforme art. 40, Lei nº. 

9.099/95. Glauber Eduardo de Arruda Campos Juiz Leigo Vistos, etc. 

HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 

9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Colíder/MT, 22 de abril de 2020. Ricardo Frazon Menegucci 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001628-36.2019.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

NEUCI MILANI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO RICARDO VAUCHER DE OLIVEIRA OAB - MT14490-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER SENTENÇA Processo: 

1001628-36.2019.8.11.0009. REQUERENTE: NEUCI MILANI REQUERIDO: 

ESTADO DE MATO GROSSO, MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV 

Vistos etc. Ausente o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 

9.099/1995. Fundamento. Decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é 

hipótese que comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do 

inciso I do artigo 355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação 

probatória. MÉRITO A parte autora objetiva a declaração de inexigibilidade 

da contribuição previdenciária sobre verbas de natureza indenizatória, 

identificando-as como plantões e insalubridade, bem como a condenação 

dos Reclamados a restituírem os valores descontados indevidamente 

sobre tais verbas. Fundamento e decido. É cediço que a Constituição 

Federal de 1988 outorgou autonomia político-administrativa aos entes 

federados quanto aos seus serviços e pessoal, assegurando-se, 

inclusive, a instituição de regime próprio de previdência, como é o caso 

dos servidores públicos estaduais de Mato Grosso, disciplinado pela Lei 

Complementar nº 202/2004. Veja-se o que dispõe sobre o tema: Art. 2º As 

alíquotas relativas às contribuições mensais para o custeio do sistema 

previdenciário dos servidores públicos do Estado do Mato Grosso, por 

força do que estabelecem o § 18 do art. 40 e o § 1º do art. 149, da 

Constituição Federal (redação dada pela Emenda Constitucional nº 41/03) 

e o art. 4º da Emenda Constitucional nº 41/03, ficam fixadas nos seguintes 

percentuais: I - 11% (onze por cento) da remuneração total dos 

servidores civis e militares em atividade; (...) § 3º Para efeito de aferição 

das contribuições previdenciárias, não se incluem na base de cálculo 

prevista no inciso I, as verbas de caráter indenizatório. (...) Como nota de 

rodapé, é inquestionável que essa autonomia dada pelo constituinte 

originário se sujeita às regras e princípios gerais estatuídos em especial 

na Constituição Federal. Destarte, verifica-se que a própria Lei estadual já 

prescreve que não compreenderá a base de cálculo da contribuição 

previdenciária as verbas de natureza indenizatória. O que a parte autora 

pretende efetivamente é a declaração de que respectivas verbas 

possuem caráter indenizatório. A parte requerente sustenta que as 

verbas de natureza indenizatória (tais como adicionais noturno e 

insalubridade) por não incorporarem ao vencimento não configuram a 

base de cálculo da contribuição previdenciária. Diz ainda que a Lei 

estadual é reprodução da Lei Federal nº. 10.887/2004, cujo teor traz 

expresso, em seu artigo 4º, a exclusão da base de cálculo o adicional de 

férias, o adicional noturno e o adicional por serviço extraordinário. O 

entendimento do Supremo Tribunal Federal, manifestado no julgamento do 

mérito do recurso Leading Case RE 593.068 RG/SC – Santa Catarina, 

TEMA 163, restou assim ementado: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. RECURSO 

EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. REGIME PRÓPRIO DOS 

SERVIDORES PÚBLICOS. NÃO INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÕES 

PREVIDENCIÁRIAS SOBRE PARCELAS NÃO INCORPORÁVEIS À 

APOSENTADORIA. 1. O regime previdenciário próprio, aplicável aos 

servidores públicos, rege-se pelas normas expressas do art. 40 da 

Constituição, e por dois vetores sistêmicos: (a) o caráter contributivo; e 

(b) o princípio da solidariedade. 2. A leitura dos §§ 3º e 12 do art. 40, c/c o 

§ 11 do art. 201 da CF, deixa claro que somente devem figurar como base 

de cálculo da contribuição previdenciária as remunerações/ganhos 

habituais que tenham “repercussão em benefícios”. Como consequência, 

ficam excluídas as verbas que não se incorporam à aposentadoria. 3. 

Ademais, a dimensão contributiva do sistema é incompatível com a 

cobrança de contribuição previdenciária sem que se confira ao segurado 

qualquer benefício, efetivo ou potencial. 4. Por fim, não é possível invocar 

o princípio da solidariedade para inovar no tocante à regra que estabelece 

a base econômica do tributo. 5. À luz das premissas estabelecidas, é 

fixada em repercussão geral a seguinte tese: “Não incide contribuição 

previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de 

aposentadoria do servidor público, tais como ‘terço de férias’, ‘serviços 

extraordinários’, ‘adicional noturno’ e ‘adicional de insalubridade.” 6. 

Provimento parcial do recurso extraordinário, para determinar a restituição 
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das parcelas não prescritas. No presente caso, o promovente alega ser 

Servidor Público Estadual, exercendo suas atividades de Profissional 

Técnico de Nível Médio em Serviços de Saúde do SUS, recebendo, 

plantões e insalubridade, e visa à declaração de inexigibilidade da 

contribuição previdenciária sobre verbas de natureza indenizatória, bem 

como a condenação do MTPREV a restituir os valores descontados 

indevidamente sobre tais verbas, perfazendo um total atualizado de R$ 

16.580,39 (Dezesseis mil, quinhentos e oitenta reais e trinta e nove 

centavos). Com efeito, a respeito da matéria, conforme já salientado, no 

julgamento do RE 593.068 RG/SC, submetido ao regime da repercussão 

geral, o Excelso Supremo Tribunal Federal reconheceu que “não incide 

contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos 

de aposentadoria do servidor público” (TEMA 163). Assim, conforme tese 

acima fixada pelo Excelso Supremo Tribunal Federal, as vantagens 

pecuniárias insuscetíveis de incorporação, devem ser excluídas da base 

de cálculo da contribuição previdenciária. Portanto, o reclamado deve 

restituir os valores indevidamente descontados, respeitada a prescrição 

quinquenal. DISPOSITIVO Ante o exposto, considerando a tese fixada pelo 

excelso Supremo Tribunal Federal ao julgar o mérito do TEMA 163 da 

repercussão geral, julgo PROCEDENTE o pedido, para: a) CONDENAR os 

reclamados a restituírem o autor os valores indevidamente descontados a 

título de contribuição previdenciária das gratificações recebidas não 

incorporáveis aos proventos de aposentadoria da servidora – gratificação 

pela função de secretária, dedicação exclusiva (FDE), respeitada a 

prescrição quinquenal. Os valores a serem restituídos devem ser 

atualizados a partir de cada pagamento, pela TAXA SELIC, uma vez que 

essa já engloba as atualizações, juros e mora, com base no Recurso 

Repetitivo nº 870947 do STF (Tema 810). Deixo de condenar as partes ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em virtude 

do exposto no artigo 55 da Lei n.º 9.099/1995. Transitada em julgado, 

remetam-se os autos ao arquivo, com as cautelas e anotações 

necessárias. Projeto de sentença sujeito à homologação da MM. Juiz(a) 

Togado(a), conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Glauber Eduardo de Arruda 

Campos Juiz Leigo Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, 

na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei 

Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Colíder/MT, 22 de abril de 2020. 

Ricardo Frazon Menegucci Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001263-79.2019.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA DE SOUZA PEXE GOUVEIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IGOR PEXE MARTINS OLIVEIRA OAB - MT25213/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

DIRETOR GERAL DO MT PREV (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER SENTENÇA Processo: 

1001263-79.2019.8.11.0009. REQUERENTE: LUCIANA DE SOUZA PEXE 

GOUVEIA REQUERIDO: GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO, 

DIRETOR GERAL DO MT PREV Vistos etc. Ausente o relatório, com fulcro 

no artigo 38 da Lei n.º 9.099/1995. Fundamento. Decido. Cumpre anotar 

que o caso em apreço é hipótese que comporta o julgamento imediato do 

mérito, nos termos do inciso I do artigo 355 do CPC, não havendo, a 

necessidade de dilação probatória. MÉRITO A parte autora objetiva a 

declaração de inexigibilidade da contribuição previdenciária sobre verbas 

de natureza indenizatória, identificando-as como insalubridade, bem como 

a condenação dos Reclamados a restituírem os valores descontados 

indevidamente sobre tais verbas. Fundamento e decido. É cediço que a 

Constituição Federal de 1988 outorgou autonomia político-administrativa 

aos entes federados quanto aos seus serviços e pessoal, 

assegurando-se, inclusive, a instituição de regime próprio de previdência, 

como é o caso dos servidores públicos estaduais de Mato Grosso, 

disciplinado pela Lei Complementar nº 202/2004. Veja-se o que dispõe 

sobre o tema: Art. 2º As alíquotas relativas às contribuições mensais para 

o custeio do sistema previdenciário dos servidores públicos do Estado do 

Mato Grosso, por força do que estabelecem o § 18 do art. 40 e o § 1º do 

art. 149, da Constituição Federal (redação dada pela Emenda 

Constitucional nº 41/03) e o art. 4º da Emenda Constitucional nº 41/03, 

ficam fixadas nos seguintes percentuais: I - 11% (onze por cento) da 

remuneração total dos servidores civis e militares em atividade; (...) § 3º 

Para efeito de aferição das contribuições previdenciárias, não se incluem 

na base de cálculo prevista no inciso I, as verbas de caráter indenizatório. 

(...) Como nota de rodapé, é inquestionável que essa autonomia dada pelo 

constituinte originário se sujeita às regras e princípios gerais estatuídos 

em especial na Constituição Federal. Destarte, verifica-se que a própria 

Lei estadual já prescreve que não compreenderá a base de cálculo da 

contribuição previdenciária as verbas de natureza indenizatória. O que a 

parte autora pretende efetivamente é a declaração de que respectivas 

verbas possuem caráter indenizatório. A parte requerente sustenta que 

as verbas de natureza indenizatória (tais como adicionais noturno e 

insalubridade) por não incorporarem ao vencimento não configuram a 

base de cálculo da contribuição previdenciária. Diz ainda que a Lei 

estadual é reprodução da Lei Federal nº. 10.887/2004, cujo teor traz 

expresso, em seu artigo 4º, a exclusão da base de cálculo o adicional de 

férias, o adicional noturno e o adicional por serviço extraordinário. O 

entendimento do Supremo Tribunal Federal, manifestado no julgamento do 

mérito do recurso Leading Case RE 593.068 RG/SC – Santa Catarina, 

TEMA 163, restou assim ementado: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. RECURSO 

EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. REGIME PRÓPRIO DOS 

SERVIDORES PÚBLICOS. NÃO INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÕES 

PREVIDENCIÁRIAS SOBRE PARCELAS NÃO INCORPORÁVEIS À 

APOSENTADORIA. 1. O regime previdenciário próprio, aplicável aos 

servidores públicos, rege-se pelas normas expressas do art. 40 da 

Constituição, e por dois vetores sistêmicos: (a) o caráter contributivo; e 

(b) o princípio da solidariedade. 2. A leitura dos §§ 3º e 12 do art. 40, c/c o 

§ 11 do art. 201 da CF, deixa claro que somente devem figurar como base 

de cálculo da contribuição previdenciária as remunerações/ganhos 

habituais que tenham “repercussão em benefícios”. Como consequência, 

ficam excluídas as verbas que não se incorporam à aposentadoria. 3. 

Ademais, a dimensão contributiva do sistema é incompatível com a 

cobrança de contribuição previdenciária sem que se confira ao segurado 

qualquer benefício, efetivo ou potencial. 4. Por fim, não é possível invocar 

o princípio da solidariedade para inovar no tocante à regra que estabelece 

a base econômica do tributo. 5. À luz das premissas estabelecidas, é 

fixada em repercussão geral a seguinte tese: “Não incide contribuição 

previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de 

aposentadoria do servidor público, tais como ‘terço de férias’, ‘serviços 

extraordinários’, ‘adicional noturno’ e ‘adicional de insalubridade.” 6. 

Provimento parcial do recurso extraordinário, para determinar a restituição 

das parcelas não prescritas. No presente caso, o promovente alega ser 

Servidor Público Estadual, exercendo suas atividades de Profissional 

Técnico de Nível Superior em Serviços de Saúde do SUS, recebendo, 

insalubridade, e visa à declaração de inexigibilidade da contribuição 

previdenciária sobre verbas de natureza indenizatória, bem como a 

condenação do MTPREV a restituir os valores descontados indevidamente 

sobre tais verbas, perfazendo um total atualizado de R$ 2.327,95 (dois mil 

trezentos e vinte e sete reais e noventa e cinco centavos). Com efeito, a 

respeito da matéria, conforme já salientado, no julgamento do RE 593.068 

RG/SC, submetido ao regime da repercussão geral, o Excelso Supremo 

Tribunal Federal reconheceu que “não incide contribuição previdenciária 

sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor 

público” (TEMA 163). Assim, conforme tese acima fixada pelo Excelso 

Supremo Tribunal Federal, as vantagens pecuniárias insuscetíveis de 

incorporação, devem ser excluídas da base de cálculo da contribuição 

previdenciária. Portanto, o reclamado deve restituir os valores 

indevidamente descontados, respeitada a prescrição quinquenal. 

DISPOSITIVO Ante o exposto, considerando a tese fixada pelo excelso 

Supremo Tribunal Federal ao julgar o mérito do TEMA 163 da repercussão 

geral, julgo PROCEDENTE o pedido, para CONDENAR os reclamados a 

restituírem o autor os valores indevidamente descontados a título de 

contribuição previdenciária das gratificações recebidas não incorporáveis 

aos proventos de aposentadoria da servidora – gratificação pela função 

de secretária, dedicação exclusiva (FDE), respeitada a prescrição 

quinquenal. Os valores a serem restituídos devem ser atualizados a partir 

de cada pagamento, pela TAXA SELIC, uma vez que essa já engloba as 

atualizações, juros e mora, com base no Recurso Repetitivo nº 870947 do 

STF (Tema 810). Deixo de condenar as partes ao pagamento das custas 
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processuais e honorários advocatícios em virtude do exposto no artigo 55 

da Lei n.º 9.099/1995. Transitada em julgado, remetam-se os autos ao 

arquivo, com as cautelas e anotações necessárias. Projeto de sentença 

sujeito à homologação da MM. Juiz(a) Togado(a), conforme art. 40, Lei nº. 

9.099/95. Glauber Eduardo de Arruda Campos Juiz Leigo Vistos, etc. 

HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 

9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Colíder/MT, 22 de abril de 2020. Ricardo Frazon Menegucci 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002193-97.2019.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANO JUNIOR GARCIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISANGELA PERAL DA SILVA OAB - MT0013404A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER SENTENÇA Processo: 

1002193-97.2019.8.11.0009. REQUERENTE: JULIANO JUNIOR GARCIA 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. Ausente o relatório, 

com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/1995. Fundamento. Decido. 

Cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese que comporta o 

julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 355 do CPC, 

não havendo, a necessidade de dilação probatória. MÉRITO Cuida-se de 

ação declaratória de verba indenizatória de fardamento objetivando o 

recebimento de AUXÍLIO FARDAMENTO devido ao autor, na forma 

indenizada, dos últimos 05 anos com base no menor subsídio da classe na 

qual se encontra (3º sargento) Citado, o requerido apresentou 

contestação no ID 27838186, sendo impugnado no ID 28547000. 

Fundamento e decido. A Lei Complementar 231/2005 (revogada pela LC 

555/2014) dispunha sobre o auxílio fardamento no art. 78 e seguintes: 

“Art. 78 Fardamento é a denominação que se dá ao uniforme a que faz jus 

o servidor militar quando no desempenho de suas funções regulamentares 

e nos termos desta lei complementar. § 1º O Aluno-a-Oficial, os cabos e 

soldados têm direito a uma indenização no valor correspondente ao menor 

subsídio dos praças, devendo este ser pago na data de aniversário do 

servidor militar, por conta do Estado, para a aquisição de uniformes de uso 

obrigatório, de acordo com os regulamentos de uniformes das respectivas 

corporações. § 2º O militar, ao ser declarado Aspirante-a-Oficial ou 

promovido a 3° Sargento, faz jus a um auxílio para aquisição de uniforme 

no valor do menor subsídio do seu posto ou de sua graduação. Art. 79 Ao 

oficial, subtenente e sargento, quando promovidos, será concedido um 

auxílio correspondente ao valor do menor subsídio do seu posto ou de sua 

graduação, para aquisição de uniforme. § 1º O auxílio previsto neste artigo 

será concedido, sob forma de adiantamento, para reposição, ao servidor 

militar que permanecer mais de 04 (quatro) anos no mesmo posto ou 

graduação. § 2º A concessão prevista no caput deste artigo e parágrafo 

anterior far-se-á mediante despacho do Comandante-Geral em 

requerimento do servidor militar.” O art. 80-A da citada lei, inserido pela LC 

nº 244/2006, determinou que todos os auxílios e indenizações da etapa 

fardamento só seriam concedidos quando não fornecidos pela 

Corporação, vejamos: Art. 80-A Todos os auxílios e indenizações 

previstos nesta Subseção somente serão concedidos nos casos em que 

o fardamento não for fornecido pela Corporação, sendo que para o 

cumprimento do disposto nesta Subseção, será observado o disposto em 

Decreto a ser editado pelo Poder Executivo. Como forma de regulamentar 

o disposto no artigo alhures mencionado, sobreveio o Decreto Estadual nº 

8.178/2006, de 04.10.2006, que em seu artigo 1º dispôs: “Art. 1º Os 

fardamentos das Instituições Polícia Militar e Corpo de Bombeiros Militar de 

Mato Grosso serão adquiridos pelo Fundo Estadual de Segurança Pública 

– FESP e Fundo de Reequipamento do Corpo de Bombeiros Militar – 

FREBOM, e distribuídos, através da Diretoria Adjunta de Logística e 

Patrimônio e Diretoria de Apoio Logístico, respectivamente, às Unidades 

Operacionais e de Ensino PM/BM, seguindo as peculiaridades de cada 

UME ou de cada UOpM, conforme preconiza o Capítulo XI – Seção I – 

Subseção V da Lei Complementar nº 231, de 15 de dezembro de 2005.” 

Assim, a legislação de regência prevê a obrigatoriedade do fornecimento 

do fardamento pelo Estado e a indenização em questão somente é devida 

nos casos em que o fardamento não foi fornecido pela Corporação, mas 

adquirido com recursos próprios pelo servidor, posto que tal verba se 

destina justamente a indenizar o servidor com as despesas de aquisição 

de uniforme de uso obrigatório. O auxílio fardamento tem sido considerado 

como verba de caráter indenizatório, de modo que caberia ao servidor 

comprovar, por meio de documento fiscal ou afim, a aquisição do uniforme, 

como forma de justificar o pagamento da indenização pretendida. Neste 

sentido, é a jurisprudência reiterada e recente do Tribunal de Justiça de 

Mato Grosso: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL 

- DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGA SEGUIMENTO AO RECURSO DE 

APELAÇÃO - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA DE PEDIDO DE 

INDENIZAÇÃO REFERENTE AO AUXÍLIO-FARDAMENTO, APENAS EM 

RELAÇÃO AO ANO DE 2005 - POLICIAL MILITAR – INDENIZAÇÃO DE 

AUXÍLIO FARDAMENTO – PREVISÃO LEGAL – LC Nº 231/2005 – 

ALTERAÇÃO DA LEGISLAÇÃO – DESCABIMENTO DA INDENIZAÇÃO A 

PARTIR DA EDIÇÃO DA LC Nº 244/06 – RECURSO DESPROVIDO. “O 

beneficio ao fardamento concedido aos militares do Estado de Mato 

Grosso encontra respaldo no Decreto n. 8.178/2006, no que regulamenta 

a Subseção V - da Etapa de fardamento - previsto na Lei n. 231, de 15 de 

dezembro de 2005, nos seus artigos 78 a 80-A (Estatuto dos Militares do 

Estado de Mato Grosso)”. A decisão monocrática que negou seguimento 

ao recurso de apelação deve ser mantida por seus próprios fundamentos. 

(AgR 46639/2015, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, 

QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 28/04/2015, Publicado no DJE 

11/05/2015). Anoto que, nos autos nº 155306/2014, a Relatora em seu 

voto assim expôs: “(...) Dessa forma, não merece reforma a r. sentença 

(...). Pois, frisa-se, após a regulamentação do art. 80-A (4 de dezembro de 

2006), a referida indenização passa a ser devida somente nos casos em 

que o fardamento obrigatório não seja gratuitamente concedido pelo 

Estado, e para provar a aquisição do fardamento competia ao autor 

proceder a juntada das notas fiscais atinentes à aquisição daquele. (...)” 

Destaco, portanto, a legalidade do recebimento do auxílio fardamento. No 

entanto, seu fornecimento deve se dar por meio da Corporação e, quando 

isto não ocorrer, o militar deve comprovar que dispendeu de valor para 

aquisição do uniforme, em razão do disposto no art. 80-A, em 

consonância com a jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso 

e o princípio da legalidade. A propósito, a Turma Recursal Única confirmou, 

por unanimidade, sentença exarada por este Juizado a respeito desse 

assunto: RECURSO INOMINADO – RECLAMAÇÃO INDENIZATÓRIA – 

SERVIDOR PÚBLICO MILITAR – FORNECIMENTO GRATUITO DO 

FARDAMENTO – AUSÊNCIA DE PROVA DE QUE FOI NECESSÁRIA A 

AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO – DIREITO PECUNIÁRIO INDEVIDO. Os 

servidores militares do Estado de Mato Grosso têm direito ao recebimento 

gratuito de fardamento de uso obrigatório, que serão adquiridos pelo FESP 

(Fundo Estadual de Segurança Pública) e pelo FREBOM (Fundo de 

Reequipamento do Corpo de Bombeiros Militar). Não havendo o 

fornecimento gratuito do fardamento, os militares terão direito a 

indenização pecuniária, conforme art. 78 e seguintes da Lei Complementar 

nº 231/2005 e Decreto Estadual nº 8.178/2006 (art. 80-A da Lei 

Complementar nº 231/2005). Interpretando a regulamentação aplicada ao 

tema, os militares terão direito a indenização somente quando o 

fardamento não lhe foi fornecido e este foi adquirido com recursos 

próprios. No presente caso, considerando que não há prova de que o 

reclamante utilizou de recursos próprios para a aquisição do fardamento 

de uso obrigatório, indevida a indenização postulada. (...) SENTENÇA 

MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. Sentença mantida por 

seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 

9.099/95: (...) Recurso conhecido e não provido. (Recurso Inominado nº 

1497/2014, Rel. Juiz Hildebrando da Costa Marques, julgado em 

02/12/2014, DJE nº 9441, em 17/12/2014, p. 148-189). Assim, como o 

requerente não se desincumbiu do ônus da prova que lhe cabia, nos 

termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, eis que deveria 

comprovar os gastos dispendidos com a aquisição do uniforme, improcede 

o pedido. DISPOSITIVO Posto isso, com fulcro no art. 487, I do CPC c/c §1º 

do art. 53 da Lei 9.099/1995, julgo IMPROCEDENTE dos Embargos 

apresentados, ante a ausência de garantia do Juízo. Sem custas e 

honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55, da Lei nº 9.099/95, 

c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. Transitada em julgado, remetam-se os 

autos ao arquivo, com as cautelas e anotações necessárias. Projeto de 

sentença sujeito à homologação da MM. Juiz(a) Togado(a), conforme art. 

40, Lei nº. 9.099/95. Glauber Eduardo de Arruda Campos Juiz Leigo 

Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 
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da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Colíder/MT, 22 de abril de 2020. Ricardo Frazon Menegucci 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001868-25.2019.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

LEILA DE CASSIA ROCHA DE SANTANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO RICARDO VAUCHER DE OLIVEIRA OAB - MT14490-O 

(ADVOGADO(A))

Bruno Costa Alvares Silva OAB - MT15127-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER SENTENÇA Processo: 

1001868-25.2019.8.11.0009. REQUERENTE: LEILA DE CASSIA ROCHA DE 

SANTANA REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO, MATO GROSSO 

PREVIDENCIA - MTPREV Vistos etc. Ausente o relatório, com fulcro no 

artigo 38 da Lei n.º 9.099/1995. Fundamento. Decido. Cumpre anotar que o 

caso em apreço é hipótese que comporta o julgamento imediato do mérito, 

nos termos do inciso I do artigo 355 do CPC, não havendo, a necessidade 

de dilação probatória. MÉRITO A parte autora objetiva a declaração de 

inexigibilidade da contribuição previdenciária sobre verbas de natureza 

indenizatória, identificando-as como plantões e insalubridade, bem como a 

condenação dos Reclamados a restituírem os valores descontados 

indevidamente sobre tais verbas. Fundamento e decido. É cediço que a 

Constituição Federal de 1988 outorgou autonomia político-administrativa 

aos entes federados quanto aos seus serviços e pessoal, 

assegurando-se, inclusive, a instituição de regime próprio de previdência, 

como é o caso dos servidores públicos estaduais de Mato Grosso, 

disciplinado pela Lei Complementar nº 202/2004. Veja-se o que dispõe 

sobre o tema: Art. 2º As alíquotas relativas às contribuições mensais para 

o custeio do sistema previdenciário dos servidores públicos do Estado do 

Mato Grosso, por força do que estabelecem o § 18 do art. 40 e o § 1º do 

art. 149, da Constituição Federal (redação dada pela Emenda 

Constitucional nº 41/03) e o art. 4º da Emenda Constitucional nº 41/03, 

ficam fixadas nos seguintes percentuais: I - 11% (onze por cento) da 

remuneração total dos servidores civis e militares em atividade; (...) § 3º 

Para efeito de aferição das contribuições previdenciárias, não se incluem 

na base de cálculo prevista no inciso I, as verbas de caráter indenizatório. 

(...) Como nota de rodapé, é inquestionável que essa autonomia dada pelo 

constituinte originário se sujeita às regras e princípios gerais estatuídos 

em especial na Constituição Federal. Destarte, verifica-se que a própria 

Lei estadual já prescreve que não compreenderá a base de cálculo da 

contribuição previdenciária as verbas de natureza indenizatória. O que a 

parte autora pretende efetivamente é a declaração de que respectivas 

verbas possuem caráter indenizatório. A parte requerente sustenta que 

as verbas de natureza indenizatória (tais como adicionais noturno e 

insalubridade) por não incorporarem ao vencimento não configuram a 

base de cálculo da contribuição previdenciária. Diz ainda que a Lei 

estadual é reprodução da Lei Federal nº. 10.887/2004, cujo teor traz 

expresso, em seu artigo 4º, a exclusão da base de cálculo o adicional de 

férias, o adicional noturno e o adicional por serviço extraordinário. O 

entendimento do Supremo Tribunal Federal, manifestado no julgamento do 

mérito do recurso Leading Case RE 593.068 RG/SC – Santa Catarina, 

TEMA 163, restou assim ementado: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. RECURSO 

EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. REGIME PRÓPRIO DOS 

SERVIDORES PÚBLICOS. NÃO INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÕES 

PREVIDENCIÁRIAS SOBRE PARCELAS NÃO INCORPORÁVEIS À 

APOSENTADORIA. 1. O regime previdenciário próprio, aplicável aos 

servidores públicos, rege-se pelas normas expressas do art. 40 da 

Constituição, e por dois vetores sistêmicos: (a) o caráter contributivo; e 

(b) o princípio da solidariedade. 2. A leitura dos §§ 3º e 12 do art. 40, c/c o 

§ 11 do art. 201 da CF, deixa claro que somente devem figurar como base 

de cálculo da contribuição previdenciária as remunerações/ganhos 

habituais que tenham “repercussão em benefícios”. Como consequência, 

ficam excluídas as verbas que não se incorporam à aposentadoria. 3. 

Ademais, a dimensão contributiva do sistema é incompatível com a 

cobrança de contribuição previdenciária sem que se confira ao segurado 

qualquer benefício, efetivo ou potencial. 4. Por fim, não é possível invocar 

o princípio da solidariedade para inovar no tocante à regra que estabelece 

a base econômica do tributo. 5. À luz das premissas estabelecidas, é 

fixada em repercussão geral a seguinte tese: “Não incide contribuição 

previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de 

aposentadoria do servidor público, tais como ‘terço de férias’, ‘serviços 

extraordinários’, ‘adicional noturno’ e ‘adicional de insalubridade.” 6. 

Provimento parcial do recurso extraordinário, para determinar a restituição 

das parcelas não prescritas. No presente caso, o promovente alega ser 

Servidor Público Estadual, exercendo suas atividades de Profissional 

Técnico de Nível Médio em Serviços de Saúde do SUS, recebendo, 

plantões e insalubridade, e visa à declaração de inexigibilidade da 

contribuição previdenciária sobre verbas de natureza indenizatória, bem 

como a condenação do MTPREV a restituir os valores descontados 

indevidamente sobre tais verbas, perfazendo um total atualizado de R$ 

14.771,45 (Catorze mil, setecentos e setenta e um reais e quarenta e 

cinco centavos). Com efeito, a respeito da matéria, conforme já salientado, 

no julgamento do RE 593.068 RG/SC, submetido ao regime da repercussão 

geral, o Excelso Supremo Tribunal Federal reconheceu que “não incide 

contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos 

de aposentadoria do servidor público” (TEMA 163). Assim, conforme tese 

acima fixada pelo Excelso Supremo Tribunal Federal, as vantagens 

pecuniárias insuscetíveis de incorporação, devem ser excluídas da base 

de cálculo da contribuição previdenciária. Portanto, o reclamado deve 

restituir os valores indevidamente descontados, respeitada a prescrição 

quinquenal. DISPOSITIVO Ante o exposto, considerando a tese fixada pelo 

excelso Supremo Tribunal Federal ao julgar o mérito do TEMA 163 da 

repercussão geral, julgo PROCEDENTE o pedido, para: a) CONDENAR os 

reclamados a restituírem o autor os valores indevidamente descontados a 

título de contribuição previdenciária das gratificações recebidas não 

incorporáveis aos proventos de aposentadoria da servidora – gratificação 

pela função de secretária, dedicação exclusiva (FDE), respeitada a 

prescrição quinquenal. Os valores a serem restituídos devem ser 

atualizados a partir de cada pagamento, pela TAXA SELIC, uma vez que 

essa já engloba as atualizações, juros e mora, com base no Recurso 

Repetitivo nº 870947 do STF (Tema 810). Deixo de condenar as partes ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em virtude 

do exposto no artigo 55 da Lei n.º 9.099/1995. Transitada em julgado, 

remetam-se os autos ao arquivo, com as cautelas e anotações 

necessárias. Projeto de sentença sujeito à homologação da MM. Juiz(a) 

Togado(a), conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Glauber Eduardo de Arruda 

Campos Juiz Leigo Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, 

na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei 

Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Colíder/MT, 22 de abril de 2020. 

Ricardo Frazon Menegucci Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010282-29.2015.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

FREDERICO STECCA CIONI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FREDERICO STECCA CIONI OAB - PR0054275A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PATRYCK DE ARAUJO AYALA OAB - 698.216.661-91 (PROCURADOR)

PATRICIA BARROS CAPELEIRO OAB - MT0017374A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER Numero do Processo: 

8010282-29.2015.8.11.0009 EXEQUENTE: FREDERICO STECCA CIONI 

EXECUTADO: SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT 

PROCURADOR: PATRYCK DE ARAUJO AYALA Vistos etc. Indefiro o 

pedido de p. 01, id. 4457236, vez que superado, em razão da ausência de 

recursos com esse fito a disposição do E. TJMT. Prossiga o exequente 

com o feito em 05 dias, requerendo o que entender de direito, sob pena de 

extinção. Intime-se. Cumpra-se. Colíder – MT, 17 de outubro de 2017. 

Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000923-04.2020.8.11.0009
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Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIO LEME ANTONIO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIO LEME ANTONIO OAB - MT0012613A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. S. M. (REU)

ALINE SOARES SILVA (REU)

NILGISLAINE ALVES DOS SANTOS (INTERESSADO)

J. F. A. D. M. (REU)

 

PROCESSO n. 1000923-04.2020.8.11.0009 POLO ATIVO:CLAUDIO LEME 

ANTONIO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CLAUDIO LEME ANTONIO 

POLO PASSIVO: J. F. A. D. M. e outros (3) FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: COLÍDER - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 04/06/2020 Hora: 13:15 , no endereço: AVENIDA 

VLADEMIR APARECIDO BAPTISTA, s/nº, TELEFONE: (66) 3541-1285, 

JARDIM VÂNIA, COLÍDER - MT - CEP: 78500-000 . 23 de abril de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Comarca de Comodoro

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA Nº 32/2020

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR ANTONIO CARLOS

PEREIRA DE SOUSA JUNIOR, JUIZ DE DIREITO E DIRETOR

DO FÓRUM DA COMARCA DE COMODORO, ESTADO DE

MATO GROSSO,NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS

CONSIDERANDO o feriado municipal no dia 13 de maio de 2020,

em comemoração ao 34º aniversário da emancipação político 

administrativa do município de

Comodoro/MT.

RESOLVE:

Art. 1º SUSPENDER o expediente do dia 13 de maio de 2020

(quarta-feira), nas Serventias Judiciais e Extrajudiciaisdesta Comarca.

Art. 2º ESTABELECER que os prazos processuais que vencerem

na data de 13 de maio de 2020, serão prorrogados para o primeiro dia útil 

subsequente, ou seja,

14 de maio de 2020 (quinta-feira).

P. R. Cumpra-se, afixando-se cópia desta Portaria no átrio do Fórum

da Comarca e remetendo-se cópia à Egrégia Corregedoria Geral de 

Justiça.

Comodoro-MT, 22 de abril de 2020

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito e Diretor do Foro

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000652-15.2019.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

TEREZINHA MAMAINDE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO MARCOS ALVES DA COSTA OAB - MT24321/O 

(ADVOGADO(A))

CLAUDINEYA SEGURA DE OLIVEIRA OAB - MT26658/O (ADVOGADO(A))

THAIANE BLANCH BENITES OAB - MT23580/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

 

SENTENÇA Vistos em substituição. TEREZINHA MAMAINDE propôs a 

presente ação declaratória de anulabilidade de negócio jurídico c/c 

repetição de indébito c/c indenização por danos morais em desfavor do 

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS - S/A. Alega a requerente que 

recebe aposentadoria por idade e que ao consultar a situação de seu 

benefício, percebeu descontos indevidos advindos de empréstimos 

consignados não solicitados. Afirma que o contrato em questão é o de nº 

803849039, cujo valor do empréstimo é de R$ 5.123,46, importância 

dividida em 72 parcelas de R$ 145,25, mensalmente descontados de sua 

conta. Sustenta que foram descontadas 33 parcelas, totalizando o 

montante de R$ 4.648,00. Requereu o benefício da justiça gratuita, 

prioridade processual por tratar-se de pessoa idosa, a inversão do ônus 

da prova com base no Código de Defesa do Consumidor – CDC, a 

declaração de anulabilidade do negócio jurídico e a condenação do 

requerido em danos morais, custas e honorários. Juntou documentos. 

Justiça gratuita deferida, ID 193334877. A audiência de conciliação restou 

infrutífera, ID 21939144. A contestação foi apresentada em ID 2127626 

alegando em resumo: preliminar de prescrição reparatória com base no 

código civil e a consequente extinção da ação, nos termos do art. 487, II, 

CPC. No mérito requereu a improcedência da ação, ante a regularidade da 

contratação, inexistência de dano moral, inaplicabilidade da repetição de 

indébito e por fim o não cabimento da inversão do ônus da prova. 

Decorrido o prazo para a requerente impugnar a contestação, ID 

27294035. Vieram os autos conclusos. É o relatório. Decido. Atendendo o 

disposto no art. 355, I, do Código de Processo Civil, procedo ao julgamento 

antecipado da lide. Outrossim, merece registro o fato de que a demanda 

envolve nítida relação de consumo e deve ser interpretada à luz do Código 

de Defesa do Consumidor, uma vez que o requerido é pessoa jurídica 

direcionada ao fornecimento de serviços financeiros a seu destinatário 

final (requerente), incidindo, inclusive, os preceitos da súmula 297 do STJ. 

Quanto à preliminar de prescrição, note que, há relação de consumo, mas 

não há fato do produto ou do serviço. Portanto, inaplicável o art. 27 do 

CDC, devendo ser aplicado o prazo comum do CC/2002. Ao que se infere 

do comando legal, a regra do prazo prescricional que se destina à 

pretensão de reparação de danos, material ou moral, é o trienal previsto 

no § 3º do art. 206 do Código Civil. No caso o art. 206, § 3º, inc. V do 

Código Civil/2002, que assim prevê: Art. 206. Prescreve: [...] § 3o Em três 

anos: [...] V - a pretensão de reparação civil; Como já fartamente exposto, 

a prestação cobrada é oriunda de reparação por ilícito civil, portanto a 

prestação cuja prescrição se acha expressa e nominalmente regulada na 

norma inscrita no art. 206, § 3º, "V", do Código Civil/2002 e considerando 

que o ilícito se deu em maio de 2015, e o ajuizamento da ação se deu 

apenas em abril de 2019, o reconhecimento da prescrição quanto aos 

danos morais é medida escorreita e que se impõe. Passo à análise do 

mérito. Conforme relatado alhures, cuida-se de ação declaratória de 

anulabilidade de negócio jurídico c/c repetição de indébito c/c indenização 

por danos morais ajuizada por TEREZINHA MAMAINDE em face de BANCO 

BRADESCO FINANCIAMENTOS - S/A, em que se discute se houve 

contrato de empréstimo consignado realizado entre as partes. Sendo a 

requerente beneficiada pela inversão do ônus da prova, decorrente da 

aplicação do CDC, recaía sobre o agente financeiro, enquanto prestador 

de serviços, o encargo de provar fato que ilidisse sua responsabilidade 

dentre as hipóteses previstas na lei. Importante salientar que, em sendo a 

instituição financeira a única detentora dos meios técnicos, deveria 

apresentar o detalhamento do negócio jurídico celebrado, o que não foi 

feito. Além do que, diante de sua responsabilidade objetiva, não cabe 

falar, in casu, em culpa. O requerido argumenta o refinanciamento da 

dívida e que a celebração do contrato em questão atendeu a todas as 

normas regulamentares de procedimentos aplicáveis à espécie. Ausente 

documento que comprove o acordo de refinanciamento de dívida do autor 

com o Banco. Caberia o requerido comprovar a existência de vinculo que 

justificasse as cobranças. Salienta-se que este somente juntou um quadro 

(“informação da liberação de pagamento”) no conteúdo de sua defesa 

alegando serem cabíveis os descontos das parcelas, o que não prova se 

realmente houve um contrato entre as partes. O refinanciamento unilateral 

de empréstimos fere o direito do consumidor, sendo abusiva tal conduta, 

cabendo à instituição financeira utilizar-se dos meios disponíveis para 

obter a satisfação das obrigações, promovendo o respectivo 

refinanciamento apenas com a anuência do devedor. Face a ausência de 

comprovação por parte do requerido, tem-se que a contratação do 

empréstimo não foi precedida de autorização expressa da requerente, 

havendo, portanto, violação aos princípios informadores do Código 

Consumerista. Verifica-se que o requerido cobrou por um serviço jamais 

contratado pelo consumidor, conduta notoriamente contrária à 

principiologia protetiva ao consumidor e expressamente vedada pela 

legislação regente da matéria (art. 39, inciso III do CDC). Contrastada, pois, 

a assertiva de existência de conduta ilícita, passo à análise sobre a 
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existência dos danos. Repetição do indébito. A restituição de valor 

cobrado de forma abusiva decorre, inclusive, do corolário da indevida 

cobrança, sob pena de enriquecimento sem causa da instituição 

financeira. Assim os valores eventualmente cobrados indevidamente 

deverão ser devolvidos em dobro, sendo que o termo inicial da correção 

monetária aplicável nos casos de indenização por danos materiais 

conta-se da data do efetivo prejuízo, nos termos da Súmula 43 do STJ 

desde o desembolso e com juros legais desde a citação. Outro não é, o 

entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso: [...] Havendo 

cobrança de dívida paga, a quantia deve ser restituída em dobro. (Ap, 

56194/2014, DES.RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, SEXTA CÂMARA 

CÍVEL, Data do Julgamento 25/02/2015, Data da publicação no DJE 

02/03/2015). [...] Se a cobrança é indevida e não há demonstração de 

engano justificável, a restituição em dobro se impõe. (Ap, 157084/2014, 

DES.ADILSON POLEGATO DE FREITAS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data 

do Julgamento 24/02/2015, Data da publicação no DJE 03/03/2015.). [...] 2. 

Segundo a dicção do art. 42 do CDC, “o consumidor cobrado em quantia 

indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que 

pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais”. (Ap, 

92321/2014, DES.JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data 

do Julgamento 27/01/2015, Data da publicação no DJE 03/02/2015). Em 

face do exposto, com supedâneo no art. 487, I, do CPC, extingo o 

processo com resolução de mérito, para JULGAR PARCIALMENTE 

PROCEDENTES os pedidos autorais, a fim de: a) DECLARAR a nulidade do 

Contrato de nº 803849039, uma vez que não houve contratação pela 

requerida e, consequentemente, declarar a inexistência de débito da 

requerente para com o requerido, decorrente do contrato anulado, 

discutido nestes autos; b) ORDENAR a devolução em dobro, dos valores 

pagos pela requerente em razão do contrato bancário nº 803849039. A 

correção monetária deverá ser contada da data do efetivo prejuízo, nos 

termos da Súmula 43 do STJ desde o desembolso e com juros legais 

desde a citação; Condeno o requerido nas custas, despesas processuais 

e honorários advocatícios, os quais arbitro, com supedâneo no art. 85, 

§2º, do CPC, em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação. 

Publique-se. Intimem-se. Escoado o prazo recursal, certifique-se 

arquivem-se os autos. Cumpra-se. Comodoro-MT, 22 de abril de 2020. 

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-530 RETIFICAÇÃO OU SUPRIMENTO OU 

RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL

Processo Número: 1001442-96.2019.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

MARINEUSA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARINEUSA DE OLIVEIRA OAB - MT23952/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FÓRUM DA COMARCA DE COMODORO MT (REQUERIDO)

MINISTÉRIO PUBLICO DA COMARCA DE COMODORO MT (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

Vistos em substituição. Trata-se de pedido de registro de nascimento 

tardio formulado por Saulo Tomicha, qualificado nos autos. Conforme 

certidão de ID 2537993, o requerente não foi encontrado e não houve 

quem pudesse informar seu paradeiro. Além do mias, em petição de ID 

24263174, foi informado que o requerente não tem telefone próprio. O 

Ministério Público pugna pela extinção do feito (ID 27530083). Tenho que, 

no presente caso, em razão da mudança de endereço sem informar o 

juízo, é caso de extinção por abandono. Diante do exposto, JULGO 

EXTINTO o presente feito, sem resolução do mérito, com fundamento no 

artigo 485, III do Código de Processo Civil. Expeça-se certidão para 

cobrança dos honorários no importe de 02 (dois) URH, em favor da 

advogada dativa Marineusa de Oliveira, OAB/MT 23952/O. Observadas as 

formalidades legais, arquive-se. Cumpra-se. Comodoro-MT, 22 de abril de 

2020. Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1002019-74.2019.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

CICLO CAIRU LTDA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ANGELO DE ALMEIDA OAB - RO309 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SUPERINTENDENTE ADJUNTO DE FISCALIZAÇÃO DA SECRETARIA DA 

FAZENDA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

JOSÉ HILTON DE OLIVEIRA GOMES SOARES - MATRICULA 352108181, 

(IMPETRADO)

GILBERTO COLOGNESE VALANDRO Coordenador (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE COMODORO 

SENTENÇA Processo: 1002019-74.2019.8.11.0046. IMPETRANTE: CICLO 

CAIRU LTDA IMPETRADO: SUPERINTENDENTE ADJUNTO DE 

FISCALIZAÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO, JOSÉ HILTON DE OLIVEIRA GOMES SOARES - MATRICULA 

352108181,, GILBERTO COLOGNESE VALANDRO COORDENADOR Vistos. 

Trata-se de mandado de segurança impetrado por CICLO CAIRU LTDA, 

qualificado nos autos, contra ato ilegal praticado por JOSÉ HILTON DE 

OLIVEIRA GOMES SOARES (matrícula 352108181) e GILBERTO 

COLOGNESE VALANDRO Coordenador do Posto Fiscal da SECRETARIA 

DO ESTADO DA FAZENDA DO ESTADO DO MATO GROSSO – SEFAZ. 

Aduziu que a apreensão é ilegal, pois é de rigor a liberação da mercadoria 

após a lavratura do auto de infração. Com a inicial vieram os documentos 

de fls. 20/205 A liminar foi deferida às fls. 206/208. A autoridade coatora, 

devidamente notificada, apresentou suas informações de fls. 223/235. 

Vistas ao Ministério Público este manifestou favorável à concessão da 

segurança (fls. 237/239). É o relatório. Decido. É cediço que a apreensão 

de mercadoria só se justifica pelo tempo necessário para lavratura do auto 

de infração e aplicação da multa cabível, ou quando se trate de 

mercadoria advinda de contrabando. A autoridade coatora informa que a 

apreensão foi lícita, em virtude de a Documentação Fiscal apresentada ter 

sido inidônea. Aduziu que a apreensão da mercadoria foi realizada com 

base na legislação do Estado de Mato Grosso, tendo ela se dado de 

maneira completamente regular, não se aplicando Súmula 323 do STF ao 

presente caso, visto não se tratar de sanção política, mas sim um meio 

para regularizar a situação do bem comercializado pelo impetrante. Ocorre 

que tal entendimento não é o majoritário na jurisprudência. No presente 

caso não se discute a origem do produto nem sua propriedade, mas 

unicamente a retenção da mercadoria por tempo superior à constatação 

da irregularidade fiscal. Importa salientar que as mercadorias se 

encontravam acompanhadas de notas fiscais, acompanhadas da Sobre o 

tema lição de Roque Antonio Carraza: “É muito comum o Fisco, objetivando 

o recebimento de ICMS e multa devidos pela contribuinte, apreender a 

mercadoria considerada em situação irregular (v.g., desacompanhada da 

competente nota fiscal). Tal prática, todavia, é abusiva. De fato, assim, 

que lavrado o auto de infração e imposição de multa, a mercadoria há de 

ser imediatamente liberada. É que o ato de apreensão visa apenas 

assegurar a prova material da infração cometida. Por isso mesmo, deve 

subsistir somente enquanto estiver sendo realizada a coleta dos 

elementos necessários à caracterização de eventual ilícito tributário. As 

questões tributário-penais existentes deverão ser resolvidas no 

procedimento administrativo ou no processo judicial adequado.” (ICMS, 

Editora Malheiros, 14º Edição, pág. 621). O Supremo Tribunal Federal já 

sumulou a matéria, verbis: Súmula 323 É INADMISSÍVEL A APREENSÃO DE 

MERCADORIAS COMO MEIO COERCITIVO PARA PAGAMENTO DE 

TRIBUTOS. O Egrégio Tribunal de Justiça do Mato Grosso possui 

jurisprudência remansosa sobre a matéria: 52089625 - CONSTITUCIONAL 

E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. 

CONCESSÃO PARCIAL DA ORDEM. LIBERAÇÃO DAS MERCADORIAS. 

PRETENSÃO DE DESCONSTITUIÇÃO DOS TERMOS DE APREENSÃO E 

DEPÓSITO. IMPOSSIBILIDADE. ABSTENÇÃO DE PROCEDIMENTO 

FISCALIZATÓRIO. INADMISSIBILIDADE. INDECLINÁVEL O PODER-DEVER 

DE INSPECIONAR. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. Para 

proceder à nulidade dos tads, indispensável a realização de dilação 

probatória em procedimento administrativo, sob pena de ofender o direito 

de o ente público efetivar o lançamento tributário. Não cabe a concessão 

da ordem em mandado de segurança que se constitua verdadeiro 

salvo-conduto para obstar o procedimento fiscalizatório pelo ente estatal, 

nem que prevaleça como regra geral para casos futuros. Reexame 

necessário de sentença - Mandado de segurança - Apreensão de 

mercadoria - Admissibilidade somente para autuação da infração - 

Retenção para o fim de solução de pendências fiscais - Ilegalidade - 

Inteligência da Súmula nº. 323 do STF - Pretensão de desconstituição dos 

termos de apreensão e depósito - Impossibilidade - Abstenção de 
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procedimento fiscalizatório - Inadmissibilidade - Sentença ratificada. A 

apreensão de mercadorias para constatação de irregularidades só se 

justifica pelo tempo necessário à lavratura do auto de infração, a fim de 

assegurar a prova material da infração. Configura ilegalidade a apreensão 

de mercadorias como meio coercitivo para pagamento de tributo. (TJMT; 

APL-RN 2975/2010; Capital; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Márcio Vidal; 

Julg. 08/06/2010; DJMT 22/07/2010; Pág. 18) 52088087 - TRIBUTÁRIO. 

MANDADO DE SEGURANÇA. APREENSÃO DE MERCADORIAS. 

PENDÊNCIA NA CONTA CORRENTE FISCAL. ATO ABUSIVO E ILEGAL. 

OFENSA À DIREITO LÍQUIDO E CERTO AO LIVRE TRÂNSITO. PEDIDO DE 

DESCONSTITUIÇÃO DO TERMO DE APREENSÃO. IMPOSSIBILIDADE. 

SENTENÇA RATIFICADA. Configura conduta confiscatória, abusiva e 

ilegal, passível de ser sanada pela via mandamental, a apreensão de 

mercadoria de contribuinte pendente na conta corrente fiscal da Fazenda 

Estadual, sendo de rigor autorizar o tráfego interestadual, a teor do art. 5º, 

XV, da CF, em especial porque o produto está acompanhado de nota fiscal 

idônea. Há óbice intransponível para proceder à análise de pedido de 

desconstituição de termo de apreensão pela via mandamental, porque tal 

mister exige dilação probatória. (TJMT; RN 16686/2010; Capital; Quarta 

Câmara Cível; Relª Desª Clarice Claudino da Silva; Julg. 08/06/2010; DJMT 

23/06/2010; Pág. 48) Diante do exposto, CONCEDO A SEGURANÇA em 

definitivo para reconhecer ilegalidade da apreensão de mercadoria além 

do tempo necessário para materializar a infração fiscal, confirmando a 

liminar anteriormente deferida, com fundamento no artigo 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil. Deixo de arbitrar honorários advocatícios, nos 

termos do artigo 25 da lei 12.016/09. Sem custas. Não interposto recurso 

voluntário no prazo legal, remetam-se os autos para apreciação de 

recurso obrigatório pelo Tribunal de Justiça, no termos do artigo 14, § 1º, 

da Lei 12.016/09. Após o retorno, com trânsito em julgado, ao arquivo, com 

as baixas e anotações necessárias. P. R. I. C. Comodoro/MT, 22 de abril 

de 2020. Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior Juiz de Direito em 

Substituição

Intimação Classe: CNJ-40 INTERPELAÇÃO

Processo Número: 1001854-27.2019.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

VIVIENE BARBOSA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIENE BARBOSA SILVA OAB - MT4983/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RODRIGO LEMES DE PAULA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

GERALDO FERREIRA SOARES JUNIOR (REQUERENTE)

 

SENTENÇA Vistos em substituição. VIVIENE BARBOSA SILVA e 

GERALDO FERREIRA SOARES JUNIOR ajuizaram Interpelação Judicial em 

face de RODRIGO LEMES DE PAULA, ambos qualificados. Determinação 

de emenda a inicial em ID 24970596. Conforme certidão de ID. 28877438 

decorreu o prazo para os requerentes emendarem a inicial. É a síntese do 

necessário. Fundamento e decido. Atento aos autos verifico que, este 

juízo determinou que os requerentes procedessem com a emenda da 

inicial sob pena de indeferimento da petição inicial. Contudo, verifica-se 

que os requerentes apesar de devidamente intimados da determinação, 

permaneceram silentes não tendo cumprido com a determinação exarada 

nos autos. Desta feita, a extinção do presente feito é medida que se 

impõe. Ante o exposto, nos termos do artigo 485, inciso I, do Código de 

Processo Civil, julgo extinto o processo sem resolução do mérito. Sem 

custas ou honorários. Após o trânsito em julgado, arquive-se com as 

baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Comodoro-MT, 22 de abril de 2020. Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000390-31.2020.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - MT16168-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IRENE FERREIRA DA SILVA (REQUERIDO)

 

Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 3º da 

portaria 03/2017 deste juízo intimo a parte autora a recolher o valor 

correspondente à diligência a fim de que seja cumprido o mandado, vez 

que os Correios não atendem na referida localidade, devendo o depósito 

ser efetuado de acordo com o Provimento 07/2017-CGJ. (Acessar o site 

do Tribunal de Justiça (www.tjmt.jus.br), selecionar o menu Serviços na 

barra superior, escolher a opção ‘Guias’ que irá abrir a página do 

Departamento de Controle e Arrecadação. Nessa página selecionar o 

tópico Emissão de Guia de Diligência).

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1001003-51.2020.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO ALVES DE SIQUEIRA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HEITOR VANSAN MUNIZ OAB - MT20939/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CAMPOS DE JULIO (IMPETRADO)

SONIA MARIA PERSON CHAVES (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

Vistos em substituição. Segundo o art. 6º, caput, da Lei 12.016/2009, a 

petição inicial do mandado de segurança deverá indicar, além da 

autoridade coatora, a pessoa jurídica que esta integra, à qual se acha 

vinculada ou da qual exerce atribuições. Sendo assim, determino a 

emenda da inicial para que seja corrigido o polo passivo da demanda, no 

prazo de 15 (quinze) dias. Cumpra-se. Comodoro/MT, 23 de abril de 2020. 

(assinado digitalmente) Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior Juiz de 

Direito em substituição legal

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1000067-26.2020.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

VANESSA RAFAELA ZUGNO (INVENTARIANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIOVANNI ITALO DE OLIVEIRA OAB - SP140126 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LADAIR ZUGNO (DE CUJUS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE COMODORO 

DESPACHO Processo: 1000067-26.2020.8.11.0046. INVENTARIANTE: 

VANESSA RAFAELA ZUGNO DE CUJUS: LADAIR ZUGNO Vistos. 

Compulsando os autos verifiquei que não consta procuração outorgada 

pelas herdeiras e viúva meeiras à douta advogada, para ingresso do 

presente arrolamento. Assim, emende-se a inicial, no prazo de 15 dias, 

para juntar aos autos a devida procuração. Comodoro, 23 de abril de 

2020. Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior Juiz de Direito em 

Substituição

Intimação Classe: CNJ-45 PRODUÇÃO ANTECIPADA DA PROVA

Processo Número: 1002159-11.2019.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

UEVERSON JOSE GOTTARDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LINDOMAR NEVES DOS SANTOS OAB - MT0019603A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE COMODORO 

DECISÃO Processo: 1002159-11.2019.8.11.0046. REQUERENTE: 

UEVERSON JOSE GOTTARDO REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos. Trata-se de Produção 

Antecipada de Provas ajuizada por Ueverson José Gottardo em face de 

Energisa Mato Grosso, na qual alega, em síntese, que não fora indenizado 

pelos gastos da construção de rede elétrica / subestação doada para a 

ré. Assim, antes de ingressar com o feito principal, de cobrança dos 

valores devidos, o Autor vem requerer a produção antecipada de provas, 

para que Ré tenha a oportunidade de demonstrar, por meio de prova lícita, 

que realmente já realizou a indenização alegada, por meio de TRV. É o 

breve relatório. Decido. Recebo a petição inicial. Defiro a gratuidade de 

justiça, uma vez elementos aptos a sua concessão (art. 99, § 2º e 3º do 

CPC/2015), ressaltando que tal benefício legal pode, eventualmente, 

constituir objeto de ulterior impugnação pela parte contrária. Dispõe o art. 
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381, incisos II e III, do NCPC, que a produção de prova antecipada será 

admitida nas seguintes hipóteses: “a prova a ser produzida seja suscetível 

de viabilizar a autocomposição ou outro meio adequado de solução de 

conflito; o prévio conhecimento dos fatos possa justificar ou evitar o 

ajuizamento de ação.” Nessas hipóteses, a produção antecipada de 

provas se justifica como meio de viabilizar a solução pacífica do conflito 

ou para fins de ajuizamento de ação ou mesmo sua abstenção. De posse 

do contrato entabulado pelas partes ou demais documentos que 

comprovem a indenização pela rede construída, poderá a parte requerente 

abster-se do ajuizamento de demanda ou, caso conclua o contrário, 

manejar a ação judicial que entender adequada. Ademais, o acesso da 

parte autora aos documentos referentes a rede mencionada, na qual 

supostamente tem participação, tornará viável eventual autocomposição. 

Desse modo, verifico que estão presentes as hipóteses estabelecidas no 

artigo 381, incisos II e III, do NCPC. Posto isso, DEFIRO o pedido de 

produção antecipada de provas. Cite-se a parte requerida para, no prazo 

de 05 dias, apresentar nos autos os documentos solicitados pelo autor 

e/ou contestar o pedido. Intimem-se. Cumpra-se. Comodoro, 23 de abril de 

2020. Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior Juiz de Direito em 

Substituição

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 71679 Nr: 3747-46.2014.811.0046

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS ANTONIO BORGES, JOSÉ PEREIRA 

RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:OAB/MT 22165/A, GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI - 

OAB:OAB/MT 17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 6º da 

portaria 03/2017 deste juízo, intimo a parte autora para no prazo de 15 

dias, se manifestar acera dos embargos de ref: 85.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 73245 Nr: 414-52.2015.811.0046

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPÓLIO DE ROBSON GUIMARAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EUZEBIO ANDRE GUARESCHI, MARLENE 

FRANCISCA CONCEIÇÃO GUARESCHI, ESTADO DO MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RONIE JACIR THOMAZI - 

OAB:9877-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 13 da 

portaria 03/2017 deste juízo, certifico a tempestividade da contestação 

apresentada e intimo a parte autora para que apresente impugnação no 

prazo de 15 dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 117664 Nr: 1008-61.2018.811.0046

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: IPN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PDPR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE LUIZ MIRANDA LUCION - 

OAB:21135/O, RONIE JACIR THOMAZI - OAB:9877-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELISANGELA AZEREDO DA 

SILVA - OAB:MT-16.670

 Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE, nos termos do art. 

487, I, CPC, os pedidos formulados pelo autor para: 1. MANTER o valor de 

78,2% (setenta e oito vírgula dois por cento) do salário mínimo vigente a 

título de pensão alimentícia, mais 50% (cinquenta por cento) das despesas 

extraordinárias. 2. FIXAR o regime de visitas livres do requerente ao 

menor. 3. CONCEDER a guarda do menor Davi Luca Ribeiro Patricio em 

favor da requerida Priscila Paiva Ribeiro. Por fim, considerando que o 

requerente não é hipossuficiente de recursos, REVOGO o benefício de 

assistência judiciária gratuita. Condeno a parte autora ao pagamento das 

custas e despesas processuais, bem como em honorários de 

sucumbência que fixo em 10% sobre o valor da causa. Após, transitada 

em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1000911-10.2019.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

AMARILDO ANTONIO DALCIN (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HEITOR VANSAN MUNIZ OAB - MT20939/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI SUDOESTE (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE COMODORO 

CERTIDÃO TRIAGEM Certifico que os presentes embargos são 

tempestivos. Certifico ainda que fora impulsionado o processo de 

execução para o fim de citar o exequente/embargado na pessoa de seu 

advogado naqueles autos. , 23 de abril de 2020. NICHOLAS SELZLER 

KLAHOLD Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 2ª VARA DE COMODORO E 

INFORMAÇÕES: TELEFONE: (65) 32831623

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1000940-26.2020.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

P. S. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARINEUSA DE OLIVEIRA OAB - MT23952/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

P. R. N. A. D. S. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE COMODORO 

SENTENÇA Processo: 1000940-26.2020.8.11.0046. REQUERENTE: 

PALOMA SILVA SOUZA REQUERIDO: PETERSON RAUL NORONHA 

ALVES DA SILVA Vistos. Trata-se de Embargos de declaração 

interpostos por PALOMA SILVA SOUZA ante omissão de decisão 

interlocutória proferida nos autos. Suscita omissão da decisão 

interlocutória, sob o argumento de que seja regulamentada a visita 

provisória ao infante. É o necessário. Decido. Consoante prevê o art. 

1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração 

destinam-se a suprir omissão, esclarecer obscuridade, eliminar 

contradição e corrigir erro material. O Código de Processo Civil ao 

disciplinar os embargos de declaração, assevera que são eles cabíveis 

quando for omitido ponto sobre o qual devia pronunciar-se o juiz ou 

tribunal. Não fez o Código, portanto, alusão ao tipo de pronunciamento 

judicial em que se pode constatar a omissão, consentindo ao intérprete 

concluir pela ampla possibilidade de oposição dos embargos para suprir tal 

vício, tenha ele ocorrido numa sentença, num acórdão, numa decisão 

interlocutória. Atento aos autos verifico que razão assiste o nobre 

embargante, considerando a necessidade de convivência do infante com 

seu genitor. Todavia, em se tratando de criança com pouca idade e com 

sistema imunológico ainda em formação faz-se necessário ter mais 

cautela. Acerca do direito do pai em passar os finais de semana com as 

menores, saliento que tal questão será resolvida em audiência de 

conciliação e instrução. Pelo exposto, CONHEÇO, e DOU provimento aos 

presentes embargos de declaração, e por consequência, DEFIRO a 

visitação do genitor ao seu filho 3(três) vezes por semana, às 

terça-feiras, quinta-feiras e sábados na casa da genitora. Intimem-se. 

Cumpra-se. Comodoro-MT, 16 de abril de 2020. (assinado digitalmente) 

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001282-71.2019.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE DA 
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AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDISUL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO AVELINO DE OLIVEIRA NETO OAB - RO3249 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROSELI FRANCISCA DA SILVA (REQUERIDO)

ROSELI FRANCISCA DA SILVA EIRELI - ME (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

COMODORO DESPACHO Processo: 1001282-71.2019.8.11.0046. 

REQUERENTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO 

SUDOESTE DA AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDISUL REQUERIDO: 

ROSELI FRANCISCA DA SILVA EIRELI - ME, ROSELI FRANCISCA DA 

SILVA Vistos. Intime-se o credor para manifestar nos autos no prazo de 

05 (cinco) dias. Permanecendo silente, devolva-se a presente ao juízo 

deprecante independente de novo despacho. Às providências. 

Comodoro-MT, 09 de março de 2020. (assinado digitalmente) Antonio 

Carlos Pereira de Sousa Junior Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002202-45.2019.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

L. D. O. C. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OSMAR LUIZ PRETTO OAB - MT0020696A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

P. C. (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

COMODORO DESPACHO Processo: 1002202-45.2019.8.11.0046. 

EXEQUENTE: LUCIENE DE OLIVEIRA CASSOLI EXECUTADO: PAULO 

CASSOLI Vistos. Intime-se o procurador do exequente, para requerer o 

que entender de direito, no prazo de 15 (quinze) dias. Cumpra-se. 

Comodoro-MT, 12 de março de 2020. (assinado digitalmente) Antonio 

Carlos Pereira de Sousa Junior Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000703-89.2020.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

VALDECIR ANTONIO KOSCINSKI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

WEDSLEY LUZ DO AMARAL OAB - RO10715 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE ALEXANDRE CASAGRANDE (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

COMODORO DESPACHO Processo: 1000703-89.2020.8.11.0046. 

AUTOR(A): VALDECIR ANTONIO KOSCINSKI REU: JOSE ALEXANDRE 

CASAGRANDE VISTOS. Atento aos autos verifico que a parte requerente 

não se encontra parca de recursos financeiros, e, tendo em vista o que 

prevê o art. 5º, LXXIV, da CF norma hierarquicamente superior a Lei n.º 

13.105/2015 há necessidade da efetiva comprovação da insuficiência de 

recursos. E assim não se encontra a parte autora considerando que não 

comprovou sua situação financeira atual. O fato é que tal presunção de 

hipossuficiência é relativa, o que permite ao Juiz considerá-la insuficiente 

para a concessão do benefício da gratuidade de justiça e, não havendo 

inequívoca comprovação da condição de hipossuficiente da parte autora, 

não há que se deferir o benefício da gratuidade de justiça. Diante do 

exposto, INDEFIRO os benefícios da gratuidade de justiça em favor do 

requerente. Intime-se o requerente para que comprove o recolhimento das 

custas de distribuição no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de extinção 

sem resolução do mérito nos termos do art. 485, III, CPC. Efetuado o 

recolhimento das custas processuais, remetam-se os autos ao Distribuidor 

deste juízo para que aquele certifique o devido recolhimento, bem como, 

proceda com as anotações pertinentes no sistema Apolo. Intime-se. 

Cumpra-se. Comodoro-MT, 12 de março de 2020 Antonio Carlos Pereira de 

Sousa Junior Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002192-98.2019.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

B. F. S. C. F. E. I. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUDSON JOSE RIBEIRO OAB - SP150060 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

O. S. D. O. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

COMODORO SENTENÇA Processo: 1002192-98.2019.8.11.0046. 

REQUERENTE: BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO REQUERIDO: OZIS SUTIL DE OLIVEIRA Vistos. BV 

Financeira S.A – C. F. I., por meio de seus representantes legais, ajuizou a 

presente Ação de Busca e Apreensão, com amparo no Decreto Lei 

911/69, com as alterações trazidas pela Lei n° 10.931 de 02/08/2004, em 

desfavor de OZIS SUTIL DE OLIVEIA, qualificado nos autos, em referência 

fundada em Cédula de Crédito Bancário, tendo como objeto o veículo 

modelo RANGER CD XLS 4X2 2.5 16V FLEX, ano de fabricação 2014, cor 

BRANCA, placa n NCF2725, chassi n 8AFAR22F5EJ208750, pleiteando 

liminar de busca e apreensão do bem, em face da falta de pagamento das 

parcelas ajustadas pelas partes. Alegou a inadimplência contratual do 

requerido, frisando que o réu teria celebrado contrato de financiamento 

com a garantia de alienação fiduciária de bem móvel. Pugnou, ao final, pela 

procedência do pedido, para o fim de ser determinada a busca e 

apreensão do bem móvel alienado fiduciariamente. É a síntese do 

necessário. Fundamento e decido. De acordo com a dicção do art. 3º do 

Decreto-Lei nº 911/1969, para o deferimento da medida perseguida a título 

de tutela de urgência, basta, tão-somente, a demonstração, de forma 

inequívoca, que dê conta da existência de um contrato de financiamento, 

garantido mediante alienação fiduciária, bem como do fato de que o 

devedor se encontra em mora no cumprimento da obrigação assumida. 

Nesse sentido, não é outro o entendimento sufragado pelo Colendo STJ, 

externado através do Verbete nº. 72, cuja ementa transcrevo ipsis litteris: 

A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem 

alienado fiduciariamente. De outro viés, cotejando o manancial informativo 

acostado aos autos, vislumbra-se que as partes celebraram contrato de 

financiamento, garantido mediante alienação fiduciária de um veículo 

automotor. Todavia, verifico que o réu não foi notificado pessoalmente 

através do Cartório de Títulos e Documentos para quitar integralmente a 

obrigação, haja vista que a carta foi entrega a pessoa diversa do devedor. 

Assim, não comprovada a mora da parte reclamada, tem-se a ausência de 

pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do 

processo, haja vista a notificação extrajudicial não ter sido entregue no 

endereço constante do contrato, bem como da inicial da presente ação de 

busca e apreensão. Sobre o tema, eis a jurisprudência: AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E 

APREENSÃO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. 1. É 

pressuposto autorizador para o ajuizamento da ação de busca e 

apreensão a prévia notificação do devedor. A constituição em mora é 

comprovada pela notificação cartorária ou pelo protesto do título. 2. Ação 

julgada extinta, de ofício, diante da ausência de notificação regular do 

devedor em mora, nos termos do artigo 267, IV, do CPC. AGRAVO DE 

INSTRUMENTO PREJUDICADO. (TJ-RS - AI: 70050372531 RS , Relator: 

Roberto Sbravati, Data de Julgamento: 08/08/2012, Décima Quarta Câmara 

Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 14/08/2012) EMENTA: 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. 

NOTIFICAÇÃO NO ENDEREÇO DO DEVEDOR. COMPROVAÇÃO DA MORA 

DO DEVEDOR. AUSÊNCIA. EXTINÇÃO DA AÇÃO DE BUSCA E 

APREENSÃO. 1. A validade da notificação ao devedor está condicionada 

ao recebimento no endereço constante do contrato. 2.A comprovação da 

mora do devedor é pressuposto de constituição e desenvolvimento válido 

do processo de busca e apreensão. Ausente tal comprovação a ação 

deve ser extinta. (Agravo Interno Cv 1.0521.11.001610-7/002, Relator (a): 

Des.(a) Wagner Wilson , 16ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 18/09/2013, 

publicação da sumula em 27/09/2013) Ante o exposto, INDEFIRO a petição 

inicial e JULGO EXTINTA, de ofício, a presente ação de busca e 

apreensão, diante da ausência de notificação regular do devedor em 

mora, nos termos do artigo 485, IV e §3º do CPC. Condeno a parte autora 

ao pagamento das custas processuais, ausente honorários, pois não 

angularizado o feito. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Comodoro-MT, 16 

de março de 2020. Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1001185-71.2019.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO HERCOLE GARBIN (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

YURI SILVA DIAS OAB - MT21981/B-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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ZEFERINO RIOS (REU)

PEDRO TEIXEIRA (REU)

OTAVIANO SILVEIRA GONÇALVES (REU)

NATALICIO NOGUEIRA (REU)

ESMERALDO COIMBRA (REU)

ANTONIO RIBEIRO DA SILVA (REU)

ALBERTO MAGRINI (REU)

Outros Interessados:

FUNDACAO NACIONAL DO INDIO (TERCEIRO INTERESSADO)

MUNICIPIO DE COMODORO (TERCEIRO INTERESSADO)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

MUNICIPIO DE CAMPOS DE JULIO (TERCEIRO INTERESSADO)

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

MUNICIPIO DE NOVA LACERDA (TERCEIRO INTERESSADO)

INSTITUTO DE TERRAS DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

ADVOCACIA GERAL DA UNIAO (TERCEIRO INTERESSADO)

FAZENDA NACIONAL - MINISTERIO DA FAZENDA (TERCEIRO 

INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

COMODORO DESPACHO Processo: 1001185-71.2019.8.11.0046. 

AUTOR(A): JOAO HERCOLE GARBIN REU: ALBERTO MAGRINI, ANTONIO 

RIBEIRO DA SILVA, ESMERALDO COIMBRA, NATALICIO NOGUEIRA, 

OTAVIANO SILVEIRA GONÇALVES, PEDRO TEIXEIRA, ZEFERINO RIOS 

Vistos. Ante o teor da certidão retro, FACULTO o prazo de 30 (trinta) dias 

para o autor da demanda apresentar os documentos mencionados na 

respectiva certidão. Intime-se. Cumpra-se. Comodoro-MT, 16 de março de 

2020. (assinado digitalmente) Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000082-92.2020.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

K. S. P. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARINEUSA DE OLIVEIRA OAB - MT23952/O (ADVOGADO(A))

ADNA DOS SANTOS GRAPIUNA OAB - 977.721.431-68 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

L. R. P. (EXECUTADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

COMODORO DECISÃO Processo: 1000082-92.2020.8.11.0046. 

EXEQUENTE: K. S. P. REPRESENTANTE: ADNA DOS SANTOS GRAPIUNA 

EXECUTADO: LOURIVALDO RODRIGUE PIO Vistos. 1) RECEBO a inicial em 

todos os seus termos. 2) DEFIRO os benefícios da justiça gratuita, diante 

da presunção de veracidade da afirmação da parte exequente aliado ao 

fato de que lhe fora nomeado defensor dativo, nos termos do § 3º, do art. 

99, do CPC/2015. 3) O presente feito deverá tramitar sob segredo de 

justiça, tendo em vista o disposto no inciso II, do art. 189 do CPC. 4) Em 

relação aos meses de novembro/2019 a janeiro/2020, CITE-SE a parte 

executada pessoalmente, pelo rito do art. 911 c/c art. 528, ambos do 

CPC/2015, EXPEDINDO-SE, para tanto, mandado, para efetuar o 

pagamento da obrigação alimentar em atraso, bem como as que se 

vencerem no curso da execução (Súmula 309 do STJ), no prazo legal de 

três (03) dias, comprovar que o fez ou justificar a impossibilidade de 

fazê-lo, sob pena de ser-lhe decretada a prisão civil (artigo 528, § 7º, do 

CPC/2015). 5) Notifique-se o Ministério Público. Intime-se. Cumpra-se. 

Comodoro-MT, 31 de janeiro de 2020. (assinado digitalmente) Antonio 

Carlos Pereira de Sousa Junior Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 131805 Nr: 361-32.2019.811.0046

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALISSON DO NASCIMENTO PAULO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCAS ALBERTO TOSTES 

CORREA - OAB:23.071-B/MT

 Ante o exposto e, por tudo mais que dos autos consta, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva do Estado manifesta 

na denúncia e CONDENO ALISSON DO NASCIMENTO PAULO, qualificada 

nos autos, às penas do 307 c/c artigo 129, §6º, do Código Penal, c/c artigo 

28 da Lei Federal n° 11.343/06 e o ABSOLVO das penas do art. 329 do 

Código Penal. Passo a dosar as penas.DO CRIME DE FALSA IDENTIDADE 

(art. 307, caput, do Código Penal).A pena prevista ao delito é de detenção, 

de três meses a um ano, ou multa, se o fato não constitui elemento de 

crime mais grave.a) culpabilidade do réu - como é sabido, compreende a 

reprovação social que o crime e o autor dos fatos merecem, em vista dos 

elementos concretos. (...) TORNO A PENA DEFINITVA EM 02 (DOIS) 

MESES DE DETENÇÃO. Do concurso material de crimesConsiderando o 

disposto no art. 69, do Código Penal, aplicando-se o sistema do cúmulo 

material, FIXO A PENA TOTAL do réu em 05 (cinco) meses de 

detenção.Deixo de proceder à substituição da pena nos termos do art. 44, 

inciso I, do Código Penal, tendo em vista que o réu não preenche os 

requisitos para concessão da benesse legal, eis que os delitos foram 

cometidos com violência à pessoa.Deixo de aplicar ainda a suspensão 

condicional da pena, com fundamento no art. 77, inciso III, do Código 

Penal.O regime de cumprimento de pena deverá ser o 

ABERTO(...)Publique-se.Intime-se.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 100006 Nr: 857-32.2017.811.0046

 AÇÃO: Tutela Cautelar Antecedente->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BENJAMIN PEREIRA DE BARROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAERCIO MARTINS CARDOSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GABRIEL LUCIANO 

CASTELHANO - OAB:20486/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Cuida-se de ação de Ação de Execução de Título Extrajudicial proposta 

por BENJAMIM PEREIRA DE BARROS em desfavor de LAÉRCIO MARTINS 

CARDOSO, ELIANE REGINA LANCE CARDOSO e LAYNNE LANCE 

CARDOSO, todos devidamente qualificados.

Ressai nos autos que o exequente foi intimado para que desse o devido 

andamento no feito, permanecendo inerte.

Fundamento e decido.

É sabido que este Juízo não poderá ficar à mercê da vontade das partes, 

vez que, se isto ocorresse, não haveria atenção aos princípios do devido 

processo legal e da celeridade processual, fazendo com que este 

instrumento atinja o seu fim específico.

Nessa senda, tendo por norte evitar que o processo perdure ad eternum, 

o exequente foi intimado, a fim de dar o devido andamento do feito. 

Entretanto, permaneceu inerte.

Sendo assim, não há como o judiciário socorrer e substituir a parte inerte, 

sob pena de ferir de morte o cânones do Processo Civil, bem como o 

desenvolvimento válido e regular do processo.

Ante o exposto, com fundamento no art. 485, inciso III, do CPC, c/c art. 581 

da CNGC/MT, este por aplicação analógica, JULGO EXTINTO o presente 

feito, sem resolução de mérito.

Às comunicações de praxe.

Condeno o autor ao pagamento das custas processuais.

Sem honorários.

Após, certificado o trânsito em julgado, arquive-se, observadas as 

formalidades legais.

P.I.C.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 129253 Nr: 5931-33.2018.811.0046

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO FRANCO MACHADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OTTO MARQUES DE SOUZA - 

OAB:12.404-A/MT

 Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a denúncia ofertada, e em 

consequência, ABSOLVO o denunciado MARCELO FRANCO MACHADO, 
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já qualificados nos autos, da imputação constante na exordial acusatória, 

com fundamento no art. 386, inciso VII, do CPP. Custas pelo 

Estado.Transitada em julgado e cumpridas as disposições acima, 

a r q u i v e - s e  c o m  a s  a n o t a ç õ e s  e  b a i x a s  d e 

estilo.Publique-se.Intime-se.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 74857 Nr: 1098-74.2015.811.0046

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: O MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ CARLOS MARQUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE ARISTIDES DE JESUS 

MOTA - OAB:09856

 Vistos.

Cuida-se de embargos de declaração que ESTADO DE MATO GROSSO, 

interpõe contra a sentença, ao argumento de omissão.

É a síntese do necessário.

Fundamento e Decido.

A pretensão do embargante não prospera, uma vez que não consegui 

visualizar na decisão proferida a omissão mencionada pela parte 

embargante, considerando que foi determinada a inclusão do ente público 

no polo da ação.

Não bastasse isso, verifico que a matéria desafiada nos embargos de 

declaração deve ser objeto de recurso, já que consiste em irresignação 

da parte recorrente à decisão proferida, não cabendo em sede de 

embargos de declaração, ainda que se fale em efeitos infringentes, a 

modificação de decisão com a qual a parte não concorda.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NÃO 

CARACTERIZADAS. EFEITO INFRINGENTE. ART. 535 DO CPC. 

IMPOSSIBILIDADE. A regra disposta no art. 535 do CPC é absolutamente 

clara sobre o cabimento de embargos declaratórios, e estes só têm 

aceitação para emprestar efeito modificativo à decisão em raríssima 

excepcionalidade. Não se prestam a um reexame da matéria de mérito 

decidida no acórdão embargado. Incide a regra geral do art. 1º-D da Lei nº 

9.494/97 nas execuções advindas de ação ordinária, ainda que o pólo 

ativo da mesma seja plúrimo. Embargos rejeitados.

“Não pode ser conhecido recurso que, sob o rótulo de embargos 

declaratórios, pretende substituir a decisão recorrida por outra. Os 

embargos declaratórios são apelos de integração, não de substituição.’ 

(STJ – 1ª Turma, Resp 15.774-0-SP- EDcl, rel. Min. Humberto Gomes de 

Barros, j. 25.10.93, não conheceram, v.u., DJU 22.11.93, p. 24.895).

“Os embargos de declaração não se prestam à correção de erro de 

julgamento” (RTJ 158/270).

O que se percebe é que o embargante pretende seja reapreciado o mérito 

e consequentemente proferida nova decisão, o que não se permite por 

meio de embargos de declaração.

A jurisprudência não admite a correção de erros por meio de embargos de 

declaração.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VIA PROCESSUAL INADEQUADA PARA 

CORREÇÃO DE ERROR IN JUDICANDO. RECURSO ESPECIAL QUE SEQUER 

ULTRAPASSA O CONHECIMENTO EM FACE DA INCIDÊNCIA DA SÚMULA 

N.º 07/STJ. 1. Verificando que o acórdão embargado expressamente se 

manifestou sobre a questão apontada como omitida, evidencia-se a 

pretensão dos Embargantes de reformar o julgado, a qual não se coaduna 

com o objetivo da presente via dos embargos de declaração de sanar 

contradição, omissão ou obscuridade por ventura existente, não se 

prestando, portanto, para correção de eventual error in judicando. 

Precedente do STJ. 2. Não tendo a decisão que examinou o recurso 

especial sequer ultrapassado a barreira do conhecimento, em face da 

incidência da Súmula n.º 07/STJ, mostra-se descabida a alegação de 

existência de omissão na decisão ora embargada. 3. Embargos de 

declaração rejeitados.(STJ - EDcl no AgRg no REsp: 1139421 RS 

2009/0088631-8, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 

11/05/2010, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/05/2010).

Assim, por não vislumbrar a hipótese contida no artigo 1.022 do Código de 

Processo Civil, NEGO PROVIMENTO aos presentes embargos 

declaratórios.

Publique-se. Intimem-se.

Com o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas e cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 105169 Nr: 3165-41.2017.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO ALVES QUEIROZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GENIS SOUZA DA HORA - 

OAB:18933/O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar a parte exequente do dispositivo da sentença exarada no presente 

feito, conforme segue: "(...) Ante o exposto, JULGO EXTINTO o presente 

feito, nos termos do art. 924, II, c/c art. 925, ambos do CPC. Proceda-se 

com a liberação de eventuais bens ou valores constritos nos autos por 

decisão judicial. Cumpridas todas as determinações e, transitada em 

julgado, certifique-se e arquive-se com as anotações e baixas de estilo. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 110470 Nr: 5466-58.2017.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JEFERSON CELITO STUMPF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICÍPIO DE 

COMODORO/PREFEITURA MUNICIPAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OSMAR LUIZ PRETTO - 

OAB:20.696/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante ao exposto, caracterizada a superveniente ausência de interesse 

processual, JULGO EXTINTO O PRESENTE PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO 

DE MÉRITO, na forma do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo 

Civil.Sem custas e sem honorários.Por fim, arbitro 1 (um) URH ao 

advogado nomeado nos autos, Dr. Osmar Luiz Pretto, OAB/MT 20696, 

devendo ser expedida certidão de cobrança em desfavor do Estado.Após, 

certificado o trânsito em julgado e em nada mais havendo a ser 

diligenciado, arquivem-se os autos com as cautelas de estilo.P. I. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 93647 Nr: 3678-43.2016.811.0046

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CORAI HAHAINTESU

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EUSTÁQUIO MACHADO - 

OAB:3.657/RO

 Intimar a parte ré para apresentar contrarrazões ao recurso de apelação, 

no prazo legal.

Citação

Citação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001059-55.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI SUDOESTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO ALVES MARCAL OAB - MT13311-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMARILDO ANTONIO DALCIN (EXECUTADO)

ELIO PAZINATTO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE COMODORO 

CERTIDÃO TRIAGEM Certifico que fora interposto embargos à execução, 

distribuídos sob o número 1000911-10.2019.811.0046, o qual ainda fora 

certificado ser tempestivo. Assim, fica a parte exequente citada, por meio 

de seu advogado para, querendo, impugná-lo. , 23 de abril de 2020. 
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NICHOLAS SELZLER KLAHOLD Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 2ª VARA 

DE COMODORO E INFORMAÇÕES: TELEFONE: (65) 32831623

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001028-64.2020.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

SWA COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANI CAROLINE NUNES DUTRA OAB - MT21807-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAVIANE RAMALHO MACHADO SOUZA (REQUERIDO)

VANDIR APARECIDO DE SOUZA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001028-64.2020.8.11.0046 POLO ATIVO:SWA COMERCIO 

DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP ADVOGADO(S) DO 

RECLAMANTE: ANI CAROLINE NUNES DUTRA POLO PASSIVO: VANDIR 

APARECIDO DE SOUZA e outros FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: COMODORO - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

Data: 08/06/2020 Hora: 14:00 , no endereço: RUA PARÁ, S/N, MATO 

GROSSO, COMODORO - MT - CEP: 78310-000 . 23 de abril de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000586-35.2019.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

HELENA MARIA DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO DA SILVA FERRARI OAB - MT21828/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CHRISTIANO DRUMOND PATRUS ANANIAS OAB - MG78403 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO SENTENÇA Processo: 

1000586-35.2019.8.11.0046. EXEQUENTE: HELENA MARIA DOS SANTOS 

EXECUTADO: ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM 

DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS Vistos. Ressai dos autos o 

pagamento do alvará conforme certidão de ID 30877034. É o sucinto 

relatório, até mesmo porque dispensado, nos termos do art. 38, da Lei 

9.099/95. Decido. Declaro a obrigação satisfeita com fulcro no artigo 526 

§3º. Logo, o pagamento da dívida satisfaz a obrigação, impondo a 

extinção do processo. Ante o exposto, em cumprimento aos limites 

procedimentais do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO o presente 

feito, com resolução de mérito, nos termos dos artigos 526, § 3º c/c 924, II, 

do Código de Processo Civil. Sem custas ou despesas processuais (art. 

54, da Lei 9.099/95). Certifique-se o trânsito em julgado, e arquive-se com 

as devidas baixas e anotações. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Thaluá 

Krignl Capeletti Juíza Leiga Vistos Com esteio no artigo 40 da Lei nº 

9.099/1995, HOMOLOGO a decisão confeccionada pela juíza Leiga, 

imantando-a com a força jurídica pertinente ao ato, de tal sorte que 

determino sua concretização em todos os seus termos. Cumpra-se. 

COMODORO, 6 de abril de 2020. Juiz(a) de DireitoAntonio Carlos Pereira 

de Sousa Junior Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000173-56.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

CELIA LACERDA DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARYSSA ANANDA MENDES MOREIRA OAB - MT0022717A 

(ADVOGADO(A))

WESLLEY SILVA DE ARAUJO OAB - MT23215/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI BRASILTELECOM (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO SENTENÇA Processo: 

1000173-56.2018.8.11.0046. EXEQUENTE: CELIA LACERDA DE OLIVEIRA 

EXECUTADO: OI BRASILTELECOM Vistos. Trata-se de embargos de 

declaração opostos por OI BRASIL TELECOM, em face da sentença, 

prolatada nos autos. Eis um breve relato. DECIDO. O Código de Processo 

Civil prescreve que os embargos de declaração serão opostos quando, na 

sentença ou no acórdão, houver obscuridade, contradição, erro material 

ou omissão (art. 1022, I ou II do Código de Processo Civil). Conheço dos 

embargos de declaração, eis que tempestivos. Pretende a embargante a 

alteração da sentença. No entanto, sem razão. Destarte, não há 

contradição na sentença embargada, tratando-se de tentativa de 

reapreciação da matéria e alteração do julgado, o que não se permite 

nesta via recursal. Com isso, a parte embargante demonstra, na verdade, 

inconformismo com o mérito da sentença e tenta reabrir a discussão a 

respeito, finalidade para a qual os embargos de declaração não são o 

instrumento adequado, independente do acerto ou não da impugnação 

deduzida. O inconformismo com a sentença deve ser objeto do recurso 

adequado. Ante o exposto, conheço dos embargos de declaração, mas 

nego provimento. Intimem-se. Comodoro-MT, 23 de março de 2020. 

(assinado digitalmente) Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001328-94.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO GARCIA TATIM (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KAREN LETICIA DOS SANTOS MORAES OAB - MT24237/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOEL DAMAZIO (EXECUTADO)

TERESINHA GALAFRE (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO DECISÃO Processo: 

1001328-94.2018.8.11.0046. EXEQUENTE: PEDRO GARCIA TATIM 

EXECUTADO: JOEL DAMAZIO, TERESINHA GALAFRE VISTOS. Defiro o 

pedido formulado pela parte requerente/exequente de suspensão dos 

presentes autos. Todavia, pelo prazo de 15 (quinze) dias, com vistas à 

tentativa de localização de bens/endereço do requerido/devedor. 

Decorrido o prazo "in albis" sem apresentação de bens passíveis de 

penhora/endereço, venham-me conclusos para extinção. Intime-se. 

Diligencie-se. Comodoro-MT, 26 de setembro de 2019. (assinado 

digitalmente) Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000493-72.2019.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

CLEMERSON LUIZ MARTINS (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEMERSON LUIZ MARTINS OAB - MT11223/B-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO SENTENÇA Processo: 

1000493-72.2019.8.11.0046. INTERESSADO: CLEMERSON LUIZ MARTINS 

REQUERIDO: BANCO ITAUCARD S/A Vistos. Dispensado o relatório com 

fundamento no art. 38 da Lei 9.099/1995. Compulsando os autos, 

vislumbro que o feito comporta julgamento antecipado da lide em razão da 

desnecessidade de produção de prova em audiência. Os pedidos do autor 

são improcedentes, litigância de má fé. Trata-se de ação declaratória de 

inexistência de débitos c.c. indenização por danos morais, em síntese, 

aduziu o proponente CLEMERSON LUIZ MARTINS que foi inserido em seu 

cadastro uma dívida no valor de R$ 909,95 (novecentos e nove reais e 
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noventa e cinco centavos. Contudo, esclareceu que jamais firmou 

qualquer contrato com a ré e jamais utilizou referido cartão de crédito, 

razão pela qual não se justifica a inserção de seu nome junto ao cadastro 

de pessoas inadimplentes. A requerida por seu turno, informou que adotou 

todas as medidas para a verificação dos pressupostos de validade do ato 

jurídico, que o reclamante contraiu dívida inadimplida e acostou 

documentação probatória. Em razão de se tratar de relação de consumo, 

estando patente a hipossuficiência do consumidor, onde a reclamada está 

mais apta a provar o insucesso da demanda do que àquela a demonstrar a 

sua procedência, por este motivo, aplica-se a inversão do ônus da prova 

elencada no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na 

relação processual. Incumbe à Reclamada provar a veracidade de seus 

argumentos alegados na qualidade de fornecedora de serviços, seja em 

razão da inversão do ônus da prova, seja porque as assertivas é fato 

extintivo de direito, nos termos do art. 373, II do CPC. Destarte, apesar de a 

presente ação tratar de relação de consumo – consistente em 

negativação indevida e solicitação/utilização de serviços – a parte 

Reclamante não está dispensada de cooperar para o deslinde do feito. 

Outrossim, não podemos confundir a inversão do ônus da prova, deferida 

em casos de hipossuficiência do consumidor, com a ausência de dever 

pela parte Reclamante de consignar ao menos indícios de suas alegações. 

Assim, a parte Reclamante não se furta ao dever de cooperar com o 

deslinde processual. Não se pode transformar a técnica de julgamento de 

inversão do ônus da prova em verdadeira prova impossível, sob pena de 

obrigarmos o Reclamado a comprovar todas a nuances fáticas e legais, 

mesmo aquelas que estejam fora de sua esfera de cognição e 

conhecimento. Em análise minuciosa da documentação é clarividente a 

relação contratual, a parte adquiriu (id n. 28204993) e UTILIZOU o cartão 

de crédito disponibilizado pela empresa requerida. Desta forma, restando 

comprovada a existência de relação contratual, bem como a sua 

inadimplência, não há que se falar em negativação indevida. Inicialmente, 

diante do exposto, e levando em consideração os documentos juntados a 

defesa que indicam valores não pagos, necessário o reconhecimento de 

legalidade na inclusão do nome da parte Reclamante no mencionado 

sistema de proteção ao crédito. Inexistem motivos que justifiquem o 

alegado dano moral sofrido pela parte Reclamante, visto que a inclusão do 

nome foi devida inexistindo assim, por consequência o direito da parte 

Reclamante a indenização por danos morais. Assim, os elementos 

constantes dos autos não são suficientes para deferimento do pleito. DA 

LITIGANCIA DE MÁ-FÉ O autor alega que nunca teve relação com a 

empresa, vejamos: “...POIS ESTE JAMAIS RECEBEU REFERIDO CARTÃO, a 

conduta da empresa, ao efetuar o simples envio de serviço e/ou produto 

não solicitado pelo consumidor, configura PRÁTICA ABUSIVA que 

compromete o equilíbrio financeiro da parte autora, em razão de relação 

contratual não desejada, não autorizada, ou melhor, inexistente” “Não 

obstante, jamais ter solicitado o referido cartão, também não o utilizou, 

porém seu nome encontra-se negativado indevidamente perante a 

SERASA” A parte alega inexistência de relação contratual sendo que 

contratou diretamente a reclamada, portanto litiga de má fé a fim de obter 

enriquecimento ilícito, vejamos enunciado do Fonaje: ENUNCIADO 136 – O 

reconhecimento da litigância de má-fé poderá implicar em condenação ao 

pagamento de custas, honorários de advogado, multa e indenização nos 

termos dos artigos 55, caput, da lei 9.099/95 e 18 do Código de Processo 

Civil (XXVII Encontro – Palmas/TO). Tendo em vista que a parte reclamante 

faltou com seu dever processual e deduziu uma pretensão totalmente 

desrevestida de fundamento fático e jurídico, obrando em litigância de 

má-fé, devendo por consequência imperiosa ser-lhe-á aplicado a multa 

prevista no art. 81 do CPC que ora arbitro em 10% (dez por cento) sobre o 

valor corrigido da causa e demais prejuízos que poderão ser 

comprovados nos autos. Ademais, ainda, condeno a parte Reclamante ao 

pagamento das custas do processo, bem assim dos honorários do 

advogado que sugiro seja fixado no montante de R$ 1.000,00 (mil reais), 

nos termos do art. 55 da Lei n.º 9.099/95. DISPOSITIVO Posto isso, opino 

pela IMPROCEDÊNCIA da pretensão deduzida na inicial, declarando extinto 

o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC. 

REVOGO qualquer medida antecipatória deferida nos autos. CONDENO a 

parte reclamante a pagar a multa de 10% (dez por cento) sobre o valor 

corrigido da causa e demais prejuízos que poderão ser comprovados nos 

autos, bem como ao pagamento das custas do processo e honorários do 

advogado que sugiro seja fixado no montante de R$ 1.000,00 (mil reais), 

nos termos do art. 55 da Lei n.º 9.099/95. Transitada em julgado, 

remetam-se os autos ao arquivo, com as cautelas e anotações 

necessárias. Thaluá Krignl Capeletti Juíza Leiga Vistos. Com esteio no 

artigo 40 da Lei nº 9.099/1995, HOMOLOGO a decisão confeccionada pela 

Juíza Leiga, imantando-a com a força jurídica pertinente ao ato, de tal sorte 

que determino sua concretização em todos os seus termos. Cumpra-se. 

COMODORO, 29 de março de 2020. Antonio Carlos Pereira de Sousa 

Junior Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001842-13.2019.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

M. A. DA SILVA MÓVEIS EIRELI EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CECILIA BONIFACIO DE ANDRADE OAB - MT23949/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VAGNER SANDRO MELO SOUZA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO SENTENÇA Processo: 

1001842-13.2019.8.11.0046. REQUERENTE: M. A. DA SILVA MÓVEIS 

EIRELI EPP REQUERIDO: VAGNER SANDRO MELO SOUZA VISTOS. M. A. 

DA SILVA MOVEIS EIRELI EPP ingressou com ação de cobrança em face 

de VAGNER SANDRO MELO SOUZA , argumentando que é credora do 

requerido da quantia inicial de R$ 738,90 (setecentos e trinta e oito reais e 

noventa centavos) representada pelo documento juntado no ID nº 

24835435. Devidamente citado/intimado (ID nº 25177519), a conciliação 

restou frustrada em razão do não comparecimento injustificado do 

requerido (ID nº 28436240), razão pela qual a parte autora pleiteou a 

decretação de revelia. É o sucinto relatório, até mesmo porque 

dispensado, nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95. Decido. Trata-se de 

ação de cobrança em que a requerente afirma ser credora da quantia 

inicial de R$ 738,90 (setecentos e trinta e oito reais e noventa centavos), 

representada pelos documentos juntados nos autos. Devidamente 

citado/intimado, o requerido deixou de comparecer à audiência de 

conciliação, bem como deixou de se manifestar nos autos. Sendo assim, 

com base no art. 20 da Lei 9.099/95 e art. 344 do CPC, devem ser 

reputados verdadeiros os fatos alegados pela requerente. Anoto que 

competia ao requerido apresentar o recibo de pagamento referente à 

dívida mencionada pela demandante, ou qualquer outro fato 

modificativo/extintivo para afastar a dívida, o que não o fez. E que ao 

deixar de pagar pelo pactuado, o demandado não cumpriu com o que 

deveria, e por esse fato deve responder. Com isso, restando 

incontroversos os fatos narrados na inicial, considerando que o requerido 

não pagou o valor previamente estipulado, e não trouxe aos autos 

elementos que refutassem tais alegações, razão assiste à autora no que 

tange a cobrança dos valores. Posto isso, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO 

INICIAL, condenando o requerido ao pagamento da quantia de R$ 738,90 

(setecentos e trinta e oito reais e noventa centavos) à requerente M.A. DA 

SILVA MOVEIS EIRELI EPP, todos já qualificados nos autos, extinguindo o 

processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC. O 

valor deverá ser atualizado com base no INPC, a partir do vencimento da 

dívida, com incidência de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a 

contar da citação, por se tratar de relação contratual. Preclusa a via 

recursal, aguarde-se no prazo de cinco dias a apresentação do cálculo do 

valor devido visando o início da fase de cumprimento de sentença, nos 

termos do artigo 523 do CPC. Apresentando-se cálculo, intime-se o 

Executado para pagamento, no prazo de 15 dias, sob pena de acréscimo 

de multa de 10%, não incluindo honorários advocatícios constante na 

segunda parte do mencionado disposto legal em face do Enunciado 97 do 

Fonaje. Transitada em julgado, remetam-se os autos ao arquivo, com as 

cautelas e anotações necessárias. Sem custas ou despesas processuais 

(art. 54, da Lei 9.099/95). Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Thaluá Krignl 

Capeletti Juíza Leiga Vistos. Com esteio no artigo 40 da Lei nº 9.099/1995, 

HOMOLOGO a decisão confeccionada pela Juíza Leiga, imantando-a com 

a força jurídica pertinente ao ato, de tal sorte que determino sua 

concretização em todos os seus termos. Cumpra-se. COMODORO, 29 de 

março de 2020. Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001645-58.2019.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

SIMONE DA SILVA RAMOS (REQUERENTE)

ROSILENI MARIA DA SILVA (REQUERENTE)

ALFENIM DE OLIVEIRA RAMOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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RIAN DIULICE CORDEIRO DA SILVA OAB - MT0018139A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADEMAR ROGERIO TEIXEIRA NASCIMENTO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

OTTO MARQUES DE SOUZA OAB - MT0012404S (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO SENTENÇA Processo: 

1001645-58.2019.8.11.0046. REQUERENTE: SIMONE DA SILVA RAMOS, 

ROSILENI MARIA DA SILVA, ALFENIM DE OLIVEIRA RAMOS REQUERIDO: 

ADEMAR ROGERIO TEIXEIRA NASCIMENTO Vistos. Dispensado o relatório 

com fundamento no artigo 38 da Lei 9.099/1995. Compulsando os autos, 

verifico que o feito se encontra apto para julgamento, eis que colhida a 

prova testemunhal em audiência de instrução. Passo a análise do MÉRITO. 

Trata-se de ação de cobrança proposta por ROSILENI MARIA DA SILVA, 

SIMONE DA SILVA RAMOS e ALFENIM DE OLIVEIRA RAMOS em face de 

ADEMAR ROGERIO TEIXEIRA NASCIMENTO, todos já qualificados nos 

autos. Em apertada síntese, afirma a requerente: Ocorre que vem 

sofrendo invasões em sua produção, devido a invasão de animais do 

Demandado, que tem se alimentado de sua produção e quebrado vários 

pês de mandioca, sendo que tal prejuízo já se estima em mais de 3.000,00 

(três mil) pês de mandioca, quebrados sem ter qualquer proveito. 

Primeiramente, deixo de acolher o pedido realizado (ID 28187888), eis que 

a testemunha não fora trazida em momento adequado – audiência de 

instrução e julgamento - e, os motivos determinantes serem anteriores ao 

próprio ato. Realizada audiência de conciliação, instrução e julgamento em 

04/12/2019 (ID n.º 27260728), a conciliação restou inexitosa passando-se 

em seguida aos depoimentos gravados. Em que pesem as alegações dos 

Requerentes, tenho que não restou comprovado nos autos a existência do 

ato ilícito por parte do demandado. Isto pois, não há nos autos sequer as 

datas dos acontecimentos. Não há possibilidade de se auferir a 

causalidade entre a conduta do requerido e o evento danoso. Ademais, os 

requerentes não trouxeram provas hábeis capazes de comprovar ser o 

requerido proprietário do imóvel vizinho, bem como do gado causador do 

dano. Os áudios juntados (ID 28187888) por si só, não demonstram juízo 

de certeza quanto a propriedade do gado, isso porque o que se 

demonstrou no presente feito é o fato da genitora do requerido possuir um 

imóvel vizinho aos dos requerentes. Concluo, assim, que os Requerentes 

não lograram êxito em produzir prova que atendesse à sua pretensão. À 

exceção de suas alegações consubstanciadas na inicial, em breve 

narrativa, sem menção sequer às datas dos acontecimentos, nenhum 

outro elemento de prova indica tal situação. DISPOSITIVO Posto isso, 

diante da ausência de provas suficientes à sustentação dos fatos 

narrados na inicial, e, consequentemente, da impossibilidade de imputar 

responsabilidade ao Requerido, JULGO IMPROCEDENTE os pedidos 

apresentados na presente ação, declarando extinto o feito com resolução 

de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.. Sem custas e 

honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. 

Transitada em julgado, remetam-se os autos ao arquivo, com as cautelas e 

anotações necessárias. Thaluá Krignl Capeletti Juíza Leiga Vistos Com 

esteio no artigo 40 da Lei nº 9.099/1995, HOMOLOGO a decisão 

confeccionada pela juíza Leiga, imantando-a com a força jurídica 

pertinente ao ato, de tal sorte que determino sua concretização em todos 

os seus termos. Cumpra-se. COMODORO, 30 de março de 2020. Antonio 

Carlos Pereira de Sousa Junior Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001332-34.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

CESAR ALVES DE MATOS SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIGREISO REIS LINO OAB - MT0016750A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO SENTENÇA Processo: 

1001332-34.2018.8.11.0046. EXEQUENTE: BANCO BRADESCARD S.A 

EXECUTADO: CESAR ALVES DE MATOS SILVA Vistos. Trata-se de 

cumprimento de sentença sendo que o exequente não logrou êxito na 

busca de bens do executado. É o sucinto relatório, até mesmo porque 

dispensado, nos termos do art. 38, da lei 9.099/95. Decido. O art. 53, § 4º, 

da lei 9.099/95, salienta que “Não encontrado o devedor ou inexistindo 

bens penhoráveis, o processo será imediatamente extinto, devolvendo-se 

os documentos ao autor”. Posto isso, extingo o processo sem resolução 

de mérito, com base na legislação supracitada. Sem custas ou despesas 

processuais. Transitada em julgado, arquive-se com as baixas 

necessárias. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Thaluá Krignl Capeletti 

Juíza Leiga Vistos. Com esteio no artigo 40 da Lei nº 9.099/1995, 

HOMOLOGO a decisão confeccionada pela Juíza Leiga, imantando-a com 

a força jurídica pertinente ao ato, de tal sorte que determino sua 

concretização em todos os seus termos. Cumpra-se. COMODORO, 30 de 

março de 2020. Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002195-53.2019.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

DULCILENE BISPO DO CARMO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RIAN DIULICE CORDEIRO DA SILVA OAB - MT0018139A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VANZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE ACO E FERRO LTDA - EPP 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JEVERSON LEANDRO COSTA OAB - RO3134 (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO SENTENÇA Processo: 

1002195-53.2019.8.11.0046. REQUERENTE: DULCILENE BISPO DO CARMO 

REQUERIDO: VANZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE ACO E FERRO LTDA - 

EPP Vistos. Dispensado o relatório com fundamento no artigo 38 da Lei 

9.099/1995. Compulsando os autos, verifico que o feito se encontra apto 

para julgamento, eis que colhida a prova testemunhal em audiência de 

instrução. Passo a análise do MÉRITO. Trata-se de ação de cobrança 

proposta por DULCILENE BISPO DO CARMO em face de VANZIN 

INDUSTRIA E COMERCIO DE ACO E FERRO LTDA - EPP, todos já 

qualificados nos autos. Em apertada síntese, afirma a requerente: No dia 

de 02 de dezembro de 2019, a parte Demandante recebeu em sua 

residência, um protesto do cartório do 2º ofício da comarca de Sapezal, 

onde constava que esta devia a quantia de R$ 316,00 (trezentos e 

dezesseis reais) para a parte Demandada, ocorre Excelência que a parte 

Demandante desconhece qual objeto jurídico que a parte Demandada 

possui para protestar seu o nome. Realizada audiência de conciliação a 

mesma restou inexitosa. Destarte, apesar de a presente ação tratar de 

relação de consumo – consistente em negativação indevida – a parte 

Reclamante não está dispensada de cooperar para o deslinde do feito. 

Outrossim, não podemos confundir a inversão do ônus da prova, deferida 

em casos de hipossuficiência do consumidor, com a ausência de dever 

pela parte Reclamante de consignar ao menos indícios de suas alegações. 

Assim, a parte Reclamante não se furta ao dever de cooperar com o 

deslinde processual. Não se pode transformar a técnica de julgamento de 

inversão do ônus da prova em verdadeira prova impossível, sob pena de 

obrigarmos o Reclamado a comprovar todas as nuances fáticas e legais, 

mesmo aquelas que estejam fora de sua esfera de cognição e 

conhecimento. A requerida traz aos autos Nota Fiscal emitida em favor da 

requerente a qual não impugnou tal alegação. Assim como a informação 

do pagamento pelo meio não pactuado. Tendo sido identificado o 

pagamento e realizado a baixa pela empresa, sem ônus à requerente, não 

há que se falar em dano moral, eis que o protesto se deu em virtude de 

culpa exclusiva da requerente, a qual efetuou o pagamento através de 

depósito bancário não identificado. DISPOSITIVO Posto isso, diante da 

ausência de provas suficientes à sustentação dos fatos narrados na 

inicial, e, consequentemente, da impossibilidade de imputar 

responsabilidade à Requerida, JULGO IMPROCEDENTE os pedidos 

apresentados na presente ação, declarando extinto o feito com resolução 

de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.. Sem custas e 

honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. 

Transitada em julgado, remetam-se os autos ao arquivo, com as cautelas e 

anotações necessárias. Thaluá Krignl Capeletti Juíza Leiga Vistos Com 

esteio no artigo 40 da Lei nº 9.099/1995, HOMOLOGO a decisão 

confeccionada pela juíza Leiga, imantando-a com a força jurídica 

pertinente ao ato, de tal sorte que determino sua concretização em todos 

os seus termos. Cumpra-se. COMODORO, 30 de março de 2020. Antonio 

Carlos Pereira de Sousa Junior Juiz de Direito
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Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000100-84.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

M. A. DA SILVA MÓVEIS EIRELI EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CECILIA BONIFACIO DE ANDRADE OAB - MT23949/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NILSON ROSA JUNIOR (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO SENTENÇA Processo: 

1000100-84.2018.8.11.0046. EXEQUENTE: M. A. DA SILVA MÓVEIS EIRELI 

EPP EXECUTADO: NILSON ROSA JUNIOR Vistos. Trata-se de cumprimento 

de sentença sendo que o exequente não logrou êxito na busca de bens 

do executado. É o sucinto relatório, até mesmo porque dispensado, nos 

termos do art. 38, da lei 9.099/95. Decido. O art. 53, § 4º, da lei 9.099/95, 

salienta que “Não encontrado o devedor ou inexistindo bens penhoráveis, 

o processo será imediatamente extinto, devolvendo-se os documentos ao 

autor”. Posto isso, extingo o processo sem resolução de mérito, com base 

na legislação supracitada. Sem custas ou despesas processuais. 

Transitada em julgado, arquive-se com as baixas necessárias. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Thaluá Krignl Capeletti Juíza Leiga 

Vistos. Com esteio no artigo 40 da Lei nº 9.099/1995, HOMOLOGO a 

decisão confeccionada pela Juíza Leiga, imantando-a com a força jurídica 

pertinente ao ato, de tal sorte que determino sua concretização em todos 

os seus termos. Cumpra-se. COMODORO, 30 de março de 2020. Antonio 

Carlos Pereira de Sousa Junior Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001735-66.2019.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

AGRO-SUL PRODUTOS AGROPECUARIOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 

- EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CECILIA BONIFACIO DE ANDRADE OAB - MT23949/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ISAURA PEREIRA DIAS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO SENTENÇA Processo: 

1001735-66.2019.8.11.0046. REQUERENTE: AGRO-SUL PRODUTOS 

AGROPECUARIOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP REQUERIDO: 

ISAURA PEREIRA DIAS Vistos. A sentença dispensa relatório nos termos 

do art. 38 da lei 9.099/95. Fundamento e decido. É sabido que este Juízo 

não poderá ficar à mercê da vontade das partes, vez que, se isto 

ocorresse, não haveria atenção aos princípios do devido processo legal e 

da celeridade processual, fazendo com que este instrumento atinja o seu 

fim específico. Atento aos autos verifico que o reclamante deixou de 

fornecer o endereço atualizado da parte reclamada, culminando na 

frustração do procedimento. Ante o exposto, com fundamento no art. 485, 

III, do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO o presente feito, sem 

resolução de mérito, considerando-se que a parte autora não promoveu 

os atos e diligências necessárias, conforme certidão de fl, abandonando, 

portanto, a presente causa. Após o trânsito em julgado, arquive-se, 

observadas as formalidades legais. Sem custas ou honorários. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Thaluá Krignl Capeletti Juíza Leiga 

Vistos. Com esteio no artigo 40 da Lei nº 9.099/1995, HOMOLOGO a 

decisão confeccionada pela Juíza Leiga, imantando-a com a força jurídica 

pertinente ao ato, de tal sorte que determino sua concretização em todos 

os seus termos. Cumpra-se. COMODORO, 30 de março de 2020. Antonio 

Carlos Pereira de Sousa Junior Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000519-70.2019.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

AMOGLIA & SANT ANNA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RIAN DIULICE CORDEIRO DA SILVA OAB - MT0018139A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LETICIA DOS ANJOS (EXECUTADO)

 

Tendo em vista que decorreu o prazo para o pagamento voluntário, 

impulsiono o feito para intimar a parte exequente para apresentar bens da 

parte executada passíveis de penhora em 05 (cinco) dias e na ocasião já 

apresentar cálculo atualizado e CPF/CNPJ do executado.

Comarca de Jaciara

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003349-20.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

BERNADETE LOURDES SIMIONATO TORREZAN (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDINEZ DA SILVA PINTO JUNIOR OAB - MT8143/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte autora, para no prazo legal, Impugnar a contestação e requer o que 

entender de direito

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1000198-46.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

A. A. V. J. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

WANDERSON CLAYTON PESTANA OAB - MT16728/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

L. A. V. (REU)

R. A. V. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DJANE RITA ANANIAS OAB - 006.462.009-33 (REPRESENTANTE)

SILVANA PACHECO LEAL OAB - MT0003714A (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte autora, para no prazo legal, Impugnar a exceção de incompetência e 

requer o que entender de direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001102-32.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

T. D. S. D. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIEL HENRIQUE PARO OAB - MT27555/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA DESPACHO Processo: 1001102-32.2020.8.11.0010. Vistos, etc. 

Compulsando a inicial e os documentos que a instruem denoto que a 

autora acostou comprovante de endereço em nome de pessoa estranha à 

relação processual. Consigno que o documento é imprescindível 

considerando as regras de competência pelo deve estar em nome do 

próprio requerente. Desta forma, intime-a para completar a inicial no prazo 

de 15 (quinze) dias juntando aos autos cópia de comprovante de 

endereço atual em seu nome ou comprovando a relação jurídica com a 

pessoa indicada no comprovante de endereço acostado, sob pena de 

indeferimento da petição inicial, nos termos do artigo 321 do Código de 

Processo Civil. Após, tornem os autos conclusos. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Jaciara - MT, 23 de abril de 2020. Laura Dorilêo Cândido Juíza 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000499-27.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT11546-O (ADVOGADO(A))

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411-O (ADVOGADO(A))

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO(A))

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT12410-O (ADVOGADO(A))

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT12406-A (ADVOGADO(A))

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

STEFHANY RAMOS DE ALMEIDA (REQUERIDO)

FERNANDO GOMES DE ALMEIDA (REQUERIDO)

CLEITON NELSON DE ALMEIDA (REQUERIDO)

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, com base na Portaria n.º 21/09-DF (valor da diligência: 20 

R$ - diligência urbana para cada ato; e R$ 3,60 o quilômetro rodado – 

diligência rural), impulsiono os presentes autos, para intimação da parte 

interessada, para no prazo legal, providenciar o pagamento da diligência 

do Oficial de Justiça com base nos dados acima indicados, devendo ser 

depositada nos termos do Provimento n.º 07/2017-CGJ.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001118-83.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DO SOCORRO FRANCELINO PARENTE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIA PENHA OLIVEIRA DIAS CARDOSO OAB - MT12617/B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

Vistos, etc. Compulsando a petição inicial verifica-se que o documento de 

id. 31473157 está ilegível. Desta forma, intime-se a autora para, no prazo 

de 15 (quinze) dias, emendar a inicial, trazendo aos autos a 

documentação legível, sob pena de indeferimento da inicial. Após, tornem 

os autos conclusos. Cumpra-se, expedindo o necessário. Jaciara - MT, 23 

de abril de 2020. Laura Dorilêo Cândido Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000678-87.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

GRACELIA KRAMER DE HOLLEBEN (AUTOR(A))

PERICLES ALVES DE HOLLEBEN (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

KASSIO SCHUCH MONTAGNER OAB - MT17470/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LETICIA VILELA LOPES (REU)

THAYNAN VILELA LOPES (REU)

ISADORA VILELA LOPES (REU)

ARLENE LOPES DA SILVA (REU)

VERA LUCIA DE MORAES (REU)

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

Vistos etc. Uma vez que a audiência já foi designada, e a carta de citação 

já foi expedida (id. 31081080), diante da informação de mudança da ré 

para o exterior, proceda-se o Sr. Gestor o encaminhamento da carta ao 

correio. Cumpra-se. Às providências. Jaciara/MT, 23 de abril de 2020. 

Laura Dorilêo Cândido Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000417-25.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO J. SAFRA S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - MT16168-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE ARNALDO CLEMENTINO DA COSTA (REQUERIDO)

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, com base na Portaria n.º 21/09-DF (valor da diligência: 20 

R$ - diligência urbana para cada ato; e R$ 3,60 o quilômetro rodado – 

diligência rural), impulsiono os presentes autos, para intimação da parte 

interessada, para no prazo legal, providenciar o pagamento da diligência 

do Oficial de Justiça com base nos dados acima indicados, devendo ser 

depositada nos termos do Provimento n.º 07/2017-CGJ.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 73106 Nr: 12857-46.2015.811.0010

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA JÚLIA FERNANDES CÉZAR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE PLACIDE FERNANDES CEZAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ISABEL FERREIRA BARCELO - 

OAB:15671

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Tendo em vista não haver consenso entre partes quanto à partilha dos 

bens, intimem-se os herdeiros, pelo prazo comum de 15 (quinze) dias, 

para que se manifestem sobre as primeiras declarações apresentadas, 

nos termos do artigo 627, do CPC.

Em igual prazo, deverá a inventariante juntar certidão negativa de débitos 

estaduais, municipais, e certidão negativa de débitos relativos aos tributos 

federais e à dívida ativa da União.

Caso não haja manifestação dos herdeiros acerca das primeiras 

declarações, certifique-se e intime-se a inventariante para, em 15 dias, 

apresentar as últimas declarações.

Após, conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Jaciara/MT, 26 de março de 2020.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 78951 Nr: 1790-50.2016.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EVALDO TICIANEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IGF INCORPORADORA E ADMINISTRADORA 

DE IMÓVEIS LTDA, L.C.M. ASSESSORIA E MARKETING LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SARAH NOBREGA ABREU - 

OAB:18431/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: REMI CRUZ BORGES - 

OAB:3187

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar 

as partes, para no prazo legal, se manifestarem sobre o Laudo Pericial 

retro, requerendo o que entenderem de direito.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000992-67.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANGELA DA ROSA CORREA OAB - MT16308-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MICROCEL COMERCIO DE TELEFONIA LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA Processo: 1000992-67.2019.8.11.0010. Vistos, etc. Defiro o 

pedido efetuado pela parte exequente em id 31295528. Desta feita, 

SUSPENDO a execução, pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual se 

suspenderá a prescrição (§1º e inciso III, do Art. 921, do CPC). E sobre a 

decisão de suspensão, ensina o festejado Marcelo Abelha: “5.3.1 

Ausência de bens a penhorar (art. 921, III, do CPC). Tomando como ponto 

de partida ele mesmo, o art. 921, tem-se no inc. III a regra de que: 
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suspendesse a execução quando o executado não possuir bens 

penhoráveis. Ora, caso se trate de execução para pagamento de quantia 

e seja impossível a satisfação da execução, já que o pagamento não pode 

ser realizado porque inexistem bens a serem penhorados, adjudicados,ou, 

ainda, se impossível a realização do recebimento de frutos e rendimentos, 

certamente haverá um impedimento lógico ao prosseguimento da 

execução. Como toda e qualquer execução funda-se na responsabilidade 

patrimonial, parece evidente e fora de dúvida que, se bens não existem 

para satisfazer o crédito devido ao exequente, outra não será a solução 

senão suspender o que já se encontra naturalmente obstado pela ordem 

natural das coisas. Registre-se, todavia, que é importante a declaração 

(ope legis) judicial da suspensão do processo para o exequente evitar a 

arguição de prescrição intercorrente por parte do executado."(Manual de 

execução civil. – 5.ª ed. rev. e atual. – Rio de Janeiro: Forense, 2015, p. 

179). Negritei. Ato contínuo, decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano sem 

que sejam encontrados bens penhoráveis, será ordenado o arquivamento 

dos autos (§2º, do art. 921, do CPC). Os autos serão desarquivados para 

prosseguimento da execução se a qualquer tempo forem encontrados 

bens penhoráveis (§3º, do Art. 921, do CPC). No entanto, transcorrido o 

prazo de que trata o §1º, do supracitado artigo, sem manifestação da 

parte exequente, começa a correr o prazo de prescrição intercorrente. Às 

providências. Jaciara/MT, 23 de abril de 2020. Laura Dorilêo Cândido Juíza 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000971-57.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ZULMAR FLORIANO (AUTOR)

LEO DA SILVA FLORIANO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

QUEREN HAPUQUE ALBERNAZ MARQUES SOUZA OAB - MT19614-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EURY HENRIQUE REIS RODRIGUES (REU)

MARIA HELENA DOS REIS RODRIGUES (REU)

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA Autos nº 1000971-57.2020.8.11.0010 Vistos, etc. Trata-se de 

ação de rescisão contratual proposta por Zulmar Floriano e Leo da Silva 

Floriano contra Eury Henrique Reis Rodrigues e Maria Helena dos Reis 

Rodrigues, qualificadas na petição inicial. Os autores alegam, em síntese, 

que venderam em 11/09/2017 a empresa Auto Posto Rotal do Sol LTDA – 

ME aos requeridos, porém eles deixaram de cumprir com suas obrigações, 

encontrando-se inadimplentes. Pedem a concessão de liminar de 

reintegração de posse da empresa. Vieram-me os autos. Decido. I – Do 

pedido de concessão de tutela provisória de urgência de natureza 

antecipada. Sobre a concessão da tutela de urgência de natureza 

antecipada (Art. 300, “caput” e §3º), desfilam os denodados Fredie Didier 

Jr., Paula Sarno Braga e Rafael Alexandria de Oliveira, na obra: Curso de 

Direito Processual Civil, Teoria da Prova, Direito Probatório, Decisão, 

Precedente, Coisa Julgada e Tutela Provisória, Conforme o Novo CPC e as 

Leis n.º 13.015/2014 (Recursos de Revista Repetitivos) e 13.058/2014, 

edição 2015, Ed. Juspodivm, pág. 572, “verbis”: A principal finalidade da 

tutela provisória é abrandar os males do tempo e garantir a efetividade da 

jurisdição (os efeitos da tutela). Serve, então, para redistribuir, em 

homenagem ao princípio da igualdade, o ônus do tempo do processo, 

conforme célebre imagem de Luiz Guilherme Marinoni. Se é inexorável que 

o processo demore, é preciso que o peso do tempo seja repartido entre as 

partes, e não somente o demandante arque com ele. Esta é a tutela 

antecipada, denominada no CPC-2015 como ‘tutela provisória’. A tutela 

provisória confere a pronta satisfação ou a pronta asseguração. A 

decisão que concede tutela provisória é baseada em cognição sumária e 

dá eficácia imediata à tutela definitiva pretendida (satisfativa ou cautelar). 

Por ser provisória, será substituída por uma tutela definitiva, que a 

confirme, revogue ou modifique. Não menos festejado, o autor José Miguel 

Garcia Medina, em comentário ao Art. 300, do NCPC, notadamente na 

Obra: Novo Código de Processo Civil Comentado, Com Remissões e Notas 

Comparativas ao CPC/1973, 3ª edição da obra Código de Processo Civil 

Comentado, reescrita de acordo com a Lei 13.105, de 16.03.2015, Revista 

dos Tribunais, p. 475, ensina: X. Antecipação dos efeitos da tutela em 

ações de conhecimento declaratórias e constitutivas. Admite-se a 

antecipação de tutela em qualquer modalidade de ação, inclusive 

declaratórias e constitutivas. Não se antecipa a própria declaração ou 

constituição, mas efeitos da sentença declaratória ou constitutiva. 

Aplicando-se o exposto ao caso concreto, entendo que há fumus boni 

iuris. Com feito, denoto que o contrato entabulado entre os litigantes 

possui cláusulas resolutivas expressas em caso de inadimplência 

(cláusula 2ª, parágrafo terceiro e cláusula 5ª), as quais se operam de 

pleno direito por força do artigo 474 do Código Civil. Além disso, também 

se previu em contrato que os compradores assumiriam a responsabilidade 

sobre dívidas e obrigações firmadas pela empresa junto à Distribuidora 

Alesat, sendo que o não pagamento sem motivo justificável implicaria na 

quebra de contrato (cláusula 2º, parágrafos primeiro e terceiro). Ademais, 

entendo que as notificações destinadas ao posto vendido e a ação 

ajuizada pela Distribuidora Alesat (Alesat Combustíveis S.A.), trazem 

indícios suficientes da inadimplência alegada. Por sua vez, entendo que o 

periculum in mora é evidenciado justamente pela demanda ingressada pela 

Distribuidora Alesat (Alesat Combustíveis S.A.) contra os autores desta 

ação, em virtude do suposto descumprimento de obrigações assumidas 

pelos requeridos em contrato, ao passo que indica o risco de dano às 

partes proponentes oriundo da suposta violação aos termos contratuais, 

pois naquela lide se busca a rescisão do contrato firmado entre o posto e 

a distribuidora de combustíveis, pagamento da multa contratual e perdas e 

danos. Por fim, não vislumbro a presença de perigo de irreversibilidade 

dos efeitos da decisão, considerando que em caso de revogação seria 

possível a restituição do bem aos requeridos. Destarte, defiro a liminar 

pedida, determinando a reintegração de posse da empresa Auto Posto 

Rotal do Sol, localizado na Avenida Rio Grande do Sul, nº 55, Bairro 

Imperatriz, Cidade de União do Sul/MT, CEP 78.543-000 em favor dos 

requerentes Zulmar Floriano e Leo da Silva Floriano, no prazo de 30 

(trinta) dias, sob pena de aplicação de multa-diária de R$ 1.000,00 (mil 

reais), ficando deferido o uso de força policial e/ou de arrombamento, se 

necessárias as medidas, tudo devidamente justificado no mandado pelo 

Sr.(a) Oficial(a) de justiça. II – Da decisão inicial de conteúdo positivo. 

Verifica-se que estão preenchidos os requisitos do artigo 319 do Código 

de Processo Civil, assim como foi observada a determinação posta no 

artigo 320 do mesmo diploma legal. Desta forma, não sendo o caso de 

aplicação do disposto no artigo 330 do Código de Processo Civil, com 

fundamento no disposto no artigo 334 do mesmo codex, recebo a petição 

inicial e suas emendas. Dispenso a realização de audiência de conciliação 

em virtude da vedação do artigo 2º, § 4º, da Portaria-Conjunta nº 249/2020 

– TJMT e CNJ e alterações da Portaria-Conjunta nº 281/2020 – TJMT e 

CNJ, documentos que estabelecem a aplicação de medidas temporárias de 

prevenção ao contágio pelo COVID-19 (coronavírus) no período de 20/03 

a 30/04 de 2020. Destarte, intimem-se os requeridos da liminar deferida e 

citem-os para oferecerem contestação, no prazo legal. Cumpra-se, 

expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. Jaciara/MT, 23 de 

abril de 2020. Laura Dorilêo Cândido Juíza de Direito

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002836-52.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO MARCAL (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

NICIA DA ROSA HAAS OAB - MT5947-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(REU)

 

Certifico e dou fé que, faço expedir intimação a parte requerente, para no 

prazo de 10 (dez) dias, manifestar-se acerca da proposta de acordo e 

requerer o que de direito.

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001764-64.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO PAN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES OAB - MT11877-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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EDINALDO OLIVEIRA DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PEDRO FLORY DINIZ NOGUEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA AUTOS N.º 1001764-64.2018.8.11.0010 Requerente: BANCO 

PAN Requerido: EDINALDO OLIVEIRA DOS SANTOS Vistos em correição, 

Defiro o pedido de id. 26687104. Oficie-se ao Detran para que informe o 

paradeiro do veículo. Informada a localização do automóvel, expeça-se 

mandado de busca e apreensão para cumprimento da liminar outrora 

deferida. Cumpra-se. Jaciara/MT, 23 de abril de 2020. Pedro Flory Diniz 

Nogueira Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000050-35.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL BARBOSA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

MUNICIPIO DE SAO PEDRO DA CIPA (REU)

Magistrado(s):

PEDRO FLORY DINIZ NOGUEIRA

 

Autos n. 1000050-35.2019.8.11.0010 Vistos em correição. Considerando 

a manifestação da DPE, intime-se o Hospital Geral Materclin e demais 

empresas constantes no orçamento 01, aportado no Id. 26085276, para 

realizarem a cirurgia no paciente Manoel Barbosa dos Santos, a qual foi 

deferida liminarmente, bem como fornecerem os materiais e o que mais for 

necessário, de acordo com o referido orçamento. Consigne-se que o 

pagamento será realizado mediante alvará, devendo o sobredito Hospital e 

as demais empresas prestarem contas. Intime-se. Ciência à Defensoria 

Pública. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Jaciara/MT, 23 de abril de 

2020. Pedro Flory Diniz Nogueira Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 111192 Nr: 1716-25.2018.811.0010

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE JACIARA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSON ANTÔNIO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Delcio Barbosa Silva - 

OAB:14.364/MT, MARIA AILI FERREIRA DE MELO RODRIGUES - 

OAB:17119/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Pois bem, compulsando os presentes autos, percebe-se que a Fazenda 

Pública Municipal informou que o presente feito foi distribuído em 

duplicidade.

Desta forma, com espeque nos arts. 337 c.c. 485, V, ambos do Código de 

Processo Civil, vislumbro que a extinção do feito é medida de rigor.

A litispendência se caracteriza através do ajuizamento de duas ações que 

possuam as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido.

Ocorre a litispendência quando se reproduz ação idêntica a outra que já 

está em curso. As ações são idênticas quanto têm os mesmos elementos, 

ou seja, quando têm as mesmas partes, a mesma causa de pedir (próxima 

e remota) e o mesmo pedido (mediato e imediato).

 Desta forma, outro caminho não há que não seja a extinção do processo 

sem resolução do mérito em razão da litispendência.

DISPOSITIVO.

ANTE O EXPOSTO, julgo extinta a demanda, sem resolução do mérito, o 

que faço com fundamento no art. 485, V, do Código de Processo Civil.

Sem custas e honorários.

Publique-se. Registre-se.

 Intime-se a Fazenda Municipal.

 Transitada em julgado, arquive-se com as baixas e anotações 

necessárias.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Jaciara, 17 de abril de 2020.

Pedro Flory Diniz Nogueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 85080 Nr: 4717-86.2016.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARINÉZIA SILVA OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CETAQUAP - Centro de Treinamento, 

Aperfeiçoamento e Qualificação Profissional Ltda ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Denis Thomaz Rodrigues - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Assim sendo, julgo PROCEDENTE a pretensão autoral para declarar a 

inexistência de relação jurídica entre as partes, determinando por 

conseguinte o CANCELAMENTO dos protestos que são objeto da presente 

ação. CONDENO a parte requerida ao pagamento de indenização por 

danos morais no valor de R$3.000,00 (três mil reais), valor esse que se 

mostra adequado ao caso concreto, estando em conformidade com os 

princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para 

compensar o autor pelos transtornos sofridos, sem lhes causar o 

enriquecimento ilícito, acrescidos de juros desde o evento danoso 

(protesto indevido) e a correção monetária a partir deste decisum.Custas 

e honorários pela parte requerida, estes fixados em 10% sobre o valor da 

condenação.Oficie-se o cartório competente (2º ofício Jaciara) para 

efetivar o cancelamento dos protestos, no prazo de cinco 

dias.P.R.I.CJaciara/MT, 17 de abril de 2020 Pedro Flory Diniz NogueiraJuiz 

de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 69325 Nr: 11650-12.2015.811.0010

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADEMIR GASPAR DE LIMA, MUNICÍPIO DE 

JACIARA-MT, PREFEITO MUNICIPAL DE JACIARA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cassia Vicente de Miranda 

Hondo - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DELCIO BARBOSA SILVA - 

OAB:14364, RAFAELLY PRISCILA REZENDE DE ALMEIDA - OAB:18562

 Cód. 69325

Vistos em correição.

Compulsando os autos, denota-se que assiste razão ao Ministério Público 

(ref. 165 - fls. 1110), sendo assim, intime-se o requerido Ademir Gaspar 

De Lima para, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestar quanto à carta 

precatória colacionada á ref. 153 - fls. 985/1.108, confirmando ou não a 

sua desistência com relação à testemunha Valdis Castilho Soares Júnior.

Intime-se. Cumpra-se.

Jaciara/MT, 22 de abril de 2020.

Pedro Flory Diniz Nogueira

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 59224 Nr: 2910-02.2014.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria das Vitórias Medeiros

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DERCIO LUPIANO DE ASSIS 

FILHO - OAB:12466-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 2910-02.2014.811.0010 – Cód. 59224

Exequente: MARIA DAS VITORIAS MEDEIROS

Executado: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Vistos em correição,

Ante a ausência de manifestação do INSS (fl. 125) homologo os cálculos 

apresentados pela exequente.

Expeça-se ofício requisitório de requisição de pequeno Valor - RPV, ao 

Tribunal Regional Federal da 1ª Região.
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Ressalto ainda, a desnecessidade de atualização do cálculo, tendo em 

vista que quando da requisição de pequeno valor, o Tribunal Regional 

Federal efetuará a atualização dos valores devidos desde a última 

atualização até a data da transferência dos valores, afastando assim, 

qualquer prejuízo ao exequente decorrente da desvalorização monetária.

Após, expedida a RPV e, juntada aos autos as informações nos termos 

dos Artigos 7º e 8º da Portaria PRESI/COREJ 151 de 18/04/2012, 

informando o depósito dos valores devidos, proceda à senhora gestora, 

com os procedimentos necessários para a liberação do ALVARÁ para 

levantamento dos valores depositados.

Após, efetuado o levantamento dos valores, remetam-se os autos ao 

arquivo com as anotações e baixas necessárias.

Cumpra-se.

 Jaciara/MT, 23 de abril de 2020.

 Pedro Flory Diniz Nogueira

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 90502 Nr: 1625-66.2017.811.0010

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Adm. de Assc. do Vale 

do São Lourenço - SICREDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDIOMAR PIRES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ALVES PUGA - 

OAB:5058

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc,

Em manifestação retro, o patrono da parte autora pugnou pela desistência 

da ação, ante o fato de a obrigação ser personalíssima e o requerido ter 

morrido.

 Fundamento e Decido.

O Processo deve ser extinto no estado em que se encontra.

Diante da manifestação retro, considerando seu teor, verifico que a 

homologação da desistência é medida imperativa.

Uma vez que o autor pugnou pela desistência da ação, a extinção do 

processo sem resolução do mérito é de rigor.

 Ressalto que a extinção do presente feito não faz coisa julgada material, 

podendo o requerente promover nova ação junto ao poder judiciário, se 

assim entender conveniente.

ANTE O EXPOSTO, homologo a desistência e declaro extinto o processo 

sem julgamento do mérito, o que faço com fundamento no art. 485, VIII do 

Código de Processo Civil.

Custas pelo autor.

Sem honorários.

P.R.I.

Transitada em julgado, arquivem-se com as baixas e anotações 

necessárias.

Jaciara/MT, 23 de abril de 2020.

Pedro Flory Diniz Nogueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 105906 Nr: 9055-69.2017.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maurino Gonçalves de Queiroz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDINEZ DA SILVA PINTO 

JUNIOR - OAB:8143/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de execução proposta em desfavor de Autarquia Federal.

A exequente informou nos autos a implantação do benefício, bem como o 

pagamento de valores retroativos.

É o relato. Fundamento.

DECIDO.

Com o pagamento do valor reclamado, o executado cumpriu com o 

disposto no art. 924, II, do CPC/15, resultando assim por satisfeito o objeto 

pedido, razão pela qual impositiva é extinção do processo.

O feito alcançou o seu objetivo, consoante a regra do art. 924, II, do 

Código de Processo Civil, “verbis”:

 “Art. 924. Extingue-se a execução quando:

II – a obrigação for satisfeita.

Satisfeita, portanto, a execução, a extinção do processo é de rigor.

DISPOSITIVO:

Ante o exposto, nos termos já fundamentados, julgo extinto o processo 

nos termos do art. 924, II, do Código de Processo Civil, extinguindo-se o 

feito com julgamento de mérito.

Transitada em julgado esta decisão, arquivem-se os autos com as baixas 

e anotações necessárias.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

 Cumpra-se expedindo o necessário.

 Jaciara-MT, 23 de abril de 2020.

Pedro Flory Diniz Nogueira

Juiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-94 DESPEJO

Processo Número: 1001083-26.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MAIRO FABIO CAMARGO (AUTOR(A))

MARIEL FERNANDA CAMARGO (AUTOR(A))

LORENI STORCH CAMARGO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MIRIAM MATTIONI OAB - RS48520-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA LUCIA DA ROCHA PASTORIO (REU)

Magistrado(s):

PEDRO FLORY DINIZ NOGUEIRA

 

Autos n. 1001083-26.2020.8.11.0010 Vistos em correição. Trata-se de 

ação de despejo proposta pelo ESPÓLIO DE LORENI STORCJ CAMARGO, 

representado pelos seus herdeiros, Mairo Fábio Camargo e Mariel 

Fernanda Camargo Pereira, em face do MARIA LÚCIA DA ROCHA 

PASTORINO, todos qualificados nos autos. Os requerentes pugnaram pela 

concessão da justiça gratuita, colacionando ao feito a declaração de 

hipossuficiência, alegando que não podem arcar com as despesas 

processuais, eis que têm sob suas responsabilidades a manutenção de 

suas famílias. Todavia, em análise à qualificação dos requerentes, 

denota-se que Mairo Fábio é perito criminal, bem como que Mariel é 

Microempreendedora Individual. Embora o §3º do artigo 99 disponha que 

presume-se verdadeira a declaração de insuficiência, denota-se que esta 

não se mostra suficiente no presente caso, porquanto vislumbra-se lastro 

mínimo de que os requerentes possuem condições de custear as 

despesas processuais. Como é cediço, nos termos do art. 99, §2º do CPC, 

o Juiz somente indeferirá a justiça gratuita quando houver elementos que 

evidenciem a falta dos seus requisitos, sendo que na falta de documentos 

comprovem tal hipossuficiência, deverá oportunizar à parte a sua juntada. 

Art. 99, § 2º - O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos 

autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a 

concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, 

determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos 

pressupostos. (sem grifo no original) Sendo assim, antes de indeferir a 

justiça gratuita, verifica-se ser oportuno intimar a parte para comprovar a 

sua hipossuficiência, devendo colacionar o feito os documentos que 

entenderem pertinentes, como por exemplo, declaração de imposto de 

renda, gastos mensais, extratos bancários, rendimentos e gastos da 

empresa de Mariel, constando, ainda, o ramo em que ela atua e etc. 

Consigne-se, desde já, que o pro labore não é documento hábil a 

comprovar a alega hipossuficiência, como tem decidido este Juízo. Ante o 

exposto, INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

comprovar a sua hipossuficiência, nos termos do § 2º do art. 99 do NCPC, 

sob pena de indeferimento do benefício. Transcorrido o prazo, 

certifique-se e voltem os autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se. 

Jaciara/MT, 23 de abril de 2020. Pedro Flory Diniz Nogueira Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002327-58.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ERLI RODRIGUES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:
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RAFAEL PARMIGIANI OAB - MT0019762A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ FERNANDO WAHLBRINK OAB - MT8830-O (ADVOGADO(A))

EDER ROBERTO PIRES DE FREITAS OAB - MT3889-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. (DENUNCIAÇÃO À LIDE)

Magistrado(s):

PEDRO FLORY DINIZ NOGUEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA Autos nº 1002327-58.2018.8.11.0010 Requerente: ERLI 

RODRIGUES Requerida: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos em correição, Erli Rodrigues ajuizou ação de 

reparação de danos com pedido de indenização por danos materiais – 

morais – estéticos e pensão em desfavor da Energisa Mato Grosso – 

Distribuidora de Energia S.A. Em defesa (id. 17208212), a requerida 

rechaçou os argumentos articulados pelo autor na peça de ingresso, bem 

como denunciou à lide a Seguradora TOKIO MARINE SEGURADORA S.A, 

acostando a apólice de seguro n° 510 000002306. A requerida protestou 

pela produção de prova oral, consistente na oitiva do depoimento pessoal 

do autor e testemunhas, prova pericial para apuração das causas do 

acidente. Réplica acostada aos autos (id. 18927252). A id. 22097086 foi 

determinada a citação da seguradora denunciada. A id. 24642640 a 

seguradora requerida apresentou contestação, afirmando, em síntese, 

que aceita a denunciação à lide apenas no caso de restar judicialmente 

atestada a responsabilidade civil da segurada, declarar-se o direito desta 

ao reembolso de indenização até o limite da parcela segurada e 

respeitando-se as condições gerais da apólice, que fixam expressamente 

o teto da indenização. Arguiu várias questões de mérito, dentre as quais a 

inexistência de culpabilidade do réu segurado pelo sinistro narrado. O 

autor impugnou a contestação da seguradora denunciada (id. 24844734). 

É o relato. Fundamento e decido. Defiro a denunciação à lide ofertada pela 

requerida no prazo da defesa, com fulcro no art. 126, do Código de 

Processo Civil, verbis: “Art. 126. A citação do denunciado será requerida 

na petição inicial, se o denunciante for autor, ou na contestação, se o 

denunciante for réu, devendo ser realizada na forma e nos prazos 

previstos no art. 131.” Passo a sanear e organizar o feito, nos termos do 

art. 357, caput e incisos, atentando-se para o § 8º, do NCPC, verbis: “Art. 

357. Não ocorrendo nenhuma das hipóteses deste Capítulo, deverá o juiz, 

em decisão de saneamento e de organização do processo: I - resolver as 

questões processuais pendentes, se houver; II - delimitar as questões de 

fato sobre as quais recairá a atividade probatória, especificando os meios 

de prova admitidos; III - definir a distribuição do ônus da prova, observado 

o art. 373; IV - delimitar as questões de direito relevantes para a decisão 

do mérito; V - designar, se necessário, audiência de instrução e 

julgamento. (...) § 8o Caso tenha sido determinada a produção de prova 

pericial, o juiz deve observar o disposto no art. 465 e, se possível, 

estabelecer, desde logo, calendário para sua realização.” Considerando 

que as questões arguidas pelas requeridas demandam dilação probatória, 

estas serão analisadas quando da prolação da sentença. Conforme 

requerido pelas partes, a perícia médica no caso em tela a fim de 

averiguar a extensão do dano e sua relação com o fato alegado na inicial, 

mostra-se pertinente ao deslinda da controvérsia, razão pela qual defiro 

sua produção. Assim, nomeio como perita a médica Dra. Soraya Kaffashi 

Soares Castro, CRM 2311/MT, com endereço profissional na Rua Gago 

Coutinho, n° 519, Bairro Araés, CEP: 78005-730, Cuiabá/MT, que deverá 

cumprir o encargo independente de compromisso, sob a fé do seu grau 

(art. 466 do CPC). Intime-se o (a) perito (a) para que, aceitando o encargo, 

formule a proposta de honorários no prazo de 05 (cinco) dias, de forma 

que como ambas as partes pugnaram pela realização da perícia médica, 

as custas serão divididas igualmente entre as partes, contudo, 

considerando que o autor é beneficiário da justiça gratuita sua cota parte 

será suportada pelo Estado, nos termos dos artigos 5º, LXXIV, da CF/88; 

98, VI, do NCPC, e resolução nº 127 do CNJ, sendo que ao final do 

processo, será expedida certidão de honorários em favor da profissional. 

Em caso de aceite da proposta, intime-se o (a) perito (a) a fim de que 

agende data, hora e local para realização da perícia devendo comunicar a 

este juízo com antecedência de 30 (trinta) dias para que haja tempo hábil 

para que sejam efetuadas as intimações necessárias. Fixo o prazo de 30 

(trinta) dias, contados após a realização da perícia, para entrega do laudo, 

que deverá respeitar as diretrizes previstas no art. 473 do CPC. Na 

intimação da empresa nomeada para a realização da perícia, 

encaminhe-se cópia da petição inicial e da contestação, bem como, de 

seus respectivos documentos. Intimem-se. Cumpra-se. Jaciara/MT, 23 de 

abril de 2020. Pedro Flory Diniz Nogueira Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003346-65.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL DIAS DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDINEZ DA SILVA PINTO JUNIOR OAB - MT8143/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(REU)

Magistrado(s):

PEDRO FLORY DINIZ NOGUEIRA

 

Autos nº 1003346-65.2019.8.11.0010 Vistos em correição. Trata-se de 

ação para concessão de aposentadoria rural por idade proposta por 

MANOEL DIAS DE OLIVEIRA em face do INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL – INSS, ambos qualificados nos autos. O requerido foi 

citado e apresentou contestação (Id. 28835214), pugnando pelo 

depoimento pessoal do autor e, no mérito, a improcedência da ação. O 

autor, por sua vez, apresentou impugnação refutando os argumentos do 

requerido (Id. 31266656). Os autos vieram conclusos. É o relato. 

Fundamento e decido. Considerando que o autor alegou que, além das 

anotações na CTPS, trabalhou como rurícola sem o devido registro, em 

certo período, fixo como pontos controvertidos: a) o exercício de atividade 

rural pelo autor, durante o período de carência, de modo a configurar sua 

qualidade de segurado especial; b) o caráter da atividade rural (economia 

domiciliar, empregado, etc.). Assim, considerando a necessidade de 

comprovar a qualidade de segurado especial do autor, designo audiência 

de instrução e julgamento para o dia 1º de julho de 2020, às 17h00. A 

contar da intimação desta decisão as partes possuem o prazo de 15 

(quinze) dias para juntarem aos autos o rol das testemunhas a serem 

ouvidas, nos termos dos artigos 357, §4º e 450 do CPC/2015, sob pena de 

preclusão. As testemunhas deverão ser ao máximo de três para cada 

parte, sendo que somente será admitida a inquirição de testemunhas em 

quantidade superior na hipótese de justificada imprescindibilidade e se 

necessária para a prova de fatos distintos. Cabe aos advogados 

constituídos pelas partes informar ou intimar cada testemunha por si 

arrolada (observadas as regras do artigo 455 do CPC). Cumpra-se. 

Jaciara/MT, 23 de abril de 2020. Pedro Flory Diniz Nogueira Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000027-89.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ZILDA MARCAL DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Giovani Bianchi OAB - MT6641-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

PEDRO FLORY DINIZ NOGUEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA Autos nº 1000027-89.2019.8.11.0010 Requerente: ZILDA 

MARÇAL DA SILVA Requerido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS Vistos em correição, Zilda Marçal da Silva ajuizou ação 

previdenciária c/c pedido liminar em desfavor do Instituto Nacional do 

Seguro Social – INSS, almejando, em síntese, a condenação da autarquia 

na concessão do benefício de aposentadoria por invalidez e/ou de 

auxílio-doença. Depreende-se dos autos que a sentença proferida nos 

autos determinou o pagamento de auxílio-doença desde a cessação do 

benefício anterior (19/12/2019), bem como por mais 6 (seis) meses, a 

contar da decisão judicial, para a realização do tratamento pela parte 

autora. A sentença foi proferida no mês de agosto de 2019, logo o 

benefício perduraria até o mês de fevereiro do corrente ano. A id. 

31333389, a parte autora afirma que o benefício previdenciário não foi 

implantado, pugnando pela imediata intimação da autarquia para 

pagamento. É o relatório. Fundamento e Decido. Considerando que a 
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sentença determinou que além dos atrasados a autora deveria receber o 

benefício de auxílio doença por mais seis meses a contar da referida 

decisão e tendo em vista o escoamento do prazo fixado, verifica-se que 

falta interesse de agir da autora em pleitear a implantação do beneficio, 

devendo tais valores serem recebidos por via própria. Assim, sem mais 

delongas, a extinção do feito por ausência de interesse de agir é medida 

que se impõe. Dispositivo. Diante do exposto, julgo extinto o presente 

processo, sem resolução de mérito, por falta de interesse de agir 

superveniente no prosseguimento do presente feito, na forma do artigo 

485, inciso VI, do Código de Processo Civil. Transitada em julgado esta 

sentença, o que certificará o cartório, procedam-se às baixas e 

anotações necessárias e arquivem-se estes autos, independentemente de 

nova determinação. P.R.I.C. Jaciara/MT, 23 de abril de 2020. Pedro Flory 

Diniz Nogueira Juiz de direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002342-90.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

BERNARDINO RIBEIRO DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ODERLY MARIA FERREIRA LACERDA OAB - MT0006133A 

(ADVOGADO(A))

GABRIELLY GARCIA DE LIMA OAB - MT20874/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

PEDRO FLORY DINIZ NOGUEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA Autos nº 1002342-90.2019.8.11.0010 Requerente: BERNARDINO 

RIBEIRO DE OLIVEIRA Requerido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS Vistos em correição, Trata-se de ação previdenciária para 

concessão de aposentadoria por invalidez ou auxílio-doença, proposta por 

Bernardino Ribeiro de Oliveira em desfavor do Instituto Nacional do Seguro 

Social – INSS. O requerente narra, em síntese, que em 29 de agosto de 

2018 sofreu acidente, tendo perfurado o olho e, em consequência disso, 

estando acometido com leucoma interior em olho direito (CID 10 H17.0) e, 

em olho esquerdo apresenta leucoma linear e afácia pós -perfuração (CID 

10 – H54.4 e H17.0). Afirma que está incapacitado de exercer atividade 

profissional. Recebida a inicial, foi determinada a realização de perícia 

médica e a citação da requerida (id. 24592946). O requerido apresentou 

contestação, pugnando pela improcedência da ação (id. 24964005). O 

laudo pericial foi colacionado aos autos a id. 28022744. Instado a se 

manifestar o autor pugnou pela análise das condições sociais com a 

consequente concessão do benefício previdenciário (id. 29308047). 

Replica colacionada aos autos a id. 31275339. É o relatório. Fundamento e 

decido. Os requisitos para concessão de auxílio-doença são: qualidade de 

segurado, carência quando for o caso, e a incapacidade para sua 

atividade habitual por mais de 15 dias. “Art. 59. O auxílio-doença será 

devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período 

de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou 

para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos”. 

Por outro lado, a aposentadoria por invalidez requer os mesmos requisitos, 

diferindo apenas no sentido de que a incapacidade laborativa deverá ser 

definitiva (42 da Lei 8213/91) in verbis: “Art. 42. A aposentadoria por 

invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será 

devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for 

considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de 

atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto 

permanecer nesta condição”. Ainda, de acordo com o § 2º da Lei nº 

8.213/91, a doença ou lesão de que o segurado já era portador ao filiar-se 

ao Regime Geral de Previdência Social não lhe conferirá direito ao 

benefício, salvo quando a incapacidade sobrevier por motivo de 

progressão ou agravamento da doença ou lesão. DA INCAPACIDADE No 

caso em tela, o exame médico realizado pela perita oficial constatou que a 

parte autora não está incapacitada, como se vê do laudo juntado a id. 

28022744. “Não há incapacidade laborativa habitual. Apenas há restrições 

para trabalho em altura, espaço confinado, uso de arma de fogo, motorista 

profissional, operador de empilhadeira, e atividades que exigem boa visão 

em ambos os olhos. (Obs. A atividade habitual do autor não exige). 

Observa-se que a perita concluiu que a doença que acomete o requerente 

não o impede de exercer atividades laborais. O laudo em questão foi 

realizado por profissional habilitada, equidistante das partes, capacitada, 

especializada em perícia médica, e de confiança deste juízo, cuja 

conclusão foi objetiva e fundamentada, não havendo que se falar na 

realização de nova perícia judicial. Deste modo, verifica-se que a autora 

não está incapacitada, não atendendo, por conseguinte, o requisito 

objetivo da lei, sendo, portanto, o julgamento de improcedência, medida 

que se impõe. Nesse sentido: PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA. 

AUXÍLIO-DOENÇA. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. REQUISITOS PARA 

CONCESSÃO. NÃO ATENDIDOS. CAPACIDADE LABORATIVA. AUSÊNCIA 

DE LIMITAÇÃO LABORAL. PERÍCIA JUDICIAL. 1. São três os requisitos 

para a concessão dos benefícios por incapacidade: 1) a qualidade de 

segurado; 2) o cumprimento do período de carência de 12 contribuições 

mensais; 3) a incapacidade para o trabalho, de caráter permanente 

(aposentadoria por invalidez) ou temporário (auxílio-doença). 2. Improcede 

o pedido quando o conjunto probatório formado pelos documentos 

acostados pelas partes e pela perícia judicial não apontam a existência de 

incapacidade ou redução da capacidade laboral a ensejar a concessão do 

benefício de auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez. 3. O laudo 

judicial é completo, coerente e não apresenta contradições formais, tendo 

se prestado ao fim ao qual se destina, que é o de fornecer ao juízo a quo 

os subsídios de ordem médico/clínica para a formação da convicção 

jurídica. (TRF4, AC 5045859-19.2016.4.04.9999, TURMA REGIONAL 

SUPLEMENTAR DO PR, Relator MÁRCIO ANTÔNIO ROCHA, juntado aos 

autos em 21/08/2018). Ademais, denota-se que o requerente não 

apresentou qualquer documento técnico para contrapor as constatações 

da perita, bem como que a própria autarquia ré, quando do requerimento 

administrativo, também não reconheceu tal incapacidade. PREVIDENCIÁRIO 

E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONCESSÃO DE 

AUXÍLIO DOENÇA OU DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. CID M54.4 – 

LUMBAGO COM CIÁTICA. PERÍCIA JUDICIAL QUE CONSTATOU A 

CAPACIDADE DO APELANTE. AUSÊNCIA DE PROVA EM SENTIDO 

CONTRÁRIO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RESTABELECIMENTO DO 

AUXÍLIO-DOENÇA (ARTS. 59 E 62, DA LEI Nº 8.213/91). DESCABIMENTO 

DA APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. REQUISITOS DO ART. 42 DA LEI 

8213/91 NÃO PREENCHIDOS. BENEFÍCIO INDEVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 

APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. À UNANIMIDADE. 1-A questão 

em análise reside em verificar o direito do Apelante ao restabelecimento do 

auxílio doença ou à percepção da aposentadoria por invalidez, nos termos 

dos artigos 59 e 42, da Lei nº 8.213/91 e seus desdobramentos, ante a 

alegação de que os laudos médicos e, o quadro clínico do Apelante, 

comprovariam que está incapacitado para o trabalho, bem como, de que o 

Juízo não está adstrito ao laudo pericial, podendo formar sua convicção 

com os demais elementos dos autos, aliadas às condições 

socioeconômicas do Apelante. 2-Impugnação ao Laudo Pericial (Id 

1153285 - Pág. 19), onde aduziu que ”aporta aos autos novo parecer 

médico, cuja análise se faz imprescindível à prova da incapacidade 

pretendida, aliada às condições pessoais e subjetivas do Autor.”, cujo teor 

atestaria que o Apelante não possui condições mínimas de exercer suas 

atividades laborativas habituais por tempo indeterminado, informando ser 

ele portador de dor lombar intensa com irradiação para os membros 

inferiores, devido à discopatia degenerativa, canal estreito lombar, que 

piora com esforços físicos, que impede as atividades da vida diária. 

3-Inexistencia de contraprova ao Laudo do Médico Pericial Judicial, que 

concluiu, baseado no histórico, documentos médicos analisados e exame 

físico especial apresentando discretas alterações, onde se pode concluir 

que o autor é portador de discopatia, sem lesão tecidual, atualmente não 

conferindo incapacidade ou redução para o desempenho da sua atividade 

laboral relatada ou para o desempenho de qualquer atividade que lhe 

garanta a sua subsistência, tendo sido claro, ainda, o médico perito ao 

responder os quesitos formulados no processo, de que a apelante não 

apresenta incapacidade (Id 1153284 - Pág. 1/4). 4[...] enquanto que a 

perícia médica judicial fora realizada em 11.10.2016, verificando-se, assim, 

que não há nos autos documentos médicos que possam se contrapor e 

fazer com que o Juízo deixe de considerar o concluído no documento 

pericial. 5-Ainda que não exista efeito vinculante sobre o poder decisório 

do magistrado, que, por força do princípio do livre convencimento 

motivado, pode valorar as demais circunstâncias dos autos, inclusive, 

para decidir de forma contrária às conclusões do expert. Entretanto,no 

presente caso, não há nos autos nenhum elemento capaz de infirmar a 

conclusão pericial. 6-O Apelante também fora submetido à perícia médica 

da própria Autarquia Previdenciária que também a considerou não haver 

limitação funcional, consoante depreende-se da decisão do pedido de 

reconsideração que indeferiu o benefício (Id 1153276 - Pág. 18). 7- 
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Apelação conhecida e não provida. À unanimidade. ACÓRDÃO. [...] (TJ-PA 

- APL: 00077816420158140040 BELÉM, Relator: MARIA ELVINA 

GEMAQUE TAVEIRA, Data de Julgamento: 28/01/2019, 1ª Turma de Direito 

Público, Data de Publicação: 30/01/2019). (sem grifo no original). Deste 

modo, inexistindo incapacidade e, estando o laudo pericial em consonância 

com as provas colacionadas aos autos, conclui-se que está escorreito, 

devendo o pleito ser julgado improcedente, como sobredito. Considerando 

que a incapacidade não restou demonstrada, não há razões para análise 

dos demais requisitos. DISPOSITIVO Ante o exposto, JULGO 

IMPROCEDENTE o pedido formulado na inicial, ante a ausência da 

incapacidade do requerente, nos termos dos artigos 59 e seguintes da Lei 

8.213/91, e julgo o feito extinto nos termos do artigo 487, I do Código de 

Processo Civil. Condeno a autora ao pagamento de custas e honorários 

que fixo em 10% do valor dado à causa. As obrigações decorrentes de 

sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e 

somente poderão ser executadas se, nos cinco anos subsequentes ao 

trânsito em julgado desta sentença, o credor demonstrar que deixou de 

existir a situação de insuficiência de recursos (art. 98, § 3º, do CPC). 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Após, certifique-se o trânsito em 

julgado e arquivem-se os autos, com as baixas e anotações de praxe. 

Cumpra-se. Jaciara/MT, 23 de abril de 2020. Pedro Flory Diniz Nogueira 

Juiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001548-06.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS ROGERIO LUFT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANO ALVES SANTOS OAB - MT22858/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO OAB - SP221386-O (ADVOGADO(A))

FABIO DE MELO MARTINI OAB - RN14122 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DESPACHO Processo: 

1001548-06.2018.8.11.0010. EXEQUENTE: MARCOS ROGERIO LUFT 

EXECUTADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A Vistos. Aguarde-se o 

decurso de prazo da certidão contida no ID nº 31121179, por meio da qual 

a parte executada foi intimada para manifestação acerca da petição do ID 

nº 31118456. Após o decurso do prazo, com ou sem manifestação, 

tornem os autos conclusos. Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001849-16.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO JOSE DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO GUIMARAES NOGUEIRA OAB - MT0012853A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 55/2007, impulsiono o 

feito com a finalidade de expedir intimação à parte autora para, no prazo 

de 05 dias, se manifestar sobre a petição de id n. 31471141.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001101-47.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

GEOVANE DA ROCHA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO GUIMARAES NOGUEIRA OAB - MT0012853A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1001101-47.2020.8.11.0010. REQUERENTE: GEOVANE DA ROCHA SILVA 

REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos. Consoante se verifica 

pelos documentos juntados aos autos, não há comprovação de que a 

parte autora reside, de fato, no endereço informado na inicial, uma vez 

que apenas juntou aos autos comprovante em nome de terceiro e 

desatualizado. Considera-se como comprovante de residência, em nome 

da própria parte, desde que atualizado, conta de luz, conta de telefone 

(fixo ou celular), conta de água, conta de internet fixa, fatura do cartão de 

crédito, comprovante de financiamento e contrato de locação. Caso, não 

tenha possibilidade de juntar comprovante em nome próprio, será aceito 

também, os seguintes documentos em nome de terceiro, desde que 

acompanhado das seguintes declarações e documentos: – Comprovante 

da residência dos pais (genitores) acompanhada da declaração de que o 

filho/autor, reside no endereço indicado; comprovante de endereço em 

nome do cônjuge, desde que anexada a certidão de casamento; 

comprovante do companheiro, desde que anexada a declaração de que 

vive em união estável com a parte autora; e declaração de que reside no 

imóvel pelo locador, quando o contrato de locação for verbal. A exigência 

é feita para que o Juiz possa avaliar a sua competência para conhecer da 

demanda, eis que, não sendo atendido o disposto no artigo 4º da lei 

9099/95, fica caracterizada a incompetência absoluta do Juizado. Razão 

pela qual determino a intimação da parte reclamante para, no prazo de 15 

(quinze) dias, emendar a inicial, sob pena de indeferimento da inicial, nos 

termos dos artigos 320 e 321, ambos do CPC. Intime-se. Cumpra-se. Ednei 

Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002265-81.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ROBERTO BERNARDI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CHRISTIAN MASSAYOSHI BENITES KOYAMA OAB - MT22108/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1002265-81.2019.8.11.0010. REQUERENTE: CARLOS ROBERTO 

BERNARDI REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos etc. Dispensado o relatório nos termos do artigo 38, 

caput, da lei n. 9.099/95. Analisando o processo, verifico que se encontra 

maduro para julgamento, sendo desnecessária a produção de outras 

provas, motivo pelo qual passo ao julgamento antecipado da lide, conforme 

o art. 355, I do CPC. Trata-se de ação proposta por CARLOS ROBERTO 

BERNARDI, em desfavor de ENERGISA MATOGROSSO - DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S.A. Relata a parte autora ser consumidora da parte 

reclamada, afirmando que fora vítima de cobrança abusiva, referente 

fatura indevida, requerendo assim a declaração de inexistência do débito, 

bem como indenização de danos morais e materiais. Tutela de urgência 

deferida. Em contestação alega a parte reclamada, em síntese, preliminar 

de possibilidade da cobrança e incompetência do juizado especial, 

afirmando no mérito que não há dever de indenizar, haja vista inexistência 

de qualquer irregularidade na cobrança e na suspensão do fornecimento 

de energia, pugnando pela condenação da parte demandante em pedido 

contraposto. É o breve relato. Decido. PRELIMINARES Deixo de analisar a 

preliminar de possibilidade da cobrança arguida pela parte ré, na medida 

em que tal fato sequer é matéria de cunho processual. No que tange a 

preliminar de incompetência do juizado especial para o processamento da 

causa, sob fundamento de necessidade de prova pericial, tenho que esta 

deve ser indeferida, haja vista que a mesma se torna despicienda diante 

das provas encartadas nos autos, bem como considerando que o medidor 

de energia elétrica já fora retirado e analisado pelo Instituto de Pesos e 

Medidas de Mato Grosso – IPEM-MT. Ultrapassada a fase das preliminares, 

passo à análise do MÉRITO da demanda. MÉRITO Em análise aos 

elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que NÃO 

assiste parcial razão à parte autora. A solução do litígio não demanda 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1072024/4/2020 Página 472 de 870



muito esforço, mormente pela regra do Código de Processo Civil que 

estabelece que compete ao autor provar o fato constitutivo do seu direito 

e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. Além 

disso, segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do Código de 

Processo Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda matéria de 

defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que impugna o pedido 

do autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. 

Com efeito, o que se tem de relevante para o deslinde da controvérsia é 

que a parte autora contesta as faturas emitidas pela parte reclamada a 

título de recuperação de consumo, afirmando ainda que não fora 

possibilitado o contraditório e a ampla defesa para contestação do débito. 

DA RECUPERAÇÃO DE CONSUMO Em que pese a alegação da parte 

autora de ilegalidade na cobrança, tenho que tal tese não pode prosperar. 

Pois bem, a parte reclamada demonstrou efetivamente a existência de 

irregularidade na unidade consumidora constatada em 15/01/2019, 

trazendo aos autos o TOI – Termo de Ocorrência de Inspeção, 

comunicação do consumo recuperado, oportunizando a apresentação de 

recurso, conjunto fotográfico, o histórico do consumo e laudo realizado 

pelo Instituto de Pesos e Medidas de Mato Grosso – IPEM-MT com 

“Resultado Final: REPROVADO ” (documento de id 29385057 - Pág. 8), 

conforme se infere dos documentos que instruíram a peça de resistência, 

demonstrando suficientemente que havia irregularidade na unidade 

consumidora. Analisando detidamente os autos, verifico através do TOI e 

relatório fotográfico trazido nos autos, que a inspeção de fato ocorrera, 

bem como a parte demandada demonstrou que na época da constatação 

da irregularidade, fora oportunizada em favor da parte autora a 

possibilidade de acompanhamento da inspeção a ser realizada no medidor, 

a qual se manteve inerte. Assim, há prova suficiente que demonstre que a 

parte autora usufruiu da prestação de serviço – energia elétrica, 

possuindo a empresa ré, nessas condições, o direito de emitir fatura de 

recuperação de receita com amparo na Resolução 414/2010 da ANEEL. 

Aliás, referida fatura foi extraída com base em critérios técnicos dos 

artigos 129; 130, Inciso V e 133, todos da Resolução n° 414/2010, da 

ANEEL. Ainda, conforme se infere da citada resolução, a perícia técnica 

não se monstra imprescindível para a recuperação do consumo não 

faturado, bem como poderia a parte autora ter realizado tal solicitação, 

quando do recebimento da comunicação de constatação da irregularidade. 

Ademais, é entendimento atual do Superior Tribunal de Justiça, no que 

toca a desnecessidade de perícia, quando demonstrada a existência de 

fraude através de outras provas, hipótese dos autos, vejamos: Ementa: 

APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. ENERGIA 

ELÉTRICA. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO. RECUPERAÇÃO DO 

CONSUMO. FRAUDE NO MEDIDOR. PROVA PERICIAL. DESNECESSIDADE. 

RESOLUÇÕES 456/20 E 414/2010 AMBAS DA ANEEL. CORTE NO 

FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. DÉBITO PRETÉRITO. 

IMPOSSIBILIDADE. HONORÁRIOS RECURSAIS. APLICAÇÃO DO ART. 85, 

§11, DO CPC. 1. Prova documental carreada nos autos que evidencia a 

existência de fraude. 2. Desnecessária a realização de prova pericial, já 

que a fraude foi devidamente comprovada nos autos pelas fotografias e 

termo de ocorrência de irregularidade e, especialmente, pelo histórico de 

consumo. 3. A facilitação do ônus da prova ao consumidor não o exime de 

contrapor os fatos e documentos juntados pela concessionária. 4. Não há 

qualquer ilegalidade na aplicação da Resolução n. 414/10 da ANEEL para 

cálculo da recuperação do consumo que deixou de ser faturado. 5. 

Legítima a incidência do custo administrativo, porquanto presentes os 

requisitos das Resoluções nº 456/00 e nº 1.058/2010, ambas da ANEEL. 

6. A suspensão do serviço de fornecimento de energia elétrica em caso 

de inadimplemento de débito atual está legalmente prevista no art. 6º, §3º 

da Lei nº 8.987/95, bem como no art. 140, §3º, II, da Resolução nº 

414/2010, da ANEEL. Entendimento sedimentado no STJ e neste Tribunal 

de Justiça. No caso dos autos, em se tratando de recuperação de 

consumo (débitos pretéritos, portanto), mostra-se ilegal o corte de energia. 

7. Sentença parcialmente reformada para admitir a cobrança do custo 

administrativo. Diante do desprovimento na íntegra das razões da autora, 

impõe-se a majoração dos honorários sucumbenciais devidos ao 

procurador da ré, de acordo com o disposto no art. 85, §11, do CPC. 

NEGARAM PROVIMENTO AO APELO DA AUTORA E DERAM PARCIAL 

PROVIMENTO AO APELO DA RÉ. (Apelação Cível Nº 70077883445, 

Vigésima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Luiz 

Felipe Silveira Difini, Julgado em 26/07/2018) No caso, não há que se falar 

em indenização por danos morais tendo em vista que não houve qualquer 

irregularidade praticada pela parte ré, no que tange as cobranças. Essas 

premissas forçam reconhecer a improcedência dos pedidos da parte 

autora, conforme entendimento firmado pela Turma Recursal do Estado do 

Mato Grosso, assim ementado: RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE 

CONSUMO – ENERGIA ELÉTRICA – FATURA DE RECUPERAÇÃO DE 

CONSUMO – DANO MORAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDENCIA – 

INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMADA – SENTENÇA REFORMADA – 

LAUDO E FOTOS ATESTANDO A EXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADES DO 

MEDIDOR – DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO – COBRANÇA DEVIDA 

– SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA 

JULGAR IMPROCEDENTE A AÇÃO. As provas coligidas nos autos são 

suficientes para o deslinde da controvérsia, pelo que se afasta a 

sentença de parcial procedência. A cobrança contestada é devida, tendo 

em vista o TOI e acervo fotográfico anexado na contestação, atestando a 

existência de irregularidades no medidor, além do aumento nas faturas 

posteriores evidenciando o desvio. A cobrança revela-se legítima e 

devida, não havendo que se falar em dano moral. Recurso conhecido e 

provido para julgar improcedente a ação. Recurso Inominado nº.: 

0028104-23.2017.811.0002 - Origem: Juizado Especial Cível do Cristo Rei 

Recorrente (s): ENERGISA MATO GROSSO S/A - Recorrido(s): JOCINETE 

ALVES DO NASCIMENTO - Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado de 

Moraes Assim, diante da ausência de comprovação da ilegalidade dos 

débitos, bem como da realização de seu pagamento, a improcedência do 

pedido de declaração de inexistência dos débitos é medida imperiosa. DO 

PEDIDO CONTRAPOSTO A parte reclamada requer o pagamento no valor 

da dívida relativamente ao inadimplemento, aduz que a parte autora 

deveria quitar seus débitos, porém, deixou de pagar o importe de R$ 

4.040,90 (quatro mil quarenta reais e noventa centavos), que se encontra 

inadimplente, sem notícias nos autos de quitação. Diante da comprovação 

do consumo e, em face de inadimplência da mesma, merece guarida o 

pedido contraposto apresentado pela parte reclamada. DISPOSITIVO Ante 

o exposto, julgo IMPROCEDENTES os pedidos da exordial, com fundamento 

no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Revogar a tutela de 

urgência concedida, devendo a parte reclamada observar os termos da 

tese firmada pelo STJ no julgamento do recurso repetitivo REsp 

1.412.433-RS, no que tange a cobrança dos débitos e suspensão do 

fornecimento de energia elétrica. Acolho o pedido contraposto, 

determinando que a parte autora pague a fatura discutida nos autos 

(recuperação de consumo), cujo valor total é de R$ 4.040,90 (quatro mil 

quarenta reais e noventa centavos), acrescida de juros e corrigida 

monetariamente a partir do vencimento da fatura. Sem custas nem 

honorários, em conformidade com o art.54 e art.55, ambos da Lei 

9.099/95. À consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado 

Especial Cível da Comarca de Jaciara para homologação conforme o artigo 

40 da lei 9.099/95. Jaciara - MT. Publicado e registrado no PJE. DANILO 

ALEXANDRE ALVES Juiz Leigo Vistos, Homologo, para que surtam seus 

jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo 

deste Juizado Especial. Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, 

arquive-se com as baixas necessárias. Intimem-se as partes da sentença. 

Jaciara - MT. EDNEI FERREIRA DOS SANTOS Juiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000430-29.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

FLORENTINO & CASTELINI LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA ELIZIANE FERREIRA DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1000430-29.2017.8.11.0010. EXEQUENTE: FLORENTINO & CASTELINI 

LTDA - ME EXECUTADO: MARIA ELIZIANE FERREIRA DA SILVA Vistos, 

etc. Trata-se de pedido de penhora de salário da parte executada para 

pagamento do débito Exequendo. Em situações excepcionais, admite-se a 

relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais prevista 

no art. 833, IV, do CPC, a fim de alcançar parte da remuneração do 

devedor para a satisfação de crédito não alimentar, preservando-se o 

suficiente para garantir a sua subsistência digna e a de sua família. Na 
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espécie, contudo, diante da ausência de elementos concretos que 

permitam aferir a excepcional capacidade da parte devedora de suportar a 

penhora de parte de sua remuneração, deve ser mantida a regra de 

impenhorabilidade, ao menos por ora. Portanto, seja intimada a atual 

empregadora da parte Executada a remeter para este juízo cópia dos 

holerites referentes aos três últimos meses percebidos por seu respectivo 

funcionário(a), para que assim seja possível constatar qual o valor a ser 

definido a título de pagamento mensal, sem agravar a subsistência 

deste(a). Intime-se ainda a parte Executada a, querendo, manifestar-se 

sobre o pedido no prazo de cinco dias, comprovando despesas mensais 

suas que poderiam influenciar no valor a ser eventualmente penhorado 

sobre seus ganhos. Auferido o valor dos rendimentos percebidos e 

decorrido o prazo assinalado, com ou sem resposta, conclusos para 

decisão. Cumpra-se, expedindo o necessário. Ednei Ferreira dos Santos 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001100-62.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

DAVI DE OLIVEIRA LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSEANE MALHEIROS ALVIM OAB - MT0018564A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROYAL OLÍMPIA ADMINISTRADORA HOTELEIRA E PARTICIPAÇÕES LTDA 

(REQUERIDO)

WGR CONSTRUTORA E INCORPORADORA - SPE 02 OLIMPIA LTDA 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1001100-62.2020.8.11.0010. REQUERENTE: DAVI DE OLIVEIRA LIMA 

REQUERIDO: WGR CONSTRUTORA E INCORPORADORA - SPE 02 OLIMPIA 

LTDA, ROYAL OLÍMPIA ADMINISTRADORA HOTELEIRA E PARTICIPAÇÕES 

LTDA Vistos. I. Dispõe o artigo 300 do Código de Processo Civil que a 

tutela de urgência será concedida quando houver elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo. A tutela de urgência pode ser concedida 

liminarmente ou após justificação prévia (§ 2º), mas não será concedida 

quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (§ 3º). 

No caso dos autos e após análise dos documentos anexados com a inicial 

observo que se encontram presentes os requisitos que ensejam a 

concessão da tutela de urgência perquirida, senão vejamos: A 

probabilidade do direito deve ser analisada levando-se em conta a 

inversão do ônus da prova operada em prol do consumidor, o qual se vê 

muitas vezes impossibilitado de produzir prova dos fatos constitutivos do 

seu direito, como no presente caso, no qual o Requerente alega que 

celebrou um contrato de compra e venda de unidade imobiliária em 

construção nº R208790 junto as requeridas, correspondente a uma fração 

de 3,85 % equivalente a 1/26 unidade autônoma Classic Standard Ouro 

que daria direito ao requerente utilizar um apartamento por um período 

determinado durante o ano calendário, pelo valor de R$ 47.376,00 

(quarenta e sete mil trezentos e setenta e seis reais). Que a título de 

entrada o valor repassado seria de R$ 6.580,00 (seis mil quinhentos e 

oitenta reais) em 10 vezes de R$ 658,00 (seiscentos e cinquenta e oito 

reais), sendo que o saldo remanescente de 40.796,00 (quarenta mil 

setecentos e noventa e seis reais), seria pago em 62 (sessenta e duas) 

parcelas fixas de 658,00 (seiscentos e cinquenta e oito reais), com 

vencimento da primeira no dia 15/09/2019 e a última no dia 15/10/2024. 

Afirmou que foi repassado pelas requeridas a informação de que o 

requerente poderia alugar ou repassar para as mesmas para que estas 

alugassem sobre uma taxa de 20%, o que por si só pagaria o valor das 

parcelas, bem como informou que fora prometido uma viagem para 

Orlando. Informou que recebeu um Relatório por e-mail da segunda 

requerida informando que houve a locação referente ao meses de agosto 

e outubro de 2019 e o valor liquido correspondente ao requerente seria o 

total líquido de R$ 454,08 (ID nº 31457899 e 31457900). Informou, ainda, 

que pagou 10 (dez) parcelas a título de entrada, totalizando R$ 7.373,78 

(sete mil, trezentos e setenta e três reais e setenta e oito centavos) e R$ 

768,00 a título de condomínio. Que houve reajuste na parcela do mês de 

setembro de 2019 e o valor cobrado foi de R$ 773,26 (setecentos e 

setenta e três reais e vinte e seis centavos) e ao entrar contato com as 

requeridas foi informado que seria em decorrência do reajuste do imóvel 

referente as 10 (dez) parcelas. Aduz, também, que entrou em contato com 

as requeridas por meio de telefone e e-mail, no intuito de rescindir o 

contrato, onde solicitou à devolução dos valores pagos, já incluso a 

retenção (ofereceu ainda 10% de retenção) para que fosse rescindido o 

contrato, com a retenção apenas dos valores pagos e sob condição do 

adimplemento das taxas de condomínio pelo mesmo, porém tais pedidos 

foram recusados pelas requeridas (ID nº31457892; 31457897 e 

31457902). Verifica-se, portanto, que o perigo da demora é evidente, pois, 

no caso, encontra-se o Requerente sendo cobrado das parcelas em 

aberto do referido contrato, bem como ter seu nome inscrito no rol de 

maus pagadores, experimentado todos os dissabores de tal condição, os 

quais, por serem notórios, dispensam maiores descrições. Ademais, 

consigno que a medida não se mostra irreversível, pois, restando as 

Requeridas vencedoras ao final da demanda, bastará que tomem as 

providências cabíveis à cobrança de eventual débitos reconhecidos. Isto 

posto, DEFIRO a tutela de urgência pleiteada pela parte requerente com 

fundamento no artigo 300 do CPC e, em consequência, determino que as 

Requeridas, no prazo de 05 dias, suspendam as cobranças das parcelas 

vencidas/vincendas referentes ao contrato N° contrato N° RS208790, 

FRAÇÃO: CO-LESTE- 904-B, UNIDADE 904-B, devendo absterem-se, de 

incluir o nome do requerente nos órgãos de proteção ao crédito, desde 

que relativos aos valores discutidos na presente demanda, sob pena de 

multa diária de R$ 500,00, limitados à 30 dias de descumprimento (R$ 

15.000,00). II - DECLARO invertido em favor do requerente o ônus da 

prova neste feito, o que faço com fundamento no artigo 6.º, inciso VIII da 

Lei Consumerista. 3. Sem prejuízo das providências supra, CITE-SE as 

partes Requeridas para os atos desta ação e, INTIME-AS da presente 

decisão, a fim de que cumpram o determinado e compareçam à audiência 

de conciliação a ser designada pela Secretaria, consignando que poderão 

ser assistidas por advogado e deverá, sendo o caso, oferecer defesa 

escrita no prazo legal, sob pena de presumir-se verdadeiros os fatos 

articulados na petição inicial. IV - INTIME-SE a parte reclamante da 

presente decisão e para a audiência de conciliação a ser designada, 

consignando que o não comparecimento pessoal à audiência, implicará na 

extinção do processo e arquivamento do feito, nos termos do art. 51, 

inciso I, da Lei 9.099/95, com condenação nas custas processuais. V - 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002253-67.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JACIARA CALCADOS LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMILLY SILVA DE CARVALHO OAB - MT22883/O (ADVOGADO(A))

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALTENIR CARVALHO FERREIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1002253-67.2019.8.11.0010. EXEQUENTE: JACIARA CALCADOS LTDA - 

EPP EXECUTADO: VALTENIR CARVALHO FERREIRA Vistos, etc. 1. Passo 

a análise do pedido de penhora de bens que guarnecem a residência da 

parte executada. A impenhorabilidade assegurada pela lei n.º 8.009/90 

sobre os bens que guarnecem (provém do necessário) a residência do 

devedor não abrange todo e qualquer móvel encontrado, posto que o 

escopo da lei não é ampará-lo de meios legais para se furtar à 

responsabilização pelos seus débitos, mas garantir-lhe, e à sua família, o 

mínimo necessário a uma sobrevivência digna, obstando a privação de 

utensílios indispensáveis ao lar. Sobre o ponto, oportuna a exegese do 

Enunciado n.º 14 do FONAJE e art. 833, inciso II (parte final), do CPC, que 

excetua da impenhorabilidade, dentre aqueles bens móveis que 

guarnecem a residência do executado, “os de elevado valor ou que 

ultrapassam as necessidades comuns correspondentes a um médio 

padrão de vida”. E sobre quais bens são essenciais a habitabilidade e 

quais são “supérfluos”, entendo que, principalmente, aqueles em 

duplicidade estão sujeitos à penhora, já que esta não traria maiores 

prejuízos à moradia que manteria ao menos um dos bens semelhantes com 

mesma função. Ademais, a princípio, bens de acentuado valor e/ou 
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destinados à decoração, lazer, entre outros, também podem ser 

penhorados, a exemplo de obras artísticas, instrumentos musicais - salvo 

se utilizados como meio de subsistência -, bem como eletrodomésticos 

como “smart tv’s” e seus respectivos painéis de parede para fixação do 

televisor, “home theater”, aparelho de som - exceto se caracterizarem 

único meio de entretenimento/comunicação da residência –, bicicletas, 

aparador de grama, etc.. Quanto ao caso específico de 

microcomputadores e aparelhos celulares, contudo, diante de sua 

essencialidade na vida moderna e, em muitos casos, direta ligação com o 

trabalho, estudo, privacidade e intimidade do possuidor, entendo serem 

acobertados pela impenhorabilidade, pelo que INDEFIRO o pleito sobre tais 

bens. 2. Diante do exposto, DEFIRO a tentativa de penhora de bens que 

guarnecem o domicílio da parte executada. 3. Expeça-se o necessário, 

devendo o(a) i. Oficial de Justiça proceder à PENHORA DE BENS, que 

deverá incidir preferencialmente em bens móveis de fácil comercialização, 

observando-se a impenhorabilidade assegurada no art. 833 do CPC, e a 

sua AVALIAÇÃO, lavrando-se o respectivo auto, e, de tais atos, 

intimando, na mesma oportunidade, o executado (art. 829, § 1º, do CPC). 

4. Consigne-se que a penhora deverá recair exclusivamente sobre bens 

de elevado valor ou, que por sua duplicidade (encontrados mais de um da 

mesma espécie na residência) ou função supérflua, ultrapasse a 

necessidade comum correspondente a um médio padrão de vida, 

conforme a prudente avaliação do Oficial de Justiça. 5. Havendo 

interesse, evidente o risco de deterioração e dissipação dos bens 

penhorados, fica autorizada a remoção, nomeando-se a parte exequente 

como depositária fiel, descrevendo-se o estado de uso e conservação. 

Caso contrário, o próprio possuidor será nomeado como depositário, 

independente de qualquer outra formalidade. 6. Após a lavratura do termo 

ou do auto de penhora, deverá ser certificado o interesse da parte 

executada em comparecer à audiência para tentativa de conciliação entre 

as partes. Sendo o caso, designe-se a audiência, conforme determina o 

art. 53, § 1º da Lei 9.099/95 ou autoriza o Enunciado n.º 71 do FONAJE, 

oportunidade em que a parte executada poderá se opor à penhora. 7. Não 

havendo resposta, manifeste-se a parte exequente, em termos de 

prosseguimento, indicando as providências que entender pertinentes. 8. 

Em caso de inércia por prazo superior a 30 (trinta) dias, tornem os autos 

conclusos para extinção. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001096-25.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

IGOR SANTOS MASSON (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JJGC INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS DENTARIOS S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1001096-25.2020.8.11.0010. REQUERENTE: IGOR SANTOS MASSON 

REQUERIDO: JJGC INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS DENTARIOS 

S.A Vistos. I. Dispõe o artigo 300 do Código de Processo Civil que a tutela 

de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo. A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após 

justificação prévia (§ 2º), mas não será concedida quando houver perigo 

de irreversibilidade dos efeitos da decisão (§ 3º). No caso dos autos e 

após análise dos documentos anexados com a inicial observo que se 

encontram presentes os requisitos que ensejam a concessão da tutela de 

urgência perquirida, senão vejamos: A probabilidade do direito deve ser 

analisada levando-se em conta a inversão do ônus da prova operada em 

prol do consumidor, o qual se vê muitas vezes impossibilitado de produzir 

prova de fatos negativos, como no presente, no qual o autor alega que o 

débito pelo qual fora negativado já foi adimplido junto a requerida, em data 

de 13 de abril do corrente ano (ID nº 31442410) , referente à compra de 

materiais de implantes dentários. Ressalte-se que o requerente alega ter 

tentado solucionar o problema amigavelmente, por meio de conversa via 

aplicativo WhatsApp, conforme juntou na inicial print screen da conversa, 

restando sem êxito. No entanto, sendo incumbência da parte Requerida a 

apresentação dos documentos comprobatórios da dívida, motivo pelo qual 

entendo necessária a concessão da tutela antecipada ora pleiteada. O 

perigo da demora também é evidente, pois, no caso, encontra-se o 

Requerente com seu nome negativado, experimentado todos os 

dissabores de tal condição, os quais, por serem notórios, dispensam 

maiores descrições. Ademais, consigno que a medida não se mostra 

irreversível, pois, restando a Requerida vencedora ao final da demanda, 

bastará que tome as providências cabíveis à cobrança de eventual débito 

reconhecido em seu favor. Isto posto, DEFIRO a tutela de urgência 

pleiteada pela parte requerente com fundamento no artigo 300 do CPC e, 

em consequência, determino que a Requerida realize, no prazo de 05 dias, 

a retirada do nome da Requerente de todos os cadastros de negativação 

de crédito, desde que relativos aos valores discutidos na presente 

demanda, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (duzentos reais). II - 

Considerando a verossimilhança da alegação feita pela requerente e sua 

hipossuficiência, DECLARO em seu favor invertido o ônus da prova neste 

feito, o que faço com fundamento no artigo 6.º, inciso VIII da Lei 

Consumerista. 3. Sem prejuízo das providências supra, CITE-SE a parte 

Requerida para os atos desta ação e, INTIME-A da presente decisão, a fim 

de que cumpra o determinado e compareça à audiência de conciliação a 

ser designada pela Secretaria, consignando que poderá ser assistida por 

advogado e deverá, sendo o caso, oferecer defesa escrita no prazo legal, 

sob pena de presumir-se verdadeiros os fatos articulados na petição 

inicial. IV - INTIME-SE a parte reclamante da presente decisão e para a 

audiência de conciliação a ser designada, consignando que o não 

comparecimento pessoal à audiência, implicará na extinção do processo e 

arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei 9.099/95, com 

condenação nas custas processuais. V - Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001111-91.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

GENIVALDO DIAS DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO GUIMARAES NOGUEIRA OAB - MT0012853A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1001111-91.2020.8.11.0010. REQUERENTE: GENIVALDO DIAS DOS 

SANTOS REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos. Consoante se 

verifica pelos documentos juntados aos autos, não há comprovação de 

que a parte autora reside, de fato, no endereço informado na inicial, uma 

vez que apenas juntou aos autos comprovante em nome de terceiro, 

alegando ser seu convivente. Considera-se como comprovante de 

residência, em nome da própria parte, desde que atualizado, conta de luz, 

conta de telefone (fixo ou celular), conta de água, conta de internet fixa, 

fatura do cartão de crédito, comprovante de financiamento e contrato de 

locação. Caso, não tenha possibilidade de juntar comprovante em nome 

próprio, será aceito também, os seguintes documentos em nome de 

terceiro, desde que acompanhado das seguintes declarações e 

documentos: – Comprovante da residência dos pais (genitores) 

acompanhada da declaração de que o filho/autor, reside no endereço 

indicado; comprovante de endereço em nome do cônjuge, desde que 

anexada a certidão de casamento; comprovante do companheiro, desde 

que anexada a declaração de que vive em união estável com a parte 

autora; e declaração de que reside no imóvel pelo locador, quando o 

contrato de locação for verbal. A exigência é feita para que o Juiz possa 

avaliar a sua competência para conhecer da demanda, eis que, não sendo 

atendido o disposto no artigo 4º da lei 9099/95, fica caracterizada a 

incompetência absoluta do Juizado. Razão pela qual determino a intimação 

da parte reclamante para, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a inicial, 

sob pena de indeferimento da inicial, nos termos dos artigos 320 e 321, 

ambos do CPC. Intime-se. Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001110-09.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIA APARECIDA DE CARVALHO CHAGAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO GUIMARAES NOGUEIRA OAB - MT0012853A (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1001110-09.2020.8.11.0010 REQUERENTE: CLAUDIA APARECIDA DE 

CARVALHO CHAGAS REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos, etc 

1. CITE-SE para comparecer à audiência de conciliação a ser designada, 

conforme pauta da conciliadora, fazendo-se constar as advertências 

contidas no §1.º do art. 18 da norma Legal que rege o microssistema dos 

Juizados Especiais. 2. Quanto ao pedido de concessão de tutela de 

urgência em caráter liminar, chego à conclusão de que deve ser 

indeferido. A medida pleiteada exige, além da comprovação do perigo de 

dano ou risco ao resultado útil do processo caso não seja concedida 

neste momento processual, fundamentos relevantes apoiados em provas 

idôneas capazes de demonstrar convincente probabilidade de que, ao 

final, a pretensão inicial poderá ser acolhida. No caso dos autos, 

entretanto, toda a narrativa dos fatos que evidenciariam a verossimilhança 

do direito defendido pela parte reclamante decorre de informações 

unilaterais fornecidas pela mesma, circunstância que torna temerária a 

adoção da providência judicial reclamada. Nesse sentido: PLEITO DE 

EXCLUSÃO DO NOME DO AGRAVANTE NO CADASTRO DO SPC E 

SERASA. PEDIDO INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA 

QUE CONVENÇA O JULGADOR DA VEROSSIMILHANÇA DA ALEGAÇÃO. 

DECISÃO CORRETAMENTE LANÇADA E MANTIDA NESTA SEARA 

RECURSAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. 

Para a concessão da antecipação dos efeitos da tutela, imprescindível a 

existência de prova inequívoca e que convença o julgador da 

verossimilhança da alegação. 2. Afirmações com base em declarações 

particulares e elaboradas unilateralmente pelo agravante não têm o poder 

de convencimento, além de não se constituírem em prova inequívoca. 3. 

Ausentes os requisitos do artigo 273, do Código de Processo Civil , 

mostra-se correta a decisão monocrática que indeferiu a antecipação dos 

efeitos da tutela. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. 

(TJPR. AI 500720-7. DJE 12/08/2008) Assim, sob juízo de cognição 

sumária e diante da inexistência de elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito da parte e o perigo de dano, INDEFIRO a tutela de 

urgência neste momento processual. 3. Não obstante, sobre o pedido de 

inversão do ônus da prova, considerando que a parte reclamante se 

encontra em situação de hipossuficiência em razão da dificuldade de 

comprovar o fato constitutivo de seu direito, DECLARO em seu favor 

invertido o ônus da prova neste feito com fundamento no artigo 6.º, inciso 

VIII do Código de Defesa do Consumidor. 4. Tomem-se as demais 

providências de estilo. 5. Int. Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001105-84.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ADAO COSTA XAVIER (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REU)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1001105-84.2020.8.11.0010. AUTOR: ADAO COSTA XAVIER REU: BANCO 

BRADESCO Vistos. Consoante se verifica pelos documentos juntados aos 

autos, não há comprovação de que a parte autora reside, de fato, no 

endereço informado na inicial, uma vez que apenas juntou aos autos 

comprovante em nome de terceiro, alegando ser seu convivente. 

Considera-se como comprovante de residência, em nome da própria parte, 

desde que atualizado, conta de luz, conta de telefone (fixo ou celular), 

conta de água, conta de internet fixa, fatura do cartão de crédito, 

comprovante de financiamento e contrato de locação. Caso, não tenha 

possibilidade de juntar comprovante em nome próprio, será aceito também, 

os seguintes documentos em nome de terceiro, desde que acompanhado 

das seguintes declarações e documentos: – Comprovante da residência 

dos pais (genitores) acompanhada da declaração de que o filho/autor, 

reside no endereço indicado; comprovante de endereço em nome do 

cônjuge, desde que anexada a certidão de casamento; comprovante do 

companheiro, desde que anexada a declaração de que vive em união 

estável com a parte autora; e declaração de que reside no imóvel pelo 

locador, quando o contrato de locação for verbal. A exigência é feita para 

que o Juiz possa avaliar a sua competência para conhecer da demanda, 

eis que, não sendo atendido o disposto no artigo 4º da lei 9099/95, fica 

caracterizada a incompetência absoluta do Juizado. Razão pela qual 

determino a intimação da parte reclamante para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, emendar a inicial, sob pena de indeferimento da inicial, nos termos 

dos artigos 320 e 321, ambos do CPC. Intime-se. Cumpra-se. Ednei 

Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001106-69.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ADAO COSTA XAVIER (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REU)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1001106-69.2020.8.11.0010. AUTOR: ADAO COSTA XAVIER REU: 

TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos. Consoante se verifica pelos 

documentos juntados aos autos, não há comprovação de que a parte 

autora reside, de fato, no endereço informado na inicial, uma vez que 

apenas juntou aos autos comprovante em nome de terceiro, alegando ser 

seu convivente. Considera-se como comprovante de residência, em nome 

da própria parte, desde que atualizado, conta de luz, conta de telefone 

(fixo ou celular), conta de água, conta de internet fixa, fatura do cartão de 

crédito, comprovante de financiamento e contrato de locação. Caso, não 

tenha possibilidade de juntar comprovante em nome próprio, será aceito 

também, os seguintes documentos em nome de terceiro, desde que 

acompanhado das seguintes declarações e documentos: – Comprovante 

da residência dos pais (genitores) acompanhada da declaração de que o 

filho/autor, reside no endereço indicado; comprovante de endereço em 

nome do cônjuge, desde que anexada a certidão de casamento; 

comprovante do companheiro, desde que anexada a declaração de que 

vive em união estável com a parte autora; e declaração de que reside no 

imóvel pelo locador, quando o contrato de locação for verbal. A exigência 

é feita para que o Juiz possa avaliar a sua competência para conhecer da 

demanda, eis que, não sendo atendido o disposto no artigo 4º da lei 

9099/95, fica caracterizada a incompetência absoluta do Juizado. Razão 

pela qual determino a intimação da parte reclamante para, no prazo de 15 

(quinze) dias, emendar a inicial, sob pena de indeferimento da inicial, nos 

termos dos artigos 320 e 321, ambos do CPC. Intime-se. Cumpra-se. Ednei 

Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000198-12.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ABILIO AMERICO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A-EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1000198-12.2020.8.11.0010. REQUERENTE: ABILIO AMERICO REQUERIDO: 

BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A-EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL Vistos 

etc. Dispensado o relatório nos termos do artigo 38, caput, da lei n. 

9.099/95. Analisando o processo, verifico que se encontra maduro para 

julgamento, sendo desnecessária a produção de outras provas, motivo 
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pelo qual passo ao julgamento antecipado da lide, conforme o art. 355, I do 

CPC. Trata-se de ação proposta por ABILIO AMERICO, que move em 

desfavor de BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A-EM LIQUIDACAO 

EXTRAJUDICIAL. A parte autora, através de manifestação encartada nos 

autos, requer a desistência da presente ação, com o arquivamento do 

feito. No que toca o pedido de desistência, eis o entendimento 

sedimentado no Fórum Nacional de Juizados Especiais – FONAJE, 

vejamos: ENUNCIADO 90 – A desistência da ação, mesmo sem a anuência 

do réu já citado, implicará a extinção do processo sem resolução do 

mérito, ainda que tal ato se dê em audiência de instrução e julgamento, 

salvo quando houver indícios de litigância de má-fé ou lide temerária (nova 

redação – XXXVIII Encontro – Belo Horizonte-MG). Logo, inexistindo 

indícios de litigância de má-fé, tenho que o pedido de desistência deve ser 

deferido. Nos termos do estatuído no artigo 200, parágrafo único, do CPC, 

a desistência da ação somente produz seus efeitos após a homologação 

Judicial. DISPOSITIVO Ante o exposto, para que produza os seus jurídicos 

e legais efeitos, HOMOLOGO O PEDIDO DE DESISTÊNCIA desta 

reclamação e, em consequência, JULGO EXTINTO este feito, sem exame 

do mérito, com fulcro no disposto artigo 485, inciso VIII, do Código de 

Processo Civil. Sem custas e honorários advocatícios, face ao disposto 

nos art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95 c/c artigo 27 da Lei 12.153/2009. À 

consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial da 

Comarca de Jaciara para homologação conforme o artigo 40 da lei 

9.099/95. Jaciara - MT. Publicado e registrado no PJE. DANILO 

ALEXANDRE ALVES Juiz Leigo Vistos, Homologo, para que surtam seus 

jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo 

deste Juizado Especial. Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, 

arquive-se com as baixas necessárias. Intimem-se as partes da sentença. 

Jaciara - MT. EDNEI FERREIRA DOS SANTOS Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000406-64.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ODERLY MARIA FERREIRA LACERDA (REQUERENTE)

LUANA LIPORACE PIRES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BARBARA SAMAY DE OLIVEIRA PANIAGO OAB - MT19572/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FLORISMAR OLIVEIRA LEITE VIANA DA SILVA (REQUERIDO)

AUANA THAYS OLIVEIRA SILVA (REQUERIDO)

MANOELA TAINARA OLIVEIRA DA SILVA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JUCELINO BARRETO MONTEIRO OAB - MT3764/O (ADVOGADO(A))

RUBSON PEREIRA GUIMARAES OAB - MT18839-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1000406-64.2018.8.11.0010. REQUERENTE: ODERLY MARIA FERREIRA 

LACERDA, LUANA LIPORACE PIRES DA SILVA REQUERIDO: FLORISMAR 

OLIVEIRA LEITE VIANA DA SILVA, MANOELA TAINARA OLIVEIRA DA 

SILVA, AUANA THAYS OLIVEIRA SILVA Vistos etc. Dispensado o 

relatório nos termos do artigo 38, caput, da lei n. 9099/95. Analisando o 

processo, verifico que se encontra maduro para julgamento, sendo 

desnecessária a produção de outras provas, motivo pelo qual passo ao 

julgamento antecipado da lide, conforme o art. 355, I do CPC. Trata-se de 

ação proposta por ODERLY MARIA FERREIRA LACERDA, em desfavor de 

FLORISMAR OLIVEIRA LEITE VIANA DA SILVA, AUANA THAYS OLIVEIRA 

SILVA e MANOELA TAINARA OLIVEIRA DA SILVA. Relatam as partes 

autoras, em síntese, que patrocinaram demanda em favor das partes rés, 

não sendo adimplido o valor estabelecido em contrato, a título de 

honorários advocatícios, requerendo ao final a condenação das mesmas 

nos valores ali acordados. Em contestação alegam as partes reclamadas, 

em síntese, preliminar de incompetência do juizado especial e 

complexidade da causa, ilegitimidade ativa e falta de interesse de agir, 

afirmando no mérito que houve dissidia das partes autoras na condução 

do processo, o que motivou a rescisão, pugnando ao final pela 

condenação das partes autoras nas penas de litigância de má-fé e pedido 

contraposto. É o breve relato. Decido. PRELIMINARES Rejeito a preliminar 

de incompetência deste juizado especial, no que tange ao valor da causa, 

tendo em vista que a pretensão das partes autoras se referem a 18,75% 

do valor arbitrado em acordo judicial entabulado junto a Justiça do 

Trabalho (R$ 200.000,00 – duzentos mil reais), de modo que tal valor (R$ 

37.480,00 – trinta e sete mil, quatrocentos e oitenta reais) se encontra 

dentro da alçada dos Juizados Especiais Cíveis. Ainda, no que toca a 

preliminar de complexidade da causa, tenho que a mesma deve ser 

rejeitada, haja vista que o presente feito não apresenta complexidade para 

afastar o julgamento por esta justiça especializada, bem como a prova 

pericial se torna despicienda. No que tange a preliminar de ilegitimidade 

ativa e interesse de agir, verifica-se que deve ser rejeitada a tese 

sustentada pelas partes rés, ante a necessidade que as partes autoras 

tem de ingressar em juízo para ter sua pretensão amparada, restando 

demonstrada nos autos a relação existente entre as partes através de 

contrato de prestação de serviços. Ultrapassada a fase das preliminares, 

passo à análise do MÉRITO da demanda. DA DESISTÊNCIA DA PARTE 

AUTORA LUANA LIPORACE PIRES DA SILVA A parte autora LUANA 

LIPORACE PIRES DA SILVA, através de manifestação encartada nos 

autos no id 29484060, requer a desistência da presente ação, com o 

arquivamento do feito. No que toca o pedido de desistência, eis o 

entendimento sedimentado no Fórum Nacional de Juizados Especiais – 

FONAJE, vejamos: ENUNCIADO 90 – A desistência da ação, mesmo sem a 

anuência do réu já citado, implicará a extinção do processo sem resolução 

do mérito, ainda que tal ato se dê em audiência de instrução e julgamento, 

salvo quando houver indícios de litigância de má-fé ou lide temerária (nova 

redação – XXXVIII Encontro – Belo Horizonte-MG). Logo, inexistindo 

indícios de litigância de má-fé, tenho que o pedido de desistência deve ser 

deferido. MÉRITO Em análise aos elementos e circunstâncias que 

envolvem a controvérsia, tenho que assiste razão à parte autora. De toda 

a forma, a solução do litígio não demanda muito esforço, mormente pela 

regra do Código de Processo Civil que estabelece que compete ao autor 

provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, 

impeditivo ou extintivo do referido direito. Além disso, segundo a regra 

contida nos artigos 336 e 341 do Código de Processo Civil, compete ao réu 

alegar, na contestação, toda matéria de defesa, expondo as razões de 

fato e de direito, com que impugna o pedido do autor, sob pena de 

presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. Incumbe as partes 

reclamadas provarem a veracidade de seus argumentos alegados, vez 

que as assertivas são fatos extintivos de direito, nos termos do art. 373, II, 

do CPC. Compulsando os autos verifico que as partes reclamadas não 

conseguiram satisfatoriamente com a contestação inibir os fatos 

constitutivos do direito da autora trazido com a exordial e, nem provar o 

que afirmou com a defesa. Com efeito, o que se tem de relevante para o 

deslinde da controvérsia é saber (i) se houve a realização dos serviços 

pelas partes reclamantes em favor das partes reclamadas, no que se 

refere ao processo trabalhista nº 01228.2008.066.23.00-9; e ainda, (ii) se 

tais valores foram quitados pelas partes rés. De início, necessário se faz 

tecer algumas considerações, em ordem cronológica, a fim de auxiliar na 

compreensão e deslinde do caso, vejamos: 1) ajuizamento da reclamação 

trabalhista – processo nº 01228.2008.066.23.00-9, na data de 02/10/2008 

(id 12235129); 2) celebração de contrato de honorários advocatícios entre 

as partes, na data de 20/03/2009 (id 28543829 - Pág. 25); 3) sentença de 

mérito na reclamação trabalhista, datada de 29/04/2009 (id 12235174); 4) 

notificação extrajudicial de rescisão do contrato de honorários 

advocatícios datada de 27/03/2013 (id 12235256 - Pág. 4); 5) acordo 

celebrado na reclamação trabalhista na data de 01/08/2014 (id 12235256 - 

Pág. 6 e 7) Nessa senda, verifica-se que restou incontroverso nos autos 

que as partes realizaram contrato de honorários advocatícios, sendo 

entabulado a título de remuneração, em favor das partes autoras, o 

percentual de 30%, sob eventual ganho auferido pelas partes rés. Assim, 

conforme preceitua o art. 374, III, do CPC, não dependem de prova os 

fatos admitidos no processo como incontroversos, como ocorreu no 

presente. Ainda, verifica-se que as partes autoras atuaram, efetivamente, 

naquela lide trabalhista, até a prolação da sentença de mérito, ao passo 

que o trabalho realizado pelas mesmas, em conjunto com o outro Patrono 

(Carlos Eduardo Bellotti Rezende), resultou em proveito às partes rés, haja 

vista a obtenção de provimento judicial favorável a estas. Nos termos do 

artigo 373, I, do CPC, ao autor incumbe provar o fato constitutivo de seu 

direito, sob pena de improcedência da reclamação. Com efeito, analisando 

detidamente os autos, tenho que as partes autoras se desincumbiram de 

provar o que alegaram com a exordial, ao passo que apresentaram como 

documentos da dívida, contrato de honorários advocatícios (id 28543829 - 

Pág. 25 a 27), onde as partes rés acordaram o pagamento de 30% (trinta 

por cento) do valor decidido pelo juízo. Ademais, necessário frisar que os 
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trabalhos foram exercidos por 03 (três) profissionais, de modo que, 

inexistindo prova de acordo em contrário entre os mesmos, cada um dos 

profissionais faz jus o recebimento da importância de 10% decidido em 

juízo, tendo em vista que tal remuneração deve ser rateada em partes 

iguais. Desta forma, considerando o acordo celebrado na reclamação 

trabalhista no importe de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), o contrato de 

honorários advocatícios com previsão de remuneração de 30%, 

verifica-se que a cota parte a que cada causídico faria jus seria o valor de 

R$ 20.000,00 (vinte mil reais). Entretanto, verifica-se da exordial, que as 

partes autoras entendem como devido o percentual de 18% do valor 

atribuído ao acordo judicial nos autos da reclamação trabalhista, de modo 

que o cálculo deste é que deve ser levado a efeito. Assim, eventual valor 

que deve ser atribuído a título de honorários advocatícios em favor das 

partes autoras é o de R$ 37.480,00 (trinta e sete mil, quatrocentos e 

oitenta reais), o qual rateado entre as duas partes promoventes, perfaz o 

importe de R$ 18.740,00 (dezoito mil, setecentos e quarenta reais), cada 

cota parte. DA DESÍDIA DAS PARTES AUTORAS No que tange a alegação 

das partes demandadas, imputando suposta desídia das partes 

demandantes na condução do processo trabalhista, tem-se que a mesma 

deve ser afastada, haja vista a inexistência de qualquer comprovação de 

irresignação das partes reclamadas em data anterior a rescisão do 

contrato ocorrida em 27/03/2013. É dizer, se houve o contrato entabulado 

entre as partes em 03/2009 e sentença favorável em 04/2009, não se 

mostra crível a desídia das patronas, alegada tão somente após 

aproximadamente 04 (quatro) anos do provimento favorável, mormente 

quando os objetivos perseguidos naquela lide trabalhista foram 

alcançados. Ademais, inexiste nos autos qualquer comprovação de 

prejuízo suportado pelas partes rés (autoras na citada reclamação 

trabalhista), no que tange a atuação das partes autoras, enquanto 

patronas naquele feito. DOS VALORES LEVANTADOS A TÍTULO DE 

ALVARÁ JUDICIAL Analisando detidamente os autos, infere-se do 

documento de id 28856649, que as partes autoras, juntamente com o outro 

causídico que atuou naquela demanda trabalhista, na qualidade de 

patronos, realizaram o levantamento de alvará judicial no importe de R$ 

17.053,93 (dezessete mil, cinquenta e três reais e noventa e três 

centavos). Entretanto, inexiste nos autos qualquer comprovação de que 

os valores tenham sido repassados em favor das partes rés (reclamantes 

naquela ação trabalhista), ou ainda, que tenha ocorrido a retenção de tão 

somente 30% dos valores, devendo os mesmos serem tidos como 

antecipação dos honorários. Ainda, ante a inexistência de qualquer 

comprovação da divisão dos valores entre os patronos, bem como 

considerando que os valores foram levantados pelos m esmo, deve tal 

valor ser rateado entre os três causídicos que atuaram naquele feito, a 

título de antecipação dos honorários. Logo fixa-se a cota parte de cada 

causídico em R$ 5.684,64 (cinco mil, seiscentos e oitenta e quatro reais e 

sessenta e quatro centavos), a título de antecipação de honorários 

advocatícios. DO VALOR DOS HONORÁRIOS DAS PARTES AUTORAS 

Conforme já delineado acima, considerando o contrato celebrado entre as 

partes, o pleito da presente ação e o valor fixado no acordo da 

reclamação trabalhista, deve ser fixado a título de honorários advocatícios 

em favor das partes autoras o valor de R$ 37.480,00 (trinta e sete mil, 

quatrocentos e oitenta reais). Destarte, rateado os honorários 

advocatícios entre as duas partes promoventes, tem-se que cada uma faz 

jus ao importe de R$ 18.740,00 (dezoito mil, setecentos e quarenta reais). 

Entretanto, considerando que a parte autora LUANA LIPORACE PIRES DA 

SILVA, requereu a desistência da presente ação, deve sua cota parte ser 

excluída da condenação. Ademais, conforme dito alhures, cada patrono já 

realizou o levantamento do valor de R$ 5.684,64 (cinco mil, seiscentos e 

oitenta e quatro reais e sessenta e quatro centavos), a título de 

antecipação de honorários advocatícios, devendo tal valor ser descontado 

de sua cota parte. Logo, deve ser fixado o valor de R$ 13.055,36 (treze 

mil, cinquenta e cinco reais e trinta e seis centavos), a que a parte autora 

ODERLY MARIA FERREIRA LACERDA, faz jus. Outrossim, as partes 

demandadas não conseguiram inibir os fatos constitutivos do direito da 

parte autora trazido com a exordial, nos termos do que prevê o art. 373, II, 

do CPC. Nesse sentido: RECURSO CÍVEL INOMINADO – AÇÃO DE 

COBRANÇA – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

ADVOCATÍCIOS - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PARTE RECLAMADA 

QUE NÃO COMPROVOU O ADIMPLEMENTO DO CONTRATO – SENTENÇA 

DE PROCEDÊNCIA – DEVER DE PAGAMENTO CONFIGURADO - 

INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMADA –SENTENÇA MANTIDA – 

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Trata-se de AÇÃO DE 

COBRANÇA de honorários advocatícios contratuais, proposta por 

ODERLY MARIA FERREIRA LACERDA, em desfavor de FLORISMAR 

OLIVEIRA LEITE VIANA DA SILVA, postulando o recebimento de 20% do 

valor arbitrado em sentença na ação de cobrança – DPVAT de n° 

656-15.2009.811.0048, totalizando R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos 

reais). 2. In casu, observo que a patrona Recorrida, atuou na referida 

ação até a sentença de mérito, conforme documentos acostados na 

exordial, entretanto, não recebeu a devida contraprestação. 3. Instada a 

contestar, a parte Recorrente, informou ter efetuado o pagamento dos 

serviços advocatícios, em espécie, não dispondo de qualquer recibo dos 

valores. 4. Entretanto, pela análise dos autos, não restou comprovado pela 

parte Recorrente, qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do 

direito da parte credora ora Recorrida, conforme o art. 373, II do CPC. 5. 

Dessa forma, não tendo a parte Recorrente, trazido o comprovante de 

pagamento do título em questão, a fim de comprovar a quitação da 

obrigação da parte que lhe competia, CONHEÇO DO RECURSO e no mérito, 

NEGO-LHE PROVIMENTO de modo que indefiro a reforma da sentença que 

determinou a condenação da Recorrente FLORISMAR OLIVEIRA LEITE 

VIANA DA SILVA, ao pagamento do título no valor atualizado de R$ 

2.700,00 (dois mil e setecentos reais), nos termos do art. 46 da Lei nº 

9.099/95 e do art. 24 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e 

Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução 

n.º 003/96/TJMT), devendo a súmula do julgamento, servir de acórdão. 

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (N.U 1000402-27.2018.8.11.0010, 

TURMA RECURSAL, ALEX NUNES DE FIGUEIREDO, Turma Recursal Única, 

Julgado em 19/08/2019) Diante dos fatos e provas, tenho desta forma que 

devem as partes reclamadas adimplir com sua obrigação de pagar quantia 

certa, respondendo de forma solidária pelo pagamento dos valores. 

Ademais, a parte reclamante cumpriu satisfatoriamente com seu ônus 

probatório, juntando aos autos a prova da dívida que não logrou êxito em 

recebê-la. DO PEDIDO CONTRAPOSTO No que tange a pretensão 

contraposta, formulada pelas partes reclamadas, tenho que a mesma deve 

ser indeferida. Compulsando os autos, verifico que a cobrança efetuada 

nos presentes autos é devida pelas partes ré, não havendo notícias de 

seu adimplemento, ao passo que não há se falar em demanda por dívida já 

paga. Assim, diante da ausência de comprovação do pagamento dos 

débitos discutidos na presente ação pelas partes reclamadas, a 

improcedência do pedido contraposto é medida imperiosa. DA LITIGÂNCIA 

DE MÁ FÉ Não vislumbro no presente litígio a existência de litigância de 

má-fé pelas partes autoras, haja vista que sua conduta não se enquadra 

naquelas descritas no art. 80 do Novo Código de Processo Civil. 

DISPOSITIVO Pelo exposto, julgo parcialmente PROCEDENTE com 

resolução do mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, para o fim de condenar as partes reclamadas, 

solidariamente, ao pagamento do valor de R$ 13.055,36 (treze mil, 

cinquenta e cinco reais e trinta e seis centavos), em favor da parte autora 

ODERLY MARIA FERREIRA LACERDA, que deverá ser corrigido 

monetariamente desde o vencimento (recebimento das parcelas do acordo 

judicial firmado na reclamação trabalhista) e acrescido de juros legais de 

1% ao mês desde a citação válida. Valor que deverá ser apurado através 

de simples cálculo aritmético. Outrossim, homologo o pedido de desistência 

desta reclamação em relação a parte reclamante LUANA LIPORACE PIRES 

DA SILVA e, em consequência, JULGO EXTINTO este feito, sem exame do 

mérito, com fulcro no disposto artigo 485, inciso VIII, do Código de 

Processo Civil. Sem custas nem honorários, em conformidade com o art.54 

e art.55, ambos da Lei 9.099/95. À consideração do Excelentíssimo Juiz de 

Direito do Juizado Especial Cível da Comarca de Jaciara para homologação 

conforme o artigo 40 da lei 9.099/95. Jaciara - MT. Publicado e registrado 

no PJE. DANILO ALEXANDRE ALVES Juiz Leigo Vistos, Homologo, para 

que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra 

do Juiz Leigo deste Juizado Especial. Preclusa a via recursal, em nada 

sendo requerido, arquive-se com as baixas necessárias. Intimem-se as 

partes da sentença. Jaciara - MT. EDNEI FERREIRA DOS SANTOS Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001978-21.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

DEYSE LOHANA JERONIMO PINHEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 
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(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1001978-21.2019.8.11.0010. REQUERENTE: DEYSE LOHANA JERONIMO 

PINHEIRO REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos e etc, Dispenso o relatório, nos termos do artigo 38, 

da Lei 9.099/95. Decido. Recurso de embargos de declaração opostos por 

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, contra 

sentença proferida no presente feito, que lhe move DEYSE LOHANA 

JERONIMO PINHEIRO. Consoante ao embargo da parte ré, por discordar 

com a fundamentação declinada na sentença, pretende, pela via dos 

aclaratórios, rever o entendimento do juízo prolator. Verifico que as 

razões do embargo revelam o inconformismo da parte com a sentença que 

julgou parcialmente procedente a demanda, não reconhecendo sua tese, 

sustentada na peça de resistência. Não há o que aclarar ou colmatar no 

ato sentencial, o que fulmina o meio impugnativo ora manejado. Friso, uma 

vez mais, que a sentença não padece de dúvida, obscuridade, 

contradição ou omissão, que são as hipóteses de cabimento dos 

aclaratórios. Cito: Ementa: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. ADVOGADO DA UNIÃO. 

GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE EXECUTIVA - GAE. EXCLUSÃO PELA 

MEDIDA PROVISÓRIA 2.048-26/2000, QUE INSTITUIU A GRATIFICAÇÃO DE 

DESEMPENHO DE ATIVIDADE JURÍDICA - GDAJ. AUSÊNCIA DE VÍCIOS DE 

OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA. 

PRETENSÃO DE REEXAME. NÃO CABIMENTO. 1. Os aclaratórios não 

merecem prosperar, pois o acórdão embargado não padece de vícios de 

omissão, contradição ou obscuridade, na medida que apreciou a demanda 

de forma clara e precisa, estando bem delineados os motivos e 

fundamentos que a embasam. 2. Não se prestam os embargos de 

declaração ao reexame da matéria que se constitui em objeto do decisum, 

porquanto constitui instrumento processual com o escopo de eliminar do 

julgamento obscuridade, contradição ou omissão sobre tema cujo 

pronunciamento se impunha pela decisão ou, ainda, de corrigir evidente 

erro material, consoante reza o art. 535 do CPC. 3. Embargos de 

declaração rejeitados. (EDcl no REsp 1353016/AL, Rel. Ministro MAURO 

CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 28/08/2013, DJe 

03/09/2013) Logo, em relação ao embargo da parte demandada mostra-se 

imperativo pela declaração de que o presente é manifestamente 

descabido, porquanto, como dito acima, não objetiva aclarar ou a integrar 

o julgado, tendo em vista que o meio impugnativo ora manejado busca, tão 

só, modificar o entendimento declinado pelo Estado-juiz acerca da matéria 

ora impugnada, o que não se compadece com o recurso manejado. Logo, 

o que se tem, por conclusão, é um incidente manifestamente protelatório, 

tendo em vista que o recurso só visa à rediscussão de questão já 

decidida, protelando o andamento do feito, e até porque a sentença já 

havia considerado todos os pontos trazidos no presente embargos. Nesse 

sentido: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO DE AGRAVO INTERNO. 

OMISSÃO/OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA. AGRAVO INTERNO QUE 

CONFIRMA DECISÃO MONOCRÁTICA AMPARADA EM JULGADOS DO STJ. 

EMBARGOS PROTELATÓRIOS . MULTA DO ART. 1.026, §2º DO CPC. 

EMBARGOS REJEITADOS. 1. “A omissão apta a ensejar os aclaratórios é 

aquela advinda do próprio julgamento e prejudicial à compreensão da 

causa, e não aquela que entenda o embargante. ” (AgInt no AREsp 

1037816/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA 

TURMA, julgado em 23/05/2017, DJe 30/05/2017). 2. Se não há, no 

acórdão, omissão, contradição, obscuridade ou erro material, mas o mero 

inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, 

não há outro caminho senão o desprovimento dos embargos de 

declaração. Não existindo qualquer das hipóteses previstas no artigo 

1.022 do Código de Processo Civil, os embargos devem ser rejeitados. 3. 

Quando os Embargos de Declaração são protelatórios, aplica-se a multa a 

que se refere o art. 1.026, §2º, do CPC. (N.U 1014022-39.2018.8.11.0000, 

CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO 

BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 

17/12/2019, Publicado no DJE 19/12/2019) Resta, assim, atraída a 

incidência da penalidade prevista no art. 1.026, §2º, do CPC. Assim, não 

vislumbro a existência dos alegados vícios na decisão proferida. Não 

concordando a parte Embargante com o julgado, o único remédio possível 

é a interposição do recurso previsto em Lei. Diante do exposto, desacolho 

os embargos de declaração, aplicando à parte embargante multa em favor 

da parte embargada no valor de 2% sobre o valor atualizado da causa. À 

consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial Cível 

da Comarca de Jaciara para homologação conforme o artigo 40 da lei 

9.099/95. Jaciara - MT. Publicado e registrado no PJE. DANILO 

ALEXANDRE ALVES Juiz Leigo Vistos, Homologo, para que surtam seus 

jurídicos e legais efeitos, a decisão da lavra do Juiz Leigo deste Juizado 

Especial. Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, arquive-se 

com as baixas necessárias. Intimem-se as partes da sentença. Jaciara - 

MT. EDNEI FERREIRA DOS SANTOS Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002275-28.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

GENI DAS GRACAS DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DERCIO LUPIANO DE ASSIS FILHO OAB - MT0012466S (ADVOGADO(A))

ALEXANDER PARMIGIANI OAB - MT0018912A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AYMORE (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM OAB - RJ0062192A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1002275-28.2019.8.11.0010. REQUERENTE: GENI DAS GRACAS DOS 

SANTOS REQUERIDO: AYMORE Vistos etc. Dispensado o relatório nos 

termos do artigo 38, caput, da lei n. 9.099/95. Analisando o processo, 

verifico que se encontra maduro para julgamento, sendo desnecessária a 

produção de outras provas, motivo pelo qual passo ao julgamento 

antecipado da lide, conforme o art. 355, I do CPC. Trata-se de ação 

proposta por GENI DAS GRACAS DOS SANTOS, em desfavor de 

AYMORE. Relata a parte autora que teve o nome inserido nos órgãos de 

proteção ao crédito pela parte reclamada, referente débito indevido, 

requerendo assim a declaração de inexistência do débito, bem como 

indenização de danos morais. Tutela de urgência deferida. Em 

contestação alega a parte reclamada, em síntese, preliminar incompetência 

dos juizados especiais e inadmissibilidade do rito, afirmando no mérito que 

o débito é devido, ante a existência de relação jurídica entre as partes, 

não havendo dever de indenizar, haja vista inexistência de qualquer 

irregularidade na cobrança, pugnando ao final pela condenação da parte 

autora nas penas de litigância de má-fé e pedido contraposto. É o breve 

relato. Decido. PRELIMINARES Rejeito a preliminar de incompetência do 

juizado especial, sob fundamento de necessidade de prova pericial, tendo 

em vista que a parte demandada poderia trazer aos autos o documento de 

identidade da parte autora, apresentado no momento da contratação, a fim 

de comprar que a pessoa que realmente assinou o contrato era a mesma. 

Outrossim, a assinatura aposta no contrato trazido aos autos (id 

29295030), não se assemelha a assinatura da parte demandante, se 

comparado aos demais documentos assinados por ela nos autos. No que 

tange a preliminar de inadmissibilidade do procedimento, sob fundamento 

de necessidade de intervenção de terceiro, verifica-se que a mesma deve 

ser rejeitada, de modo que eventual condenação suportada pela parte ré, 

pode ser exercida na via regressiva. Ultrapassada a fase das 

preliminares, passo à análise do MÉRITO da demanda. MÉRITO Em análise 

aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que 

assiste razão à parte autora. A solução do litígio não demanda muito 

esforço, mormente pela regra do Código de Processo Civil que estabelece 

que compete ao autor provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu 

fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. Além disso, 

segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do Código de Processo 

Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda matéria de defesa, 

expondo as razões de fato e de direito, com que impugna o pedido do 

autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. 

Temos por regra, que nos litígios envolvendo relações de consumo, tal 

qual no presente caso, o ônus da prova passa a ser da parte 

fornecedora. A inversão do ônus da prova tem como fundamento a 
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hipossuficiência da parte consumidora, não só no plano econômico, mas 

também jurídico, principalmente processual, porque não raras vezes está 

a parte consumidora impossibilitada de comprovar seu direito por ausência 

de dados, enquanto a parte fornecedora tem ao seu alcance todos os 

elementos indispensáveis para a produção da prova. Assim, inverto o 

ônus da prova em favor da parte consumidora, o que faço com 

supedâneo no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na 

relação processual. Incumbe a parte reclamada provar a veracidade de 

seus argumentos alegados, na qualidade de fornecedora de serviços, 

seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque as assertivas 

são fatos extintivos de direito, nos termos do art. 373, II, do CPC. 

Compulsando os autos verifico que a parte reclamada não conseguiu 

satisfatoriamente com a contestação inibir os fatos constitutivos do direito 

do autor trazido com a exordial e, nem provar o que afirmou com a defesa. 

Com efeito, o que se tem de relevante para o deslinde da controvérsia é 

que a parte autora contesta as cobranças realizadas pela parte 

reclamada, que ensejaram a inserção de seu nome nos órgãos de 

proteção ao crédito. De início, ressalta-se que o fato da parte autora ter 

sido vítima de fraude perpetrada por terceiros, sem que a parte requerida 

tenha conhecimento, não afasta a responsabilidade desta que é objetiva 

(artigos 3º, 14 do CDC), justamente porque tem o dever próprio, pessoal e 

intransferível de analisar adequadamente, independentemente de sua 

atuação ética, os dados cadastrais daquele que se habilita a receber seus 

serviços. Incumbia a demandada, a fim de eximir-se da responsabilidade, 

analisar os dados fornecidos, tendo mais cautelas ao exigir a 

documentação necessária para a perfectibilização contratual, analisando 

em detalhes os documentos apresentados, permitindo, com isso, a 

conferência de assinaturas já que, em se tratando de defeito do serviço, a 

inversão do ônus da prova se dá em razão de expressa disposição legal, 

competindo à requerida comprovar cabalmente que o defeito inexiste. Em 

assim não o fazendo, optando por contratar os serviços sem conferência 

mais apurada dos documentos apresentados, deve responder por sua 

desídia. Denota-se da documentação carreada pela parte ré, evidente 

fraude promovida por terceiro, com a qual, a demandada se mostrou 

desidiosa e conivente, porquanto constatada por simples análise, uma vez 

que, a assinatura apresentada por estelionatário, diverge daquela aposta 

no documento de identidade da parte reclamante. Portanto, em se tratando 

de defeito do serviço, a responsabilidade da requerida é objetiva, pois o 

serviço não oferece a segurança legitimamente esperada pelo 

consumidor. Resta evidente a fragilidade do sistema adotado pela parte 

requerida que, alcançando cada vez mais clientes, deixou de tomar as 

mínimas cautelas necessárias, devendo responder pelos danos 

causados. Trata-se de risco empresarial que deve ser absorvido pela 

parte reclamada, não pela parte reclamante. Dessa forma, independente 

de hipossuficiência e aplicação da regra de inversão do ônus da prova 

(artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor - CDC), é o 

próprio CPC, artigo 373, inciso II, que resolve a matéria probatória, quando 

diz ser incumbência da parte ré a produção da prova dos fatos 

impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da demandante, 

mormente sendo impossível impor ônus probatório à parte autora no 

tocante a fato negativo. Casos como o que se apresenta são recorrentes. 

A parte supostamente lesada tem seus documentos e dados pessoais 

utilizados por terceiros que visam locupletar-se ilicitamente, protegidos 

pelas informações alheias. Resta demonstrado que a parte requerida agiu 

com negligência quando da realização da contratação sem tomar as 

cautelas necessárias para efetuar um contrato. No caso em comento, não 

há qualquer lastro probatório indicando que os procedimentos foram 

regularmente realizados, resolvidos, ainda mais que os fornecedores, 

possuem a obrigação de prestar serviços adequados conforme preconiza 

o artigo 22 do CDC, bem como a de informar com clareza ao consumidor 

que, por sua vez, deve ter facilitada a defesa de seus direitos. Desta 

forma, no que tange ao suposto contrato firmado entre as partes, é de 

responsabilidade da parte ré tomar as devidas cautelas para que não 

torne frágil uma falsa realidade jurídica porque apresenta exteriormente as 

características de uma situação verdadeira. A parte demandada deveria 

ter mais cautelas ao exigir a documentação necessária para a 

perfectibilização contratual, como o CPF, RG, comprovante de residência, 

para análise em detalhes dos documentos apresentados. Nesse sentido, 

conforme o art. 14 do CDC (responsabilidade objetiva), era ônus 

probatório do fornecedor demonstrar, de forma inequívoca, as 

excludentes de responsabilidades previstas no parágrafo 3º art. 14 do 

CDC. Resta evidente a fragilidade do sistema adotado pela instituição 

financeira, que alcançando cada vez mais clientes, deixou de tomar as 

mínimas cautelas necessárias, devendo responder pelos danos causados 

Não é outro o entendimento sumulado pelo STJ, vejamos: SÚMULA n. 479 - 

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados 

por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no 

âmbito de operações bancárias. Desta feita, ainda que houvesse a 

ocorrência de fraude, a parte reclamada deve responder objetivamente 

pelos danos causados a parte reclamante. Deste modo, entendo que 

assiste razão a parte reclamante, pois não houve a comprovação dos 

débitos que originaram a inscrição de seus dados pessoais junto ao órgão 

de restrição ao crédito (SPC/SERASA). No entanto, prevalece no âmbito 

do Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que o dano moral 

sofrido em virtude de indevida negativação do nome se configura “in re 

ipsa”, ou seja, independentemente de prova. Nesse sentido: PROCESSUAL 

CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO DO NOME DO AUTOR NOS CADASTROS DE 

PROTEÇÃO AO CRÉDITO. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 1.022 DO 

CPC/2015. DANO MORAL IN RE IPSA. ASTREINTES. VALOR DOS DANOS 

MORAIS. REEXAME DE CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 

7/STJ. RAZOABILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Inexiste afronta ao art. 

1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma 

clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, 

manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam 

infirmar a conclusão adotada pelo Juízo. 2. O recurso especial não 

comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto 

fático dos autos (Súmula n. 7 do STJ). 3. Consoante a jurisprudência desta 

Corte, "nos casos de protesto indevido de título ou inscrição irregular em 

cadastros de inadimplentes, o dano moral se configura in re ipsa, isto é, 

prescinde de prova" (REsp n. 1.059.663/MS, Relatora Ministra NANCY 

ANDRIGHI, DJe 17/12/2008). 4. Somente em hipóteses excepcionais, 

quando irrisório ou exorbitante o valor da indenização por danos morais 

arbitrado na origem, a jurisprudência desta Corte permite o afastamento do 

óbice da Súmula n. 7 do STJ para possibilitar sua revisão. No caso, a 

quantia arbitrada na origem é razoável, não ensejando a intervenção desta 

Corte. 5. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 

1214839 / SC AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 

2017/0309892-0 – Relator (a) Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA - 

Órgão Julgador T4 - QUARTA TURMA - Data do Julgamento 26/02/2019 - 

Data da Publicação/Fonte DJe 08/03/2019) (Grifei) Insta ressaltar que a 

responsabilidade da parte reclamada como fornecedora de serviços é 

objetiva nos termos do art. 14 do CDC, que assim dispõe: O fornecedor de 

serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela 

reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à 

prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou 

inadequadas sobre sua fruição e riscos. Tal responsabilidade é afastada 

apenas quando comprovada que, tendo prestado o serviço, o defeito 

inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º, inc. I e 

II, do art. 14, do CDC). Sendo o ônus da prova relativo a essas hipóteses 

do prestador do serviço e não tendo ele se desincumbido do ônus que lhe 

cabia deve ser responsabilizado pelos danos causados. Os artigos 186 e 

927 ambos do Código Civil Brasileiro, prelecionam que: Art. 186. Aquele 

que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar 

direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete 

ato ilícito. Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar 

dano a outrem, fica obrigado a repará-lo. Nesse caso, em que provável a 

aflição da parte autora em face do ato lesivo ensejado pela parte 

demandada, resta estabelecido o dever de indenizar por dano moral, 

importando, na sequência, fixar o quantum indenizatório. Com efeito, a 

indenização por dano moral deve representar para a vítima uma satisfação 

capaz de amenizar de alguma forma o sofrimento impingido. A eficácia da 

contrapartida pecuniária está na aptidão para proporcionar tal satisfação 

em justa medida, de modo que não signifique um enriquecimento sem 

causa para a vítima e produza impacto bastante no causador do mal a fim 

de dissuadi-lo a praticar novo atentado. Sopesando tais orientações e 

ponderando as circunstâncias do caso, reputo apropriada e condizente a 

fixação da verba indenizatória por danos morais, satisfazendo, assim, a 

justa proporcionalidade entre o ato ilícito e o constrangimento causado, 

bem como a condição econômica da parte reclamada, atendendo ao 

caráter compensatório e ao mesmo tempo inibidor a que se propõe a 

pretensão indenizatória, nos moldes estabelecidos na Constituição da 

República, suficiente para representar um desestímulo à prática de novas 
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condutas pelo agente causador do dano. Assim, ante a ausência de 

comprovação de vínculo entre as partes, a declaração de inexistência da 

relação jurídica e do débito é medida que se impõe. DESCUMPRIMENTO DA 

TUTELA ANTECIPADA Em simples análise dos autos, em que pese a 

alegação da parte ré na manifestação de id 25753396, verifica-se que 

houve o descumprimento da tutela de urgência, conforme se infere do 

documento de id 29398967, de modo que a parte demandada reincluiu a 

mesma restrição nos órgãos restritivos em 30/11/2019. Desta forma, e por 

tudo mais que dos autos consta, condeno a parte reclamada ao 

pagamento da multa, fixando a importância de R$ 3.000,00 (três mil reais), 

pelo descumprimento ocorrido. DISPOSITIVO Ante o exposto, julgo 

PROCEDENTES os pedidos da exordial, com fundamento no artigo 487, 

inciso I, do Código de Processo Civil, para o fim de: 1 – confirmar a tutela 

de urgência deferida nos autos, condenando a parte reclamada ao 

pagamento da multa arbitrada de R$ 3.000,00 (três mil reais), ante o 

patente descumprimento da decisão, bem como determino que realize a 

comprovação do cumprimento da citada decisão, no prazo de 05 (cinco) 

dias, sob pena de majoração da multa anteriormente fixada; e 2 – 

condenar a parte reclamada ao pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais) 

pelos danos morais sofridos pela parte reclamante, valor este que deverá 

ser acrescido de correção monetária pelo índice oficial - INPC/IBGE, a 

partir da presente data e juros legais de 1% (um por cento) ao mês, desde 

o evento danoso, conforme disposição da súmula 54 do STJ. Sem custas 

nem honorários, em conformidade com o art.54 e art.55, ambos da Lei 

9.099/95. À consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado 

Especial Cível da Comarca de Jaciara para homologação conforme o artigo 

40 da lei 9.099/95. Jaciara - MT. Publicado e registrado no PJE. DANILO 

ALEXANDRE ALVES Juiz Leigo Vistos, Homologo, para que surtam seus 

jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo 

deste Juizado Especial. Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, 

arquive-se com as baixas necessárias. Intimem-se as partes da sentença. 

Jaciara - MT. EDNEI FERREIRA DOS SANTOS Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001545-17.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ROMILDO JERONIMO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1001545-17.2019.8.11.0010. REQUERENTE: ROMILDO JERONIMO DA 

SILVA REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos etc. Dispensado o 

relatório nos termos do artigo 38, caput, da lei n. 9.099/95. Analisando o 

processo, verifico que se encontra maduro para julgamento, sendo 

desnecessária a produção de outras provas, motivo pelo qual passo ao 

julgamento antecipado da lide, conforme o art. 355, I do CPC. Trata-se de 

ação proposta por ROMILDO JERONIMO DA SILVA, em desfavor 

TELEFÔNICA BRASIL S.A. Relata a parte autora que teve seu nome 

inserido nos órgãos de proteção ao crédito, referente débito do qual 

desconhece a origem, tendo em vista ausência de qualquer débito junto a 

parte ré, pleiteando ao final a declaração de inexistência do débito e 

indenização de danos morais. Em contestação alega a parte reclamada, 

em síntese, preliminar de indeferimento da inicial e inépcia, afirmando no 

mérito que o débito é devido, ante a existência de relação jurídica entre as 

partes, não havendo dever de indenizar, haja vista inexistência de 

qualquer irregularidade na cobrança, pugnando ao final pela condenação 

da parte autora nas penas de litigância de má-fé e pedido contraposto. É o 

breve relato. Decido. PRELIMINARES Rejeito a preliminar de indeferimento 

da inicial, sob o fundamento de ausência comprovante de residência válido 

e documento indispensável, tendo em vista que os documentos trazidos 

aos autos apresentam informações verossímeis, suficiente ao deslinde da 

causa. Ultrapassada a fase das preliminares, passo à análise do MÉRITO 

da demanda. DA REALIZAÇÃO DE PERÍCIA FONOAUDIOLÓGICA Tenho 

pela desnecessidade de perícia, vez que dos documentos acostados nos 

autos é possível se inferir a existência de relação entre as partes, ou seja, 

o conjunto probatório dos autos possibilita a identificação da relação havia 

entre a parte autora e a parte ré. Ademais, o áudio juntado nos autos, 

demonstra claramente a contratação dos serviços pela parte autora, o 

qual foi registrado e confirmado pela mesma, que confirmou todos os seus 

dados pessoais, quando da contratação. Ainda, chama a atenção o fato 

de que a própria parte autora CONFIRMOU SEU ENDEREÇO RESIDENCIAL 

PARA O RECEBIMENTO DAS FATURAS, O QUAL É O MESMO DECLINADO 

NA EXORDIAL, não sendo crível que eventual falsário solicitaria o envio da 

fatura para a residência da parte reclamante. Nesse sentido, transcrevo o 

seguinte julgado da Turma Recursal do Mato Grosso: RECURSO 

INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO C/C 

PEDIDO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE 

INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS - NECESSIDADE DE PERÍCIA 

FONOAUDIOLÓGICA - NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO - INSCRIÇÃO DO 

NOME DA PARTE RECLAMANTE EM CADASTROS DE INADIMPLENTES - 

RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA - INSCRIÇÃO EM SERASA LEGÍTIMA - 

AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO - EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO – DANO 

MORAL INEXISTENTE - PROCEDÊNCIA DO PEDIDO CONTRAPOSTO - 

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Não há que se falar em 

incompetência dos juizados especiais no presente caso, em razão da 

necessidade de realizar perícia fonoaudiológica, uma vez que o conteúdo 

probatório trazido nos autos foi suficiente para o julgamento da lide, além 

de que em sede de Juizados Especiais, são admitidos todos os meios de 

provas, desde que legítimos, como se denota da leitura do art. 32 da Lei nº 

9.099/95. 2. Tendo a parte recorrida apresentado o áudio de ligação 

telefônica que comprova a existência de relação jurídica entre as partes, 

resta afastada a alegação de fraude. 3. Não pratica ato ilícito a empresa 

que, verificando o inadimplemento da dívida, insere o nome do consumidor 

nos órgãos de proteção ao crédito, agindo no exercício regular do direito 

4. Havendo dívida em aberto, correta a decisão de origem que julgou 

procedente o pedido contraposto para condenar a parte reclamante a 

adimplir a dívida. 5. Não havendo demonstração da fraude alegada, não há 

se falar em inexistência de débito e danos morais. 6. Sentença mantida por 

seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 

9 .099 /95 .  ( P r o c e d i m e n t o  d o  J u i z a d o  E s p e c i a l  C í v e l 

781400920168110001/2017, Turma Recursal Única, Julgado em 

18/10/2017, Publicado no DJE 18/10/2017) Ultrapassada a fase das 

preliminares, passo à análise do MÉRITO da demanda. MÉRITO Em análise 

aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que 

razão NÃO assiste à parte autora. A solução do litígio não demanda muito 

esforço, mormente pela regra do Código de Processo Civil que estabelece 

que compete ao autor provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu 

fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. Além disso, 

segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do Código de Processo 

Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda matéria de defesa, 

expondo as razões de fato e de direito, com que impugna o pedido do 

autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. 

Temos por regra, que nos litígios envolvendo relações de consumo, tal 

qual no presente caso, o ônus da prova passa a ser da parte 

fornecedora. A inversão do ônus da prova tem como fundamento a 

hipossuficiência da parte consumidora, não só no plano econômico, mas 

também jurídico, principalmente processual, porque não raras vezes está 

a parte consumidora impossibilitada de comprovar seu direito por ausência 

de dados, enquanto a parte fornecedora tem ao seu alcance todos os 

elementos indispensáveis para a produção da prova. Assim, inverto o 

ônus da prova em favor da parte consumidora, o que faço com 

supedâneo no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na 

relação processual. Incumbe a parte reclamada provar a veracidade de 

seus argumentos alegados, na qualidade de fornecedora de serviços, 

seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque as assertivas 

são fatos extintivos de direito, nos termos do art. 373, II, do CPC. 

Compulsando os autos verifico que a parte reclamada conseguiu 

satisfatoriamente com a contestação inibir os fatos constitutivos do direito 

do autor trazido com a exordial e, provando o que afirmou com a defesa. 

Com efeito, o que se tem de relevante para o deslinde da controvérsia é 

que a parte autora contesta as cobranças realizadas pela parte 

reclamada, negando qualquer contratação nesse sentido. Em que pese as 

alegações da parte autora de que nunca realizou qualquer relação jurídica 

com a parte ré, que ensejasse a realização da cobrança, esta última 

conseguiu demonstrar que houve a celebração de negócio jurídico entre 

as partes, conforme se infere do áudio da ligação travada pelas partes, 

trazido aos autos com a contestação. Analisando detidamente o processo, 
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verifico que o áudio trazido no id 28834014, deve ser reconhecido, vez 

que demonstra claramente que houve realização de negócio jurídico entre 

as partes, sendo anuído pela parte reclamante, após a confirmação de 

seus dados pessoais, a contratação de plano telefônico junto a parte 

demandada, conforme já delineado acima. Outrossim, a parte reclamante 

não trouxe nos autos qualquer documento capaz de desconstituir as 

sólidas argumentações da parte ré, bem como não demonstrou a 

realização do pagamento dos débitos discutidos nestes autos. Por seu 

turno a parte requerida demonstrou a existência dos débitos e da 

contratação, bem como a inocorrência dos pagamentos das faturas, as 

quais encontra-se anexadas nos autos. Desta forma, restou comprovada 

a existência da relação jurídica entre as partes e que, de fato, a parte 

autora contratou os serviços da empresa reclamada, sendo a cobrança 

devida. Desta feita, o conjunto probatório autoriza a conclusão de que 

houve relação negocial firmada entre as partes e, que as cobranças dos 

valores pela parte reclamada se deram em razão de efetiva adesão da 

parte autora. Conforme regra do artigo 14, §3º, inciso II do Código de 

Defesa do Consumidor, o fornecedor de serviços não será 

responsabilizado quando provar a culpa exclusiva do consumidor, 

hipótese verificada no caso dos autos. O que se depreende do caso em 

tela é que houve negativação do nome da parte reclamante relativa a 

dívida inadimplida, uma vez que a requerida comprova através de várias 

provas, inclusive áudio da ligação realizada junto a parte autora, a 

existência da relação comercial e débito entre os litigantes. Assim, não se 

verificando a ocorrência de qualquer conduta ilícita ou indevida pela parte 

reclamada, não há que se falar em ocorrência de dano material e moral, 

uma vez que, ausentes os requisitos necessários para que haja o dever 

de indenizar, ou seja, o ato ilícito, o dano, o nexo de causalidade entre o 

ato, o dano e a culpa da reclamada. DA LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ Vislumbro 

no presente litígio a existência de litigância de má-fé pela parte autora, 

frente à notória alteração na realidade dos fatos, nos termos do art. 142 

do CPC, o que dá ensejo à sua condenação, nos termos do art. 81 do 

Código de Processo Civil. A parte reclamante ingressou com a presente 

demanda afirmando não possuir qualquer relação jurídica com a parte 

reclamada, que autorizasse a cobrança de tais débitos, o que implicaria 

em ato ilícito ensejador de danos morais pelo abalo sofrido, em virtude dos 

atos da parte reclamada, que ensejou a inserção de seu nome nos órgãos 

de proteção ao crédito. Entretanto, compulsando aos autos, verifico que a 

reclamada cumpriu com seu ônus probatório, demonstrando se tratar de 

dívida devidamente contraída, inclusive acostando aos autos documentos 

que demonstram a existência junto a parte autora. Logo, resta clara a 

alteração dos fatos, já que a parte reclamante indica a inexistência da 

relação jurídica devidamente comprovada nos presentes autos, 

tornando-se a condenação em litigância de má-fé medida necessária. 

Imperioso mencionar, inclusive, que se há alguma irregularidade esta 

encontra-se no agir da parte autora, que na tentativa de se eximir de suas 

obrigações induziu em erro este juízo alterando a verdade dos fatos, 

ficando caracterizada a litigância de má-fé prevista no artigo 80 do CPC. 

Eis o entendimento jurisprudencial: APELAÇÃO CIVEL. AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDO 

DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. LEGALIDADE DA 

CONTRATAÇÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDENCIA MANTIDA. LITIGANCIA 

DE MÁ-FÉ CONFIGURADA. 1. BAIXA DO FEITO EM DILIGÊNCIA. DAS 

PROVAS PRODUZIDAS NOS AUTOS: As provas produzidas pela parte ré, 

nos termos do que dispõe o artigo 333, II, do Código de Processo Civil, são 

suficientes para contrapor o alegado pelo requerente e comprovar que a 

contratação de fato existiu. 2. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. Mantida a 

condenação da parte demandante. Inviabilidade de condenação do 

procurador da parte. Precedentes desta Corte e do Superior Tribunal de 

Justiça. NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO. 

(Apelação Cível Nº 70056465560, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de 

Justiça do RS, Relator: Eduardo João Lima Costa, Julgado em 08/10/2013). 

DO PEDIDO CONTRAPOSTO A parte reclamada requer o pagamento no 

valor da dívida relativamente ao inadimplemento, aduz que a parte autora 

deveria quitar seus débitos, porém, deixou de pagar o importe de R$ 

120,81 (cento e vinte reais e oitenta e um centavos), que se encontra 

inadimplente, sem notícias nos autos de quitação. Diante da comprovação 

da relação jurídica e, em face de inadimplência da mesma, merece guarida 

o pedido contraposto apresentado pela parte reclamada. DISPOSITIVO 

Ante o exposto, julgo IMPROCEDENTES os pedidos da exordial, declarando 

extinto o feito com resolução do mérito, com fundamento no artigo 487, 

inciso I, do Código de Processo Civil. ACOLHO o pedido contraposto, 

determinando que a parte autora pague a fatura discutida nos autos, cujo 

valor total é de R$ 120,81 (cento e vinte reais e oitenta e um centavos), 

acrescida de juros e corrigida monetariamente a partir do vencimento da 

fatura. Por outro lado, condeno a parte reclamante à pena de litigância de 

má-fé no valor equivalente a 5% sobre o valor corrigido da causa, a ser 

revertido em favor da parte reclamada, na forma do artigo 81, do Código 

de Processo Civil. Outrossim, em decorrência da má-fé, condeno a parte 

reclamante, na forma do artigo 55 da Lei n. 9.099/95, ao pagamento das 

custas e honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da causa, 

levando-se em conta os critérios do art. 85, §8º do Código de Processo 

Civil. Ressalto, ainda, que, nos termos do Enunciado 114 do FONAJE, “A 

gratuidade da justiça não abrange o valor devido em condenação por 

litigância de má-fé (XX Encontro – São Paulo/SP)”. À consideração do 

Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial Cível da Comarca de 

Jaciara para homologação conforme o artigo 40 da lei 9.099/95. Jaciara - 

MT. Publicado e registrado no PJE. DANILO ALEXANDRE ALVES Juiz Leigo 

Vistos, Homologo, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o 

Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo deste Juizado Especial. 

Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, arquive-se com as 

baixas necessárias. Intimem-se as partes da sentença. Jaciara - MT. 

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001150-93.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

VIVO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANTE RUBENS FERREIRA DE SANTANA OAB - MT26556/O 

(ADVOGADO(A))

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT13333-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VANESSA CRISTINA ALVES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

DERCIO LUPIANO DE ASSIS FILHO OAB - MT0012466S (ADVOGADO(A))

ALEXANDER PARMIGIANI OAB - MT0018912A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1001150-93.2017.8.11.0010. EXECUTADO: VIVO S.A. EXEQUENTE: 

VANESSA CRISTINA ALVES Vistos e etc. Dispenso o relatório, nos termos 

do artigo 38, da Lei 9.099/95. Trata-se de irresignação, através de objeção 

de não-executividade oposta por VANESSA CRISTINA ALVES, contra 

decisão proferida no presente feito, movido por VIVO S.A. Passo a análise 

de MÉRITO. Os pedidos dos excipientes são procedentes. Os excipientes 

alegam matéria de ordem pública, em síntese aduz ilegitimidade ativa do 

escritório CORREA DA COSTA ADVOGADOS. Existem questões e 

matérias que podem ser arguidas e conhecidas de ofício a qualquer tempo 

pelo juiz. Tais matérias são as chamadas de matérias de ordem pública, 

que não podem ser atingidas pela preclusão. Consequentemente, não se 

atendendo os requisitos essenciais para a execução do título — liquidez, 

certeza e exigibilidade — e não observando as matérias relativas à 

admissibilidade, não é correto o executado sofrer qualquer tipo de 

constrição patrimonial para posteriormente poder alegar a carência do 

título, ou sendo detectado o vício menos evidente já quando esgotado o 

prazo para se defender, o executado não os possa alegar. Nesses 

casos, é utilizado uma petição simples, consequência de uma elaboração 

doutrinária chamada de exceção de pré-executividade, também 

classificada como defesa endoprocessual. Logo, arguida a ilegitimidade da 

parte exequente, ora excepto, considerando se tratar de matéria que, no 

caso concreto, prescinde de dilação probatória e que, ademais, é matéria 

de ordem pública, portanto, passível de ser suscitada em sede de 

exceção de pré-executividade. Em análise às circunstâncias e elementos 

dos autos, entendo que assiste razão ao excipiente. Isso porque, de 

acordo com a sentença proferida no id 13463085 e confirmada no 

acórdão de id 16381319, o excipiente fora condenado no pagamento de 

custas e honorários advocatícios, decorrentes de litigância de má-fé. 

Ocorre, que o cumprimento de sentença de id 24228981, fora promovido 

por CORREA DA COSTA ADVOGADOS, parte ilegítima para requer tal 

providência, tendo em vista que não é o Advogado responsável pela 

percepção dos honorários advocatícios fixados nos autos, bem como não 
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é parte no processo para o recebimento da multa aplicada. É dizer, a parte 

legítima para pleitear os honorários advocatícios é ADVOCACIA MACIEL, 

tendo em vista tratar do escritório beneficiário de tal decisão, ao passo 

que a parte legítima para pleitear a multa aplicada é VIVO S.A / 

TELEFÔNICA BRASIL S.A, tendo em vista ser parte no processo, legítima 

para tal desiderato. Nesse sentido, deve ser reconhecida a ilegitimidade do 

excepto para figurar na qualidade de exequente na presente ação. DOS 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS Quanto ao pleito de condenação da parte 

exequente no pagamento de honorários advocatícios, tenho que o mesmo 

deve ser indeferido. Consoante estabelece o art. 55 da Lei 9.099/1995, 

apenas em segundo grau, o recorrente, caso vencido, pagará honorários 

de advogado. Como a exceção constitui-se em mero incidente que tramita 

no primeiro grau e culmina com decisão interlocutória que sequer sentença 

é, não se pode cogitar da incidência de condenação ao pagamento de 

honorários sucumbenciais. Nesse ponto, sentido: AÇÃO DE COBRANÇA - 

EXCEÇÃO DE PRÉ - EXECUTIVIDADE REJEITADA - RECURSO INOMINADO - 

PROCESSO NA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - DECISÃO QUE 

REJEITA A EXCEÇÃO DE PRÉ - EXECUTIVIDADE - NÃO PASSÍVEL DE 

RECURSO INOMINADO - RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. A decisão que 

rejeita a exceção de pré - executividade é de natureza interlocutória e, 

como tal, não pode ser atacada por meio de recurso inominado. 2. 

Recurso não conhecido. (N.U 8010095-51.2016.8.11.0020, TURMA 

RECURSAL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado 

em 11/02/2020, Publicado no DJE 13/02/2020) Assim, não há se falar em 

fixação de honorários na exceção de pré-executividade, hipótese dos 

autos. DISPOSITIVO Diante do exposto, julgo PROCEDENTE a pretensão 

deduzida na exceção de pré-executividade, para o fim de declarar a 

ilegitimidade do excepto para figurar na qualidade de exequente na 

presente ação. Sem custas e honorários, conforme inteligência dos 

artigos 54 e 55, da Lei nº 9.099/95. À consideração do Excelentíssimo Juiz 

de Direito do Juizado Especial Cível da Comarca de Jaciara para 

homologação conforme o artigo 40 da lei 9.099/95. Jaciara - MT. Publicado 

e registrado no PJE. DANILO ALEXANDRE ALVES Juiz Leigo Vistos, 

Homologo, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, a decisão da 

lavra do Juiz Leigo deste Juizado Especial. Preclusa a via recursal, em 

nada sendo requerido, arquive-se com as baixas necessárias. Intimem-se 

as partes da sentença. Jaciara - MT. EDNEI FERREIRA DOS SANTOS Juiz 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000650-56.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

CELIO FRANCISCO BRASILEIRO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1000650-56.2019.8.11.0010. EXEQUENTE: CELIO FRANCISCO BRASILEIRO 

EXECUTADO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos etc. Dispensado o relatório 

nos termos do artigo 38, caput, da lei n. 9099/95. Trata-se de ação 

proposta por CELIO FRANCISCO BRASILEIRO, em face de TELEFÔNICA 

BRASIL S.A., a qual encontra-se em fase de cumprimento de sentença. 

Analisando detidamente o processo, verifico que a presente controvérsia 

gira em torno do cumprimento da tutela de urgência deferida no id 

19039841. Com efeito, se infere do documento de id 20343424, que a 

parte ré fora intimada em 07/05/2019 para cumprimento da decisão que 

deferiu a tutela de urgência, com prazo de 05 (cinco) dias para 

cumprimento, sob pena de multa fixa de R$ 1.000,00 (um mil reais). Logo, a 

parte demandada possuía até a data de 13/05/2019 para cumprimento da 

decisão, tendo em vista se tratar do primeiro dia útil seguinte ao 

vencimento do prazo, nos termos do art. 224, § 1º, do CPC. Ademais, 

verifica-se que o ato a ser praticado pela parte reclamada 

(reestabelecimento da linha telefônica), trata-se de ato material, portanto, 

devendo se contato em dias corridos. Nesse sentido: AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO ORDINÁRIA. OBRIGAÇÃO 

DE FAZER. MULTA DIÁRIA. 1. Nos termos do artigo 537, caput, do 

CPC/2015, mostra-se cabível a fixação de multa diária para o eventual 

descumprimento da determinação judicial de cancelamento de gravame de 

alienação fiduciária. 2. Restando dirigida a ordem de cancelamento à 

própria credora fiduciária incide, à espécie, o contido no § 3º do artigo 231 

do CPC/2015, correspondendo o dia do começo do prazo para 

cumprimento da determinação judicial à data em que se der a 

comunicação. Não se tratando de ato processual, mas, sim, de ato material 

de cancelamento de gravame, o prazo deve ser contado em dias corridos, 

e não em dias úteis. 3. O valor fixado a título de astreintes deve ser 

suficiente para compelir o obrigado a cumprir a determinação judicial, não 

se revelando abusivo o montante fixado na origem (R$ 300,00 por dia de 

atraso, limitada a sua incidência ao período de 20 dias). AGRAVO DE 

INSTRUMENTO DESPROVIDO.(Agravo de Instrumento, Nº 70080473614, 

Décima Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Mário 

Crespo Brum, Julgado em: 28-03-2019) Outrossim, verifica-se que a parte 

ré informou através da manifestação de id 25459819, que a referida 

decisão somente fora cumprida na data de 14/05/2019. Assim, tem-se que 

houve o efetivo descumprimento da obrigação imposta no presente feito, 

razão pela qual a incidência da multa ali fixada é medida que se impõe. 

DISPOSITIVO Isto posto, com fundamento no artigo 6º da Lei 9.099/95 e 

487, inciso I do Código de Processo Civil, em atenção, ainda, aos princípios 

de direito aplicáveis à espécie, fixa-se o saldo remanescente no valor de 

R$ 1.000,00 (um mil reais). Intime-se a parte executada para, em 15 dias, 

realizar o pagamento da quantia remanescente, sob pena de penhora. 

Sem custas e honorários advocatícios, face ao disposto nos art. 54 e 55 

da Lei n.º 9.099/95. À consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do 

Juizado Especial Cível da Comarca de Jaciara para homologação conforme 

o artigo 40 da lei 9.099/95. Jaciara - MT. Publicado e registrado no PJE. 

DANILO ALEXANDRE ALVES Juiz Leigo Vistos, Homologo, para que 

surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do 

Juiz Leigo deste Juizado Especial. Preclusa a via recursal, em nada sendo 

requerido, arquive-se com as baixas necessárias. Intimem-se as partes da 

sentença. Jaciara - MT. EDNEI FERREIRA DOS SANTOS Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000363-30.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANTE RUBENS FERREIRA DE SANTANA OAB - MT26556/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROSI MARY ALVES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1000363-30.2018.8.11.0010. EXECUTADO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. 

EXEQUENTE: ROSI MARY ALVES Vistos e etc. Dispenso o relatório, nos 

termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. Trata-se de irresignação, através de 

objeção de não-executividade oposta por ROSI MARY ALVES, contra 

decisão proferida no presente feito, movido por TELEFÔNICA BRASIL S.A. 

Passo a análise de MÉRITO. Os pedidos do excipiente são procedentes. O 

excipiente alega matéria de ordem pública, em síntese aduz ilegitimidade 

ativa do escritório CORREA DA COSTA ADVOGADOS. Existem questões e 

matérias que podem ser arguidas e conhecidas de ofício a qualquer tempo 

pelo juiz. Tais matérias são as chamadas de matérias de ordem pública, 

que não podem ser atingidas pela preclusão. Consequentemente, não se 

atendendo os requisitos essenciais para a execução do título — liquidez, 

certeza e exigibilidade — e não observando as matérias relativas à 

admissibilidade, não é correto o executado sofrer qualquer tipo de 

constrição patrimonial para posteriormente poder alegar a carência do 

título, ou sendo detectado o vício menos evidente já quando esgotado o 

prazo para se defender, o executado não os possa alegar. Nesses 

casos, é utilizado uma petição simples, consequência de uma elaboração 

doutrinária chamada de exceção de pré-executividade, também 

classificada como defesa endoprocessual. Logo, arguida a ilegitimidade da 

parte exequente, ora excepto, considerando se tratar de matéria que, no 

caso concreto, prescinde de dilação probatória e que, ademais, é matéria 

de ordem pública, portanto, passível de ser suscitada em sede de 
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exceção de pré-executividade. Em análise às circunstâncias e elementos 

dos autos, entendo que assiste razão ao excipiente. Isso porque, de 

acordo com a sentença proferida no id 13749329, o excipiente fora 

condenado no pagamento de custas e honorários advocatícios, 

decorrentes de litigância de má-fé. Ocorre, que o cumprimento de 

sentença de id 24115236, fora promovido por CORREA DA COSTA 

ADVOGADOS, parte ilegítima para requer tal providência, tendo em vista 

que não é o Advogado responsável pela percepção dos honorários 

advocatícios fixados nos autos, bem como não é parte no processo para 

o recebimento da multa aplicada. É dizer, a parte legítima para pleitear os 

honorários advocatícios é ADVOCACIA MACIEL, tendo em vista tratar do 

escritório beneficiário de tal decisão, ao passo que a parte legítima para 

pleitear a multa aplicada é TELEFÔNICA BRASIL S.A, tendo em vista ser 

parte no processo, legítima para tal desiderato. Nesse sentido, deve ser 

reconhecida a ilegitimidade do excepto para figurar na qualidade de 

exequente na presente ação. DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS Quanto 

ao pleito de condenação da parte exequente no pagamento de honorários 

advocatícios, tenho que o mesmo deve ser indeferido. Consoante 

estabelece o art. 55 da Lei 9.099/1995, apenas em segundo grau, o 

recorrente, caso vencido, pagará honorários de advogado. Como a 

exceção constitui-se em mero incidente que tramita no primeiro grau e 

culmina com decisão interlocutória que sequer sentença é, não se pode 

cogitar da incidência de condenação ao pagamento de honorários 

sucumbenciais. Nesse sentido: AÇÃO DE COBRANÇA - EXCEÇÃO DE PRÉ 

- EXECUTIVIDADE REJEITADA - RECURSO INOMINADO - PROCESSO NA 

FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - DECISÃO QUE REJEITA A 

EXCEÇÃO DE PRÉ - EXECUTIVIDADE - NÃO PASSÍVEL DE RECURSO 

INOMINADO - RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. A decisão que rejeita a 

exceção de pré - executividade é de natureza interlocutória e, como tal, 

não pode ser atacada por meio de recurso inominado. 2. Recurso não 

conhecido. (N.U 8010095-51.2016.8.11.0020, TURMA RECURSAL, 

VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 

11/02/2020, Publicado no DJE 13/02/2020) Assim, não há se falar em 

fixação de honorários na exceção de pré-executividade, hipótese dos 

autos. DISPOSITIVO Diante do exposto, julgo PROCEDENTE a pretensão 

deduzida na exceção de pré-executividade, para o fim de declarar a 

ilegitimidade do excepto para figurar na qualidade de exequente na 

presente ação. Sem custas e honorários, conforme inteligência dos 

artigos 54 e 55, da Lei nº 9.099/95. À consideração do Excelentíssimo Juiz 

de Direito do Juizado Especial Cível da Comarca de Jaciara para 

homologação conforme o artigo 40 da lei 9.099/95. Jaciara - MT. Publicado 

e registrado no PJE. DANILO ALEXANDRE ALVES Juiz Leigo Vistos, 

Homologo, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, a decisão da 

lavra do Juiz Leigo deste Juizado Especial. Preclusa a via recursal, em 

nada sendo requerido, arquive-se com as baixas necessárias. Intimem-se 

as partes da decisão. Jaciara - MT. EDNEI FERREIRA DOS SANTOS Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002593-45.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

IVALDEIR FERREIRA DE SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO(A))

ISLEI RIBEIRO DE MORAIS OAB - MT21825/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1002593-45.2018.8.11.0010. EXEQUENTE: IVALDEIR FERREIRA DE SOUZA 

EXECUTADO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos etc. Dispensado o relatório 

nos termos do artigo 38, caput, da lei n. 9.099/95. A questão controvertida 

é restrita a exame de matéria de direito, motivo pelo qual passo a decidir 

antecipadamente, nos termos do art. 335, inciso I, do Código de Processo 

Civil. Trata-se de Embargos à Execução interposto por TELEFÔNICA 

BRASIL S.A., no processo em que lhe move IVALDEIR FERREIRA DE 

SOUZA. A parte embargante questiona excesso da execução, ante a 

utilização de parâmetros equivocados pela parte embargada, quando da 

realização dos cálculos. É o breve relato. Decido. MÉRITO Em análise aos 

elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que 

assiste parcial razão à parte embargante. Com efeito, analisando 

detidamente os autos, verifico que houve a garantia do juízo, conforme se 

infere da constrição realizada no id 25812980, no valor de R$ 6.445,71 

(seis mil, quatrocentos e quarenta e cinco reais e setenta e um centavos). 

Entretanto, verifica-se que houve excesso no montante pleiteado pela 

parte embargada, tendo em vista a não incidência de honorários 

advocatícios. Outrossim, infere-se dos autos que não houve a 

demonstração do cumprimento da decisão judicial, que determinou a 

devolução da linha telefônica da parte embargada, sob pena de multa fixa 

de R$ 1.000,00 (um mil reais). Logo, afigura-se correto o cálculo abaixo: 

Dados básicos informados para cálculo Descrição do cálculo Valor 

Nominal R$ 4.000,00 Indexador e metodologia de cálculo INPC-IBGE - 

Calculado pro-rata die. Período da correção 11/2/2019 a 5/11/2019 Taxa 

de juros (%) 1 % a.m. simples Período dos juros 28/10/2018 a 5/11/2019 

Multa (%) 10 % Dados calculados Fator de correção do período 267 dias 

1,021764 Percentual correspondente 267 dias 2,176362 % Valor corrigido 

para 5/11/2019 (=) R$ 4.087,05 Juros(373 dias-12,43333%) (+) R$ 508,16 

Multa (10%) (+) R$ 459,52 Sub Total (=) R$ 5.054,73 Valor total (=) R$ 

5.054,73 Portanto, tem-se que o valor correto da condenação perfaz o 

importe de R$ 5.054,73 (cinco mil, cinquenta e quatro reais e setenta e três 

centavos), ao qual deve ser acrescido o valor de R$ 1.000,00 (um mil 

reais), a título de astreintes. Desta feita, fixa-se o valor do presente 

cumprimento de sentença em R$ 6.054,73 (seis mil, cinquenta e quatro 

reais e setenta e três centavos). Assim, verifico que assiste razão a parte 

embargante, posto que houve excesso na execução. DISPOSITIVO Isto 

posto, com fundamento no artigo 6º da Lei 9.099/95 e 487, inciso I do 

Código de Processo Civil, em atenção, ainda, aos princípios de direito 

aplicáveis à espécie, homologo o cálculo apresentado pela Contadoria e 

julgo PROCEDENTE os presentes Embargos, para fixar como correto o 

valor de R$ 6.054,73 (seis mil, cinquenta e quatro reais e setenta e três 

centavos), devendo tal valor ser liberado em favor da parte embargada, 

ora reclamante. Determino a liberação do valor remanescente em favor da 

parte embargante (TELEFÔNICA BRASIL S.A.), com seus acréscimos, 

devendo a mesma informar nos autos seus dados bancários. Sem custas 

e nem condenação ao pagamento de verbas honorárias face ao disposto 

no art. 55 da Lei 9.099/95. À consideração do Excelentíssimo Juiz de 

Direito do Juizado Especial Cível da Comarca de Jaciara para homologação 

conforme o artigo 40 da lei 9.099/95. Jaciara - MT. Publicado e registrado 

no PJE. DANILO ALEXANDRE ALVES Juiz Leigo Vistos, Homologo, para 

que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra 

do Juiz Leigo deste Juizado Especial. Preclusa a via recursal, em nada 

sendo requerido, arquive-se com as baixas necessárias. Intimem-se as 

partes da sentença. Jaciara - MT. EDNEI FERREIRA DOS SANTOS Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002016-33.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ALFREDO NUNES DA SILVA FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR OAB - MT16873/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1002016-33.2019.8.11.0010. REQUERENTE: ALFREDO NUNES DA SILVA 

FILHO REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos e etc. Dispenso o 

relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. Decido. Recurso de 

embargos de declaração opostos por TELEFÔNICA BRASIL S/A, contra 

sentença proferida no presente feito, que lhe move ALFREDO NUNES DA 

SILVA FILHO. Consoante ao embargo da parte ré, por discordar com a 

fundamentação declinada na sentença, pretende, pela via dos 

aclaratórios, rever o entendimento do juízo prolator. Verifico que as 

razões do embargo revelam o inconformismo da parte com a sentença que 

julgou parcialmente procedente a demanda, não reconhecendo sua tese, 
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sustentada na peça de resistência. Não há o que aclarar ou colmatar no 

ato sentencial, o que fulmina o meio impugnativo ora manejado. Friso, uma 

vez mais, que a sentença não padece de dúvida, obscuridade, 

contradição ou omissão, que são as hipóteses de cabimento dos 

aclaratórios. Cito: Ementa: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. ADVOGADO DA UNIÃO. 

GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE EXECUTIVA - GAE. EXCLUSÃO PELA 

MEDIDA PROVISÓRIA 2.048-26/2000, QUE INSTITUIU A GRATIFICAÇÃO DE 

DESEMPENHO DE ATIVIDADE JURÍDICA - GDAJ. AUSÊNCIA DE VÍCIOS DE 

OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA. 

PRETENSÃO DE REEXAME. NÃO CABIMENTO. 1. Os aclaratórios não 

merecem prosperar, pois o acórdão embargado não padece de vícios de 

omissão, contradição ou obscuridade, na medida que apreciou a demanda 

de forma clara e precisa, estando bem delineados os motivos e 

fundamentos que a embasam. 2. Não se prestam os embargos de 

declaração ao reexame da matéria que se constitui em objeto do decisum, 

porquanto constitui instrumento processual com o escopo de eliminar do 

julgamento obscuridade, contradição ou omissão sobre tema cujo 

pronunciamento se impunha pela decisão ou, ainda, de corrigir evidente 

erro material, consoante reza o art. 535 do CPC. 3. Embargos de 

declaração rejeitados. (EDcl no REsp 1353016/AL, Rel. Ministro MAURO 

CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 28/08/2013, DJe 

03/09/2013). Logo, em relação ao embargo da parte demandada mostra-se 

imperativo pela declaração de que o presente é manifestamente 

descabido, porquanto, como dito acima, não objetiva aclarar ou a integrar 

o julgado, tendo em vista que o meio impugnativo ora manejado busca, tão 

só, modificar o entendimento declinado pelo Estado-juiz acerca da matéria 

ora impugnada, o que não se compadece com o recurso manejado. Logo, 

o que se tem, por conclusão, é um incidente manifestamente protelatório, 

tendo em vista que o recurso só visa à rediscussão de questão já 

decidida, protelando o andamento do feito, e até porque a sentença já 

havia considerado todos os pontos trazidos no presente embargos, bem 

como este mesmo juízo já havia advertido a parte embargante, em 

processos anteriores, de que a oposição de novos embargos de 

declaração com fins meramente protelatórios ensejaria a aplicação de 

multa, conforme previsão expressa do § 2º do art. 1.026 do CPC. Nesse 

sentido: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO DE AGRAVO INTERNO. 

OMISSÃO/OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA. AGRAVO INTERNO QUE 

CONFIRMA DECISÃO MONOCRÁTICA AMPARADA EM JULGADOS DO STJ. 

EMBARGOS PROTELATÓRIOS . MULTA DO ART. 1.026, §2º DO CPC. 

EMBARGOS REJEITADOS. 1. “A omissão apta a ensejar os aclaratórios é 

aquela advinda do próprio julgamento e prejudicial à compreensão da 

causa, e não aquela que entenda o embargante. ” (AgInt no AREsp 

1037816/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA 

TURMA, julgado em 23/05/2017, DJe 30/05/2017). 2. Se não há, no 

acórdão, omissão, contradição, obscuridade ou erro material, mas o mero 

inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, 

não há outro caminho senão o desprovimento dos embargos de 

declaração. Não existindo qualquer das hipóteses previstas no artigo 

1.022 do Código de Processo Civil, os embargos devem ser rejeitados. 3. 

Quando os Embargos de Declaração são protelatórios, aplica-se a multa a 

que se refere o art. 1.026, §2º, do CPC. (N.U 1014022-39.2018.8.11.0000, 

CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO 

BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 

17/12/2019, Publicado no DJE 19/12/2019) Resta, assim, atraída a 

incidência da penalidade prevista no art. 1.026, §2º, do CPC. Assim, não 

vislumbro a existência dos alegados vícios na decisão proferida. Não 

concordando a parte Embargante com o julgado, o único remédio possível 

é a interposição do recurso previsto em Lei. Diante do exposto, desacolho 

os embargos de declaração, aplicando à embargante multa em favor da 

parte embargada no valor de 2% sobre o valor atualizado da causa. À 

consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial Cível 

da Comarca de Jaciara para homologação conforme o artigo 40 da lei 

9.099/95. Jaciara - MT. Publicado e registrado no PJE. DANILO 

ALEXANDRE ALVES Juiz Leigo Vistos, Homologo, para que surtam seus 

jurídicos e legais efeitos, a decisão da lavra do Juiz Leigo deste Juizado 

Especial. Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, arquive-se 

com as baixas necessárias. Intimem-se as partes da sentença. Jaciara - 

MT. EDNEI FERREIRA DOS SANTOS Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000861-92.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

SIVANO DE SOUZA LAMEIRO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1000861-92.2019.8.11.0010. EXEQUENTE: SIVANO DE SOUZA LAMEIRO 

EXECUTADO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos etc. Dispensado o relatório 

nos termos do artigo 38, caput, da lei n. 9.099/95. A questão controvertida 

é restrita a exame de matéria de direito, motivo pelo qual passo a decidir 

antecipadamente, nos termos do art. 335, inciso I, do Código de Processo 

Civil. Trata-se de Embargos à Execução interposto por TELEFÔNICA 

BRASIL S.A., no processo em que lhe move SIVANO DE SOUZA 

LAMEIRO. A parte embargante questiona excesso da execução, ante a 

utilização de parâmetros equivocados pela parte embargada, quando da 

realização dos cálculos. É o breve relato. Decido. MÉRITO Em análise aos 

elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que 

assiste parcial razão à parte embargante. Com efeito, analisando 

detidamente os autos, verifico que houve a garantia do juízo, conforme se 

infere da constrição realizada no id 26603978, datada de 28/11/2019, no 

valor de R$ 5.665,27 (cinco mil, seiscentos e sessenta e cinco reais e 

vinte e sete centavos). Entretanto, verifica-se que houve excesso no 

montante pleiteado pela parte embargada, tendo em vista equívoco nos 

parâmetros adotados. Com efeito, o comando sentencial determinou a 

incidência de juros desde o evento danoso, no caso dos autos a data em 

que ocorrer a inclusão do nome da parte embargada nos órgãos de 

proteção ao crédito (01/02/2019), conforme documento de id 19596382. 

Logo, afigura-se correto o cálculo abaixo: Parte superior do formulário 

Dados básicos informados para cálculo Descrição do cálculo Valor 

Nominal R$ 4.000,00 Indexador e metodologia de cálculo INPC-IBGE - 

Calculado pro-rata die. Período da correção 31/7/2019 a 28/11/2019 Taxa 

de juros (%) 1 % a.m. simples Período dos juros 1/2/2019 a 28/11/2019 

Multa (%) 10 % Dados calculados Fator de correção do período 120 dias 

1,005996 Percentual correspondente 120 dias 0,599615 % Valor corrigido 

para 28/11/2019 (=) R$ 4.023,98 Juros(300 dias-10,00000%) (+) R$ 

402,40 Multa (10%) (+) R$ 442,64 Sub Total (=) R$ 4.869,02 Valor total (=) 

R$ 4.869,02 Parte inferior do formulário Desta feita, fixa-se o valor do 

presente cumprimento de sentença em R$ 4.869,02 (quatro mil oitocentos 

e sessenta e nove reais e dois centavos). Assim, verifico que assiste 

razão a parte embargante, posto que houve excesso na execução. 

DISPOSITIVO Isto posto, com fundamento no artigo 6º da Lei 9.099/95 e 

487, inciso I do Código de Processo Civil, em atenção, ainda, aos princípios 

de direito aplicáveis à espécie, homologo o cálculo apresentado pela 

Contadoria e julgo PROCEDENTE os presentes Embargos, para fixar como 

correto o valor de R$ 4.869,02 (quatro mil oitocentos e sessenta e nove 

reais e dois centavos), devendo tal valor ser liberado em favor da parte 

embargada, ora reclamante. Determino a liberação do valor remanescente 

em favor da parte embargante (TELEFÔNICA BRASIL S.A.), com seus 

acréscimos, devendo a mesma informar nos autos seus dados bancários. 

Sem custas e nem condenação ao pagamento de verbas honorárias face 

ao disposto no art. 55 da Lei 9.099/95. À consideração do Excelentíssimo 

Juiz de Direito do Juizado Especial Cível da Comarca de Jaciara para 

homologação conforme o artigo 40 da lei 9.099/95. Jaciara - MT. Publicado 

e registrado no PJE. DANILO ALEXANDRE ALVES Juiz Leigo Vistos, 

Homologo, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de 

Sentença da lavra do Juiz Leigo deste Juizado Especial. Preclusa a via 

recursal, em nada sendo requerido, arquive-se com as baixas 

necessárias. Intimem-se as partes da sentença. Jaciara - MT. EDNEI 

FERREIRA DOS SANTOS Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001721-93.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MARINETE DOS SANTOS PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1001721-93.2019.8.11.0010. REQUERENTE: MARINETE DOS SANTOS 

PEREIRA REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos e etc. Dispenso o 

relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. Decido. Recurso de 

embargos de declaração opostos por TELEFÔNICA BRASIL S/A, contra 

sentença proferida no presente feito, que lhe move MARINETE DOS 

SANTOS PEREIRA. Consoante ao embargo da parte ré, por discordar com 

a fundamentação declinada na sentença, pretende, pela via dos 

aclaratórios, rever o entendimento do juízo prolator. Verifico que as 

razões do embargo revelam o inconformismo da parte com a sentença que 

julgou parcialmente procedente a demanda, não reconhecendo sua tese, 

sustentada na peça de resistência. Não há o que aclarar ou colmatar no 

ato sentencial, o que fulmina o meio impugnativo ora manejado. Friso, uma 

vez mais, que a sentença não padece de dúvida, obscuridade, 

contradição ou omissão, que são as hipóteses de cabimento dos 

aclaratórios. Cito: Ementa: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. ADVOGADO DA UNIÃO. 

GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE EXECUTIVA - GAE. EXCLUSÃO PELA 

MEDIDA PROVISÓRIA 2.048-26/2000, QUE INSTITUIU A GRATIFICAÇÃO DE 

DESEMPENHO DE ATIVIDADE JURÍDICA - GDAJ. AUSÊNCIA DE VÍCIOS DE 

OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA. 

PRETENSÃO DE REEXAME. NÃO CABIMENTO. 1. Os aclaratórios não 

merecem prosperar, pois o acórdão embargado não padece de vícios de 

omissão, contradição ou obscuridade, na medida que apreciou a demanda 

de forma clara e precisa, estando bem delineados os motivos e 

fundamentos que a embasam. 2. Não se prestam os embargos de 

declaração ao reexame da matéria que se constitui em objeto do decisum, 

porquanto constitui instrumento processual com o escopo de eliminar do 

julgamento obscuridade, contradição ou omissão sobre tema cujo 

pronunciamento se impunha pela decisão ou, ainda, de corrigir evidente 

erro material, consoante reza o art. 535 do CPC. 3. Embargos de 

declaração rejeitados. (EDcl no REsp 1353016/AL, Rel. Ministro MAURO 

CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 28/08/2013, DJe 

03/09/2013). Logo, em relação ao embargo da parte demandada mostra-se 

imperativo pela declaração de que o presente é manifestamente 

descabido, porquanto, como dito acima, não objetiva aclarar ou a integrar 

o julgado, tendo em vista que o meio impugnativo ora manejado busca, tão 

só, modificar o entendimento declinado pelo Estado-juiz acerca da matéria 

ora impugnada, o que não se compadece com o recurso manejado. Logo, 

o que se tem, por conclusão, é um incidente manifestamente protelatório, 

tendo em vista que o recurso só visa à rediscussão de questão já 

decidida, protelando o andamento do feito, e até porque a sentença já 

havia considerado todos os pontos trazidos no presente embargos, bem 

como este mesmo juízo já havia advertido a parte embargante, em 

processos anteriores, de que a oposição de novos embargos de 

declaração com fins meramente protelatórios ensejaria a aplicação de 

multa, conforme previsão expressa do § 2º do art. 1.026 do CPC. Nesse 

sentido: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO DE AGRAVO INTERNO. 

OMISSÃO/OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA. AGRAVO INTERNO QUE 

CONFIRMA DECISÃO MONOCRÁTICA AMPARADA EM JULGADOS DO STJ. 

EMBARGOS PROTELATÓRIOS . MULTA DO ART. 1.026, §2º DO CPC. 

EMBARGOS REJEITADOS. 1. “A omissão apta a ensejar os aclaratórios é 

aquela advinda do próprio julgamento e prejudicial à compreensão da 

causa, e não aquela que entenda o embargante. ” (AgInt no AREsp 

1037816/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA 

TURMA, julgado em 23/05/2017, DJe 30/05/2017). 2. Se não há, no 

acórdão, omissão, contradição, obscuridade ou erro material, mas o mero 

inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, 

não há outro caminho senão o desprovimento dos embargos de 

declaração. Não existindo qualquer das hipóteses previstas no artigo 

1.022 do Código de Processo Civil, os embargos devem ser rejeitados. 3. 

Quando os Embargos de Declaração são protelatórios, aplica-se a multa a 

que se refere o art. 1.026, §2º, do CPC. (N.U 1014022-39.2018.8.11.0000, 

CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO 

BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 

17/12/2019, Publicado no DJE 19/12/2019) Resta, assim, atraída a 

incidência da penalidade prevista no art. 1.026, §2º, do CPC. Assim, não 

vislumbro a existência dos alegados vícios na decisão proferida. Não 

concordando a parte Embargante com o julgado, o único remédio possível 

é a interposição do recurso previsto em Lei. Diante do exposto, desacolho 

os embargos de declaração, aplicando à embargante multa em favor da 

parte embargada no valor de 2% sobre o valor atualizado da causa. À 

consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial Cível 

da Comarca de Jaciara para homologação conforme o artigo 40 da lei 

9.099/95. Jaciara - MT. Publicado e registrado no PJE. DANILO 

ALEXANDRE ALVES Juiz Leigo Vistos, Homologo, para que surtam seus 

jurídicos e legais efeitos, a decisão da lavra do Juiz Leigo deste Juizado 

Especial. Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, arquive-se 

com as baixas necessárias. Intimem-se as partes da sentença. Jaciara - 

MT. EDNEI FERREIRA DOS SANTOS Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000905-48.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE RICARDO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDVANIA OLIMPIO DA SILVA SANTINI OAB - MT0018460A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIMAS PINHEIRO (REQUERIDO)

LEONARDO PINHEIRO (REQUERIDO)

MASTER OFFICE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1000905-48.2018.8.11.0010. REQUERENTE: JOSE RICARDO DE OLIVEIRA 

REQUERIDO: MASTER OFFICE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA, DIMAS 

PINHEIRO, LEONARDO PINHEIRO Vistos etc. Dispensado o relatório nos 

termos do artigo 38, caput, da lei n. 9.099/95. Analisando o processo, 

verifico que se encontra maduro para julgamento, sendo desnecessária a 

produção de outras provas, motivo pelo qual passo ao julgamento 

antecipado da lide, conforme o art. 355, I do CPC. Trata-se de ação 

proposta por JOSE RICARDO DE OLIVEIRA, em desfavor de MASTER 

OFFICE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA, DIMAS PINHEIRO e 

LEONARDO PINHEIRO. Relata a parte autora que teve o nome inserido nos 

órgãos de proteção ao crédito pela parte reclamada, referente débito 

indevido, requerendo assim a declaração de inexistência do débito, bem 

como indenização de danos morais. Necessário esclarecer ainda, que a 

parte reclamante através de manifestação no id 17001272, ante a não 

localização do endereço da parte ré MASTER OFFICE SERVICOS DE 

INFORMATICA LTDA, requereu a desconsideração da personalidade 

jurídica da empresa, bem como a inclusão de seus sócios, o qual fora 

deferido no id 18754129. A parte ré LEONARDO PINHEIRO, fora citado 

para apresentar resposta a presente ação, conforme se infere do ar 

trazido no id 21356727, permanecendo inerte até a presente data. Em 

manifestação de id 29345878, a parte reclamante dá conta de que não 

possível a localização da parte demandada DIMAS PINHEIRO, requerendo 

o prosseguimento da ação tão somente quanto a parte requerida 

LEONARDO PINHEIRO. Inexistindo preliminares, passo a analisar a questão 

do mérito. É o breve relato. Decido. DA DESISTÊNCIA DA PARTE RÉ DIMAS 

PINHEIRO De início, ressalto que a parte autora através de manifestação 

encartada nos autos no id 29345878, requereu o prosseguimento da 

presente ação tão somente em faze da parte ré LEONARDO PINHEIRO, 

tendo em vista ser a única parte citada nos autos. Logo, tenho que houve 

a desistência da parte reclamada DIMAS PINHEIRO. DA 

DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA Com efeito, 

verifica-se dos autos que a parte autora requereu a desconsideração da 

personalidade jurídica na inicial, nos termos do que preceitua o art. 134, § 

2º, do CPC, vejamos: Art. 134. O incidente de desconsideração é cabível 

em todas as fases do processo de conhecimento, no cumprimento de 

sentença e na execução fundada em título executivo extrajudicial. (...) § 2º 

Dispensa-se a instauração do incidente se a desconsideração da 

personalidade jurídica for requerida na petição inicial, hipótese em que 

será citado o sócio ou a pessoa jurídica. (Grifei) Ainda, se infere dos 

autos no id 18754129, que o pedido de desconsideração realizada na 

exordial fora deferido, bem como houve a citação do sócio LEONARDO 
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PINHEIRO. Logo, dispensou-se a instauração do incidente, de modo que o 

presente feito deve seguir regularmente em face da parte ré LEONARDO 

PINHEIRO. REVELIA Considerando que a parte promovida LEONARDO 

PINHEIRO foi regularmente citada (id 21356727), não apresentando 

contestação, com fulcro no artigo 344 do CPC, considero-a como revel. 

JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE Diante da revelia e com base no teor 

do que dispõe o artigo 355, inciso II, do Código de Processo Civil, é 

plenamente cabível e oportuno o julgamento antecipado da lide. LIMITES DO 

CONFLITO A revelia gera confissão ficta quanto à matéria fática discutida 

nos autos, contudo, a presunção é relativa (art. 20 da Lei 9.099/95 e 344 

do CPC), devendo o juízo ponderar os elementos probatórios disponíveis 

nos autos e ressalvar os fatos que não dependem de provas, os notórios, 

os reconhecidos pelo autor e aqueles sobre os quais milita presunção 

legal de existência ou veracidade (art. 374 do CPC), bem como no caso de 

litisconsórcio passivo, alguns deles contestar a ação (art. 345, inciso I, do 

CPC). Por isso, o simples fato da parte promovida ser revel não implica 

automaticamente na procedência da pretensão autoral, mas induz a 

presunção relativa. Neste sentido: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE. CHEQUE. 

PRESCRIÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. REVELIA. PRESUNÇÃO 

RELATIVA. ENTENDIMENTO ADOTADO NESTA CORTE. VERBETE 83 DA 

SÚMULA DO STJ. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. 

APRECIAÇÃO DE PROVA. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO. ART. 

131 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. PRODUÇÃO DE PROVA 

TESTEMUNHAL. DESNECESSIDADE. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA DA 

LIDE. SÚMULA 7/STJ. NÃO PROVIMENTO. (...) 2. A revelia enseja a 

presunção relativa da veracidade dos fatos narrados pelo autor da ação, 

podendo ser infirmada pelas demais provas dos autos, motivo pelo qual 

não determina a imediata procedência do pedido. (...) (STJ AgRg no Ag 

1237848/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, 

julgado em 11/10/2016, DJe 21/10/2016) Ocorre que, nada há na 

convicção deste juízo que justifique a não aplicação do dispositivo legal 

acima mencionado, tendo em vista que a ausência de contestação e 

documentos aptos a contrapor os fatos alegados pela parte autora na 

exordial. Com efeito, o que se tem de relevante para o deslinde da 

controvérsia é que a parte autora contesta o débito inserido nos órgãos 

de proteção ao crédito pela parte reclamada, negando a existência de 

qualquer relação jurídica e débito nesse sentido. No presente caso, 

observa-se que a parte ré NÃO trouxe aos autos qualquer tipo de contrato 

ou documento, quiçá aqueles firmados pela parte autora, que 

comprovasse a realização de relação jurídica entre a partes, em especial 

a contratação de serviços, passando ao largo de comprovar a relação 

jurídica entre as partes, que ensejaram os débitos discutidos nos autos. 

No caso em tela, de acordo com os documentos carreados nos autos, não 

há qualquer comprovação da existência de relação jurídica entre a parte 

autora e a parte ré. Partindo desta premissa e em análise dos autos, 

observa-se que, a parte reclamante trouxe aos autos o extrato dos 

órgãos de proteção ao credito, demonstrando a realização da inscrição 

pela parte MASTER OFFICE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. Ademais, 

a parte ré não trouxe nos autos qualquer documento capaz de demonstrar 

a origem de tais débitos, ônus que lhe incumbia e não se defendeu na 

oportunidade da contestação, não havendo qualquer outra prova ou 

circunstância jurídica que possa fragilizar a presunção relativa da 

confissão ficta ocasionada pela revelia. Deste modo, entendo que assiste 

razão a parte reclamante, pois não houve a comprovação dos débitos que 

originaram a inscrição de seus dados pessoais junto ao órgão de restrição 

ao crédito (SPC/SERASA). No entanto, prevalece no âmbito do Superior 

Tribunal de Justiça o entendimento de que o dano moral sofrido em virtude 

de indevida negativação do nome se configura “in re ipsa”, ou seja, 

independentemente de prova. Nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL. 

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO DO NOME DO AUTOR NOS CADASTROS DE 

PROTEÇÃO AO CRÉDITO. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 1.022 DO 

CPC/2015. DANO MORAL IN RE IPSA. ASTREINTES. VALOR DOS DANOS 

MORAIS. REEXAME DE CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 

7/STJ. RAZOABILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Inexiste afronta ao art. 

1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma 

clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, 

manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam 

infirmar a conclusão adotada pelo Juízo. 2. O recurso especial não 

comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto 

fático dos autos (Súmula n. 7 do STJ). 3. Consoante a jurisprudência desta 

Corte, "nos casos de protesto indevido de título ou inscrição irregular em 

cadastros de inadimplentes, o dano moral se configura in re ipsa, isto é, 

prescinde de prova" (REsp n. 1.059.663/MS, Relatora Ministra NANCY 

ANDRIGHI, DJe 17/12/2008). 4. Somente em hipóteses excepcionais, 

quando irrisório ou exorbitante o valor da indenização por danos morais 

arbitrado na origem, a jurisprudência desta Corte permite o afastamento do 

óbice da Súmula n. 7 do STJ para possibilitar sua revisão. No caso, a 

quantia arbitrada na origem é razoável, não ensejando a intervenção desta 

Corte. 5. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 

1214839 / SC AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 

2017/0309892-0 – Relator (a) Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA - 

Órgão Julgador T4 - QUARTA TURMA - Data do Julgamento 26/02/2019 - 

Data da Publicação/Fonte DJe 08/03/2019) (Grifei) Assim, ante a ausência 

de comprovação de vínculo entre as partes, a declaração de inexistência 

da relação jurídica e do débito é medida que se impõe. DISPOSITIVO Ante o 

exposto, julgo PROCEDENTES os pedidos da exordial, com fundamento no 

artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para o fim de: 1 – declarar 

inexigível o débito discutido nos autos; e 2 – condenar a parte reclamada 

LEONARDO PINHEIRO ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) pelos 

danos morais sofridos pela parte reclamante, valor este que deverá ser 

acrescido de correção monetária pelo índice oficial - INPC/IBGE, a partir da 

presente data e juros legais de 1% (um por cento) ao mês, desde o evento 

danoso, conforme disposição da súmula 54 do STJ. Homologo o pedido de 

desistência em face de DIMAS PINHEIRO e, em consequência, JULGO 

EXTINTO este feito, sem exame do mérito, com fulcro no disposto artigo 

485, inciso VIII, do Código de Processo Civil. Sem custas nem honorários, 

em conformidade com o art.54 e art.55, ambos da Lei 9.099/95. À 

consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial Cível 

da Comarca de Jaciara para homologação conforme o artigo 40 da lei 

9.099/95. Jaciara - MT. Publicado e registrado no PJE. DANILO 

ALEXANDRE ALVES Juiz Leigo Vistos, Homologo, para que surtam seus 

jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo 

deste Juizado Especial. Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, 

arquive-se com as baixas necessárias. Intimem-se as partes da sentença. 

Jaciara - MT. EDNEI FERREIRA DOS SANTOS Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002259-74.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MILTON MARQUES DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Giovani Bianchi OAB - MT6641-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1002259-74.2019.8.11.0010. REQUERENTE: MILTON MARQUES DA 

COSTA REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos e etc. Dispenso o 

relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. Decido. Recurso de 

embargos de declaração opostos por TELEFÔNICA BRASIL S/A, contra 

sentença proferida no presente feito, que lhe move MILTON MARQUES DA 

COSTA. Consoante ao embargo da parte ré, por discordar com a 

fundamentação declinada na sentença, pretende, pela via dos 

aclaratórios, rever o entendimento do juízo prolator. Verifico que as 

razões do embargo revelam o inconformismo da parte com a sentença que 

julgou parcialmente procedente a demanda, não reconhecendo sua tese, 

sustentada na peça de resistência. Não há o que aclarar ou colmatar no 

ato sentencial, o que fulmina o meio impugnativo ora manejado. Friso, uma 

vez mais, que a sentença não padece de dúvida, obscuridade, 

contradição ou omissão, que são as hipóteses de cabimento dos 

aclaratórios. Cito: Ementa: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. ADVOGADO DA UNIÃO. 

GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE EXECUTIVA - GAE. EXCLUSÃO PELA 

MEDIDA PROVISÓRIA 2.048-26/2000, QUE INSTITUIU A GRATIFICAÇÃO DE 

DESEMPENHO DE ATIVIDADE JURÍDICA - GDAJ. AUSÊNCIA DE VÍCIOS DE 

OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA. 

PRETENSÃO DE REEXAME. NÃO CABIMENTO. 1. Os aclaratórios não 
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merecem prosperar, pois o acórdão embargado não padece de vícios de 

omissão, contradição ou obscuridade, na medida que apreciou a demanda 

de forma clara e precisa, estando bem delineados os motivos e 

fundamentos que a embasam. 2. Não se prestam os embargos de 

declaração ao reexame da matéria que se constitui em objeto do decisum, 

porquanto constitui instrumento processual com o escopo de eliminar do 

julgamento obscuridade, contradição ou omissão sobre tema cujo 

pronunciamento se impunha pela decisão ou, ainda, de corrigir evidente 

erro material, consoante reza o art. 535 do CPC. 3. Embargos de 

declaração rejeitados. (EDcl no REsp 1353016/AL, Rel. Ministro MAURO 

CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 28/08/2013, DJe 

03/09/2013). Logo, em relação ao embargo da parte demandada mostra-se 

imperativo pela declaração de que o presente é manifestamente 

descabido, porquanto, como dito acima, não objetiva aclarar ou a integrar 

o julgado, tendo em vista que o meio impugnativo ora manejado busca, tão 

só, modificar o entendimento declinado pelo Estado-juiz acerca da matéria 

ora impugnada, o que não se compadece com o recurso manejado. Logo, 

o que se tem, por conclusão, é um incidente manifestamente protelatório, 

tendo em vista que o recurso só visa à rediscussão de questão já 

decidida, protelando o andamento do feito, e até porque a sentença já 

havia considerado todos os pontos trazidos no presente embargos, bem 

como este mesmo juízo já havia advertido a parte embargante, em 

processos anteriores, de que a oposição de novos embargos de 

declaração com fins meramente protelatórios ensejaria a aplicação de 

multa, conforme previsão expressa do § 2º do art. 1.026 do CPC. Nesse 

sentido: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO DE AGRAVO INTERNO. 

OMISSÃO/OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA. AGRAVO INTERNO QUE 

CONFIRMA DECISÃO MONOCRÁTICA AMPARADA EM JULGADOS DO STJ. 

EMBARGOS PROTELATÓRIOS . MULTA DO ART. 1.026, §2º DO CPC. 

EMBARGOS REJEITADOS. 1. “A omissão apta a ensejar os aclaratórios é 

aquela advinda do próprio julgamento e prejudicial à compreensão da 

causa, e não aquela que entenda o embargante. ” (AgInt no AREsp 

1037816/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA 

TURMA, julgado em 23/05/2017, DJe 30/05/2017). 2. Se não há, no 

acórdão, omissão, contradição, obscuridade ou erro material, mas o mero 

inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, 

não há outro caminho senão o desprovimento dos embargos de 

declaração. Não existindo qualquer das hipóteses previstas no artigo 

1.022 do Código de Processo Civil, os embargos devem ser rejeitados. 3. 

Quando os Embargos de Declaração são protelatórios, aplica-se a multa a 

que se refere o art. 1.026, §2º, do CPC. (N.U 1014022-39.2018.8.11.0000, 

CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO 

BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 

17/12/2019, Publicado no DJE 19/12/2019) Resta, assim, atraída a 

incidência da penalidade prevista no art. 1.026, §2º, do CPC. Assim, não 

vislumbro a existência dos alegados vícios na decisão proferida. Não 

concordando a parte Embargante com o julgado, o único remédio possível 

é a interposição do recurso previsto em Lei. Diante do exposto, desacolho 

os embargos de declaração, aplicando à embargante multa em favor da 

parte embargada no valor de 2% sobre o valor atualizado da causa. À 

consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial Cível 

da Comarca de Jaciara para homologação conforme o artigo 40 da lei 

9.099/95. Jaciara - MT. Publicado e registrado no PJE. DANILO 

ALEXANDRE ALVES Juiz Leigo Vistos, Homologo, para que surtam seus 

jurídicos e legais efeitos, a decisão da lavra do Juiz Leigo deste Juizado 

Especial. Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, arquive-se 

com as baixas necessárias. Intimem-se as partes da sentença. Jaciara - 

MT. EDNEI FERREIRA DOS SANTOS Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000864-47.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

IDIMARA PEREIRA LEMOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TAMIRES PAULA COSTA LEITE OAB - MT21419/O (ADVOGADO(A))

IDERLOM ROCHA CARAPIA FILHO OAB - MT24446/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1000864-47.2019.8.11.0010. EXEQUENTE: IDIMARA PEREIRA LEMOS 

EXECUTADO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos etc. Dispensado o relatório 

nos termos do artigo 38, caput, da lei n. 9099/95. Trata-se de ação 

proposta por IDIMARA PEREIRA LEMOS, em face de TELEFÔNICA BRASIL 

S.A., a qual encontra-se em fase de cumprimento de sentença. 

Analisando detidamente o processo, verifico que a presente controvérsia 

gira em torno do descumprimento da decisão proferida no id 25442675. 

Com efeito, se infere dos autos que a decisão retro, foi proferida na data 

de 07/11/2019, bem como a parte embargante apresentou manifestação 

no id 30868354, demonstrando que o nome da parte embargada já havia 

sido retirado dos órgãos de proteção ao crédito em 15/08/2019. É dizer, a 

obrigação de fazer, consistente na baixa da restrição, já se encontrava 

cumprida antes mesmo de qualquer decisão que fixou multa. Logo, a parte 

embargante demonstrou claramente que houve o cumprimento da decisão, 

não havendo se falar em aplicação de multa. DISPOSITIVO Isto posto, julgo 

PROCEDENTE os presentes Embargos, para declarar cumprida a 

obrigação de fazer estipulada nos autos, declarando EXTINTO o feito COM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 924, II e 925, ambos do CPC. 

Determino a liberação do valor constrito no id 30344947, em favor da parte 

embargante (TELEFÔNICA BRASIL S.A), com seus acréscimos, devendo a 

mesma informar nos autos seus dados bancários. Sem custas e 

honorários advocatícios, face ao disposto nos art. 54 e 55 da Lei n.º 

9.099/95. À consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado 

Especial Cível da Comarca de Jaciara para homologação conforme o artigo 

40 da lei 9.099/95. Jaciara - MT. Publicado e registrado no PJE. DANILO 

ALEXANDRE ALVES Juiz Leigo Vistos, Homologo, para que surtam seus 

jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo 

deste Juizado Especial. Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, 

arquive-se com as baixas necessárias. Intimem-se as partes da sentença. 

Jaciara - MT. EDNEI FERREIRA DOS SANTOS Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1002511-77.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

L A DALLA PORTA JUNIOR - EPP (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO VIEGAS OAB - RS60996 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE JACIARA - MT (REU)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1002511-77.2019.8.11.0010. AUTOR(A): L A DALLA PORTA JUNIOR - EPP 

REU: MUNICÍPIO DE JACIARA - MT Vistos etc. Dispensado o relatório nos 

termos do artigo 38, caput, da lei n. 9099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 

12.153/2009. Analisando o processo, verifico que se encontra maduro 

para julgamento, sendo desnecessária a produção de outras provas, 

motivo pelo qual passo ao julgamento antecipado da lide, conforme o art. 

355, I do CPC. Cuida-se de ação ajuizada por L A DALLA PORTA JUNIOR - 

EPP, em face de MUNICÍPIO DE JACIARA - MT. Pretende a parte autora que 

a parte ré seja compelida em realizar o pagamento das despesas com o 

fornecimento de materiais para o Município de Jaciara, decorrente do 

pregão presencial, os quais foram entregues, conforme notas fiscais e 

comprovantes de entrega. Em defesa alega a parte reclamada, em síntese, 

preliminar de incompetência do Juizado Especial, afirmando no mérito 

ausência de comprovação da entrega das mercadorias, pugnando ao final 

pela improcedência da demanda. É o breve relato. Decido. PRELIMINARES 

Rejeito a preliminar incompetência do Juizado Especial, sob o fundamento 

de não cabimento de Ação Monitória nesta justiça especializada, haja vista 

tratar de matéria já superada pelo e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso. Necessário se faz, trazer o teor do artigo 2º da Lei 12.153/2009, 

que diz: “É de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública 

processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do 

Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 

(sessenta) salários mínimos”. Ademais, o Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso, editou a resolução nº 004/2014/TP, ao passo que seu art. 

1º, § 1º, IX, prevê a competência dos Juizados Especiais da Fazenda 

Pública para o processamento da ação monitória, nesses termos: Art. 1º 

(...) “§ 1º. Observadas as restrições previstas no § 1º do art. 2º da Lei n. 
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12.153/2009, a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, 

na Justiça do Estado de Mato Grosso, ficará limitada às causas no valor 

máximo de 60 (sessenta) salários mínimos, exemplificadamente relativas a: 

(...) IX – anulatórias, declaratórias, monitórias, obrigações de fazer, de dar 

e de não fazer; (...)” (destaquei) Outrossim, preceitua o artigo 2°, § 4º da 

Lei 12.153/2009, que “no foro onde estiver instalado Juizado Especial da 

Fazenda Pública, a sua competência é absoluta”. Ainda, estão autorizadas 

a figurar no polo ativo da demanda, “as pessoas físicas e as 

microempresas e empresas de pequeno porte, assim definidas na Lei 

Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006” (artigo 5º, I, da Lei 

12.153/2009). Eis o entendimento do Tribunal da Justiça de Mato Grosso, 

quando da análise de caso análogo, vejamos: CONFLITO NEGATIVO DE 

COMPETÊNCIA — AÇÃO MONITÓRIA — VALOR DA CAUSA INFERIOR A 

SESSENTA (60) SALÁRIOS MÍNIMOS — SOCIEDADE SIMPLES DE 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADVOCACIA — PESSOA JURÍDICA QUE 

SE ENQUADRA COMO MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO 

PORTE — LEGITIMIDADE ATIVA CONFIGURADA PARA DEMANDAR NO 

JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA — COMPETÊNCIA CONHECIDA 

— JUÍZO DA VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA —— 

COMPETÊNCIA AFASTADA — CONFLITO IMPROCEDENTE. A sociedade 

simples de prestação de serviços de advocacia possui legitimidade ativa 

para demandar no Juizado Especial da Fazenda Pública, em razão de se 

enquadrar na categoria de microempresa ou empresa de pequeno porte, 

nos termos do artigo 3º, caput, primeira parte, da Lei Complementar nº 

123, de 14 de dezembro de 2006, e artigo 18, § 5º -C, VII da mesma Lei; 

bem como do artigo 15, do Estatuto da Advocacia (Lei nº 8.906, de 4 de 

julho de 1994; e da Resolução CGSN nº 140, de 22 de maio de 2018. Logo, 

compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública processar e julgar. 

Conflito julgado improcedente. (N.U 1015001-98.2018.8.11.0000, 

CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES 

BUSSIKI, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, 

Julgado em 05/12/2019, Publicado no DJE 17/01/2020) Logo, tendo o 

presente feito apresentado valor da causa, limitada a sessenta (60) 

salários mínimos, bem como tratando-se a parte autora de empresa de 

pequeno porte ou microempresa, portanto, apta a litigar nesta justiça 

especializada, verifica-se que presente feito deve ser submetido à análise 

e julgamento deste Juizado Especial da Fazenda Pública, o qual possui 

competência absoluta. Ultrapassada a fase das preliminares, passo à 

análise do MÉRITO da demanda. MÉRITO Em análise aos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que razão assiste à 

parte autora. De toda forma, a solução do litígio não demanda muito 

esforço, mormente pela regra do Código de Processo Civil que estabelece 

que compete ao autor provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu 

fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. Além disso, 

segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do Código de Processo 

Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda matéria de defesa, 

expondo as razões de fato e de direito, com que impugna o pedido do 

autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. 

Com efeito, o que se tem de relevante para o deslinde da controvérsia é 

saber se a parte autora faz jus ao recebimento dos valores das Notas 

Fiscais que instruíram a exordial, no valor total de R$ 1.980,46 (mil, 

novecentos e oitenta reais com quarenta e seis centavos). Angularizada a 

relação processual, o Município de Jaciara se defendeu sustentando que 

os documentos juntados não comprovam o alegado crédito, processo 

licitatório, bem como o entrega dos materiais. De início, ressalto que o e. 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, aplicando a vedação do 

enriquecimento sem causa, vem decidindo quanto a possibilidade de 

condenação do Poder Público no pagamento de notas fiscais inadimplidas, 

desde que comprovada a entrega das mercadorias, vejamos: APELAÇÃO 

CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE COBRANÇA – PRESCRIÇÃO 

– REJEITADA – PRECEDENTE DO STJ – COMPRA E VENDA DE PRODUTOS 

HOSPITALARES – NOTAS FISCAIS – COMPROVANTE DE ENTREGA DAS 

MERCADORIAS – NECESSIDADE DE PAGAMENTO – AUSÊNCIA DE 

ASSINATURA E/OU CARIMBO DE RECEBIMENTO EM NOTAS FISCAIS – 

DIVERGÊNCIA DE ASSINATURA – DÚVIDA RAZOÁVEL QUE AFASTA A 

CONDENAÇÃO – RECURSO PROVIDO EM PARTE – SENTENÇA 

PARCIALMENTE RETIFICADA. “[...] A jurisprudência do STJ uniformizou a 

aplicação do prazo de cinco anos previsto no art. 1º do Decreto-Lei 

20.910/32 para qualquer direito ou ação movidos contra o ente estatal, 

independentemente da relação jurídica entre o particular e a Administração 

Pública. [...]”. (AgRg no REsp 1343942/AP, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, 

SEGUNDA TURMA, julgado em 04/04/2013, DJe 11/04/2013). Havendo 

notas fiscais que comprovem a venda dos produtos, e prova da entrega 

destes, deve ser julgada procedente a ação de cobrança, em face da 

obrigação do Poder Público, sob pena de enriquecimento sem causa. 

Existindo divergência na assinatura e/ou sua ausência, não há como impor 

a condenação ao ente público, diante da inexistência de provas cabais 

acerca do recebimento dos produtos. (Apelação / Remessa Necessária 

153201/2013, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE 

DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 31/05/2016, Publicado no DJE 

14/06/2016) REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE COBRANÇA – COMPRA 

E VENDA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS – NOTAS FISCAIS – 

COMPROVANTE DE ENTREGA DAS MERCADORIAS – VENDA 

COMPROVADA – MUNICÍPIO NÃO COMPROVA QUE EFEUTOU OS 

PAGAMENTOS – DIVERGÊNCIA DE ASSINATURA – DÚVIDA RAZOÁVEL 

QUE AFASTA A CONDENAÇÃO REFERENTE A UMA NOTA FISCAL – 

SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA. Havendo notas fiscais que 

comprovem a venda dos produtos, e prova da entrega destes, deve ser 

julgada procedente a ação de cobrança, em face da obrigação do Poder 

Público, sob pena de enriquecimento sem causa. Existindo divergência na 

assinatura, que pode ser facilmente vista a olho nu, não há como impor a 

condenação ao ente público, diante da inexistência de provas cabais 

acerca do recebimento dos produtos pela pessoa competente. (ReeNec 

29310/2015, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE 

DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 17/05/2016, Publicado no DJE 

02/06/2016) Analisando detidamente os presentes autos, verifico através 

dos documentos que instruíram a exordial, que foram emitidas pela parte 

autora, as Notas Fiscais dos materiais solicitados pela parte ré, os quais 

foram entregues, conforme documento de id 24996442. Outrossim, consta 

no recebimento das mercadorias o nome legível e RG da pessoa 

responsável pelo recebimento dos materiais, inexistindo nos autos 

qualquer informação da parte ré de que os mesmos não são seus 

servidores, ônus que lhe incumbia. Logo, verifica-se que todos os 

matérias foram entregues aos servidores da parte ré, não podendo 

prosperar a alegação de desconhecimento ou impossibilidade de 

identificação do servidor. Ademais, cabia a parte demandada comprovar 

que as assinaturas não eram de seus servidores. Nesse sentido: AÇÃO 

MONITÓRIA – DUPLICATA – ASSINATURA IMPUGNADA PELO RÉU – 

PERÍCIA NÃO REALIZADA, AINDA QUE POSSIBILITADA PELO JUÍZO – 

PROVAS CONTUNDENTES ACERCA DA EXISTÊNCIA DA OBRIGAÇÃO – 

PAGAMENTO NÃO COMPROVADO – RECURSO DESPROVIDO. “Era ônus 

do embargante a prova de que as assinaturas não pertenciam a preposto 

seu, do qual não se desincumbiu.” (TJ-RS - AC: 70064929524 RS, Relator: 

Nelson José Gonzaga, Data de Julgamento: 16/06/2016, Décima Oitava 

Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 21/06/2016) 

Considerando que a autora apresentou as duplicatas que demonstram a 

relação jurídica havida entre as partes, acompanhadas das notas fiscais e 

respectivos comprovantes de entrega das mercadorias , deveria a parte 

ré ter apresentado provas capazes de convencer acerca da existência de 

fatos impeditivos, extintivos ou modificativos do direito autoral, o que não 

ocorreu. (TJ-DF 20160110861155 DF 0024537-32.2016.8.07.0001, Relator: 

ESDRAS NEVES, Data de Julgamento: 23/05/2018, 6ª TURMA CÍVEL, Data 

de Publicação: Publicado no DJE: 29/05/2018. Pág.: 468/515) “Ausente a 

prova do pagamento, cumpre validar a ação monitória levada a efeito.” 

(TJ-MG - AC: 10439160083796001 MG, Relator: Luiz Carlos Gomes da 

Mata, Data de Julgamento: 28/11/2019, Data de Publicação: 06/12/2019) 

(N.U 0007823-82.2013.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE 

DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira 

Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/03/2020, Publicado no DJE 

13/03/2020) Tem-se desta forma que restou comprovada a existência da 

relação jurídica entre as partes, bem como da efetiva cobrança de valores 

devidos, uma vez que inadimplidos pela reclamada, posto que incumbe à 

ela provar a veracidade de seus alegados, porque as suas assertivas é 

fato extintivo de direito, nos termos do art. 373, inciso II, do CPC. Desta 

feita, o conjunto probatório autoriza a conclusão de que houve relação 

negocial firmada entre as partes e que os valores suscitados decorrem de 

descumprimento e consequentes prejuízos suportados pela parte 

promovente, razão pela qual a condenação da parte promovida é medida 

imperiosa. DISPOSITIVO Ante o exposto, REJEITO os embargos opostos 

por MUNICÍPIO DE JACIARA - MT em face de L A DALLA PORTA JUNIOR - 

EPP e JULGO PROCEDENTE a ação monitória, forte no art. 702, § 8º, do 

CPC, declarando constituído o título executivo judicial no valor de R$ 

1.980,46 (mil, novecentos e oitenta reais com quarenta e seis centavos), 

acrescido de juros aplicáveis à caderneta de poupança, nos termos do 
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art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com redação da Lei nº 11.960/09, a partir da 

citação e, correção monetária pelo IPCA-E desde o vencimento de cada 

obrigação. Sem custas nem honorários, em conformidade com o art.54 e 

art.55, ambos da Lei 9.099/95 c/c artigo 27 da Lei 12.153/2009. À 

consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial Cível 

da Comarca de Jaciara para homologação conforme o artigo 40 da lei 

9.099/95. Jaciara - MT. Publicado e registrado no PJE. DANILO 

ALEXANDRE ALVES Juiz Leigo Vistos, Homologo, para que surtam seus 

jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo 

deste Juizado Especial. Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, 

arquive-se com as baixas necessárias. Intimem-se as partes da sentença. 

Jaciara - MT. EDNEI FERREIRA DOS SANTOS Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000543-80.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

TOCHIAKI KOYAMA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CHRISTIAN MASSAYOSHI BENITES KOYAMA OAB - MT22108/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDEGAR MARTINS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

TATIANE BONISSONI OAB - MT0018717A (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

ADALBERTO LOPES DE SOUSA OAB - MT3948-O (ADVOGADO(A))

ADAILZA ROSA SAMPAIO GOMES (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1000543-80.2017.8.11.0010. EXEQUENTE: TOCHIAKI KOYAMA 

EXECUTADO: EDEGAR MARTINS Vistos etc. Dispensado o relatório nos 

termos do artigo 38, caput, da lei n. 9.099/95. Trata-se de processo 

movido por TOCHIAKI KOYAMA, em desfavor de EDEGAR MARTINS. 

Conforme consta nos autos, as partes compuseram acordo. Isso posto, 

faz-se necessário a homologação e extinção do feito. O Artigo 487, III, “b” 

do Código de Processo Civil estabelece que: ”Art. 487. Haverá resolução 

de mérito quando o juiz: (...) III - homologar: (...) b) a transação;” Assim, 

ante o acordo entabulado entre as partes, deve o feito ser arquivado. 

DISPOSITIVO Ante o exposto, para que produza os seus jurídicos e legais 

efeitos, HOMOLOGO o acordo firmado entre as partes, em consequência, 

JULGO EXTINTO este feito, com exame do mérito, com fulcro no disposto 

artigo 487, inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil. Dê-se baixa 

em eventuais gravames. Sem custas nem honorários, em conformidade 

com o art. 54 e art. 55, ambos da Lei 9.099/95. À consideração do 

Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial Cível da Comarca de 

Jaciara para homologação conforme o artigo 40 da lei 9.099/95. Jaciara - 

MT. Publicado e registrado no PJE. DANILO ALEXANDRE ALVES Juiz Leigo 

Vistos, Homologo, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o 

Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo deste Juizado Especial. 

Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, arquive-se com as 

baixas necessárias. Intimem-se as partes da sentença. Jaciara - MT. 

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000574-03.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO MARTINS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TATIANE BONISSONI OAB - MT0018717A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEIVA ASSESSORIA AGROPECUARIA LTDA - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CHRISTIAN MASSAYOSHI BENITES KOYAMA OAB - MT22108/O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1000574-03.2017.8.11.0010. EXEQUENTE: EDUARDO MARTINS 

EXECUTADO: SEIVA ASSESSORIA AGROPECUARIA LTDA - ME Vistos 

etc. Dispensado o relatório nos termos do artigo 38, caput, da lei n. 

9.099/95. Trata-se de processo movido por EDEGAR MARTINS, em 

desfavor de SEIVA ASSESSORIA AGROPECUARIA LTDA - ME. Conforme 

consta nos autos, as partes compuseram acordo. Isso posto, faz-se 

necessário a homologação e extinção do feito. O Artigo 487, III, “b” do 

Código de Processo Civil estabelece que: ”Art. 487. Haverá resolução de 

mérito quando o juiz: (...) III - homologar: (...) b) a transação;” Assim, ante o 

acordo entabulado entre as partes, deve o feito ser arquivado. 

DISPOSITIVO Ante o exposto, para que produza os seus jurídicos e legais 

efeitos, HOMOLOGO o acordo firmado entre as partes, em consequência, 

JULGO EXTINTO este feito, com exame do mérito, com fulcro no disposto 

artigo 487, inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil. Dê-se baixa 

em eventuais gravames. Sem custas nem honorários, em conformidade 

com o art. 54 e art. 55, ambos da Lei 9.099/95. À consideração do 

Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial Cível da Comarca de 

Jaciara para homologação conforme o artigo 40 da lei 9.099/95. Jaciara - 

MT. Publicado e registrado no PJE. DANILO ALEXANDRE ALVES Juiz Leigo 

Vistos, Homologo, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o 

Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo deste Juizado Especial. 

Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, arquive-se com as 

baixas necessárias. Intimem-se as partes da sentença. Jaciara - MT. 

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000426-04.2019.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

IONE DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO TEOPILO DA CRUZ OAB - MT21521-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1000426-04.2019.8.11.0048. REQUERENTE: IONE DO NASCIMENTO 

REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A., VIVO S.A. Vistos e etc. Dispenso 

o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. Decido. Recurso de 

embargos de declaração opostos por TELEFÔNICA BRASIL S/A, contra 

sentença proferida no presente feito, que lhe move IONE DO 

NASCIMENTO. Consoante ao embargo da parte ré, por discordar com a 

fundamentação declinada na sentença, pretende, pela via dos 

aclaratórios, rever o entendimento do juízo prolator. Verifico que as 

razões do embargo revelam o inconformismo da parte com a sentença que 

julgou parcialmente procedente a demanda, não reconhecendo sua tese, 

sustentada na peça de resistência. Não há o que aclarar ou colmatar no 

ato sentencial, o que fulmina o meio impugnativo ora manejado. Friso, uma 

vez mais, que a sentença não padece de dúvida, obscuridade, 

contradição ou omissão, que são as hipóteses de cabimento dos 

aclaratórios. Cito: Ementa: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. ADVOGADO DA UNIÃO. 

GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE EXECUTIVA - GAE. EXCLUSÃO PELA 

MEDIDA PROVISÓRIA 2.048-26/2000, QUE INSTITUIU A GRATIFICAÇÃO DE 

DESEMPENHO DE ATIVIDADE JURÍDICA - GDAJ. AUSÊNCIA DE VÍCIOS DE 

OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA. 

PRETENSÃO DE REEXAME. NÃO CABIMENTO. 1. Os aclaratórios não 

merecem prosperar, pois o acórdão embargado não padece de vícios de 

omissão, contradição ou obscuridade, na medida que apreciou a demanda 

de forma clara e precisa, estando bem delineados os motivos e 

fundamentos que a embasam. 2. Não se prestam os embargos de 

declaração ao reexame da matéria que se constitui em objeto do decisum, 

porquanto constitui instrumento processual com o escopo de eliminar do 

julgamento obscuridade, contradição ou omissão sobre tema cujo 

pronunciamento se impunha pela decisão ou, ainda, de corrigir evidente 

erro material, consoante reza o art. 535 do CPC. 3. Embargos de 

declaração rejeitados. (EDcl no REsp 1353016/AL, Rel. Ministro MAURO 

CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 28/08/2013, DJe 

03/09/2013). Logo, em relação ao embargo da parte demandada mostra-se 

imperativo pela declaração de que o presente é manifestamente 
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descabido, porquanto, como dito acima, não objetiva aclarar ou a integrar 

o julgado, tendo em vista que o meio impugnativo ora manejado busca, tão 

só, modificar o entendimento declinado pelo Estado-juiz acerca da matéria 

ora impugnada, o que não se compadece com o recurso manejado. Logo, 

o que se tem, por conclusão, é um incidente manifestamente protelatório, 

tendo em vista que o recurso só visa à rediscussão de questão já 

decidida, protelando o andamento do feito, e até porque a sentença já 

havia considerado todos os pontos trazidos no presente embargos, bem 

como este mesmo juízo já havia advertido a parte embargante, em 

processos anteriores, de que a oposição de novos embargos de 

declaração com fins meramente protelatórios ensejaria a aplicação de 

multa, conforme previsão expressa do § 2º do art. 1.026 do CPC. Nesse 

sentido: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO DE AGRAVO INTERNO. 

OMISSÃO/OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA. AGRAVO INTERNO QUE 

CONFIRMA DECISÃO MONOCRÁTICA AMPARADA EM JULGADOS DO STJ. 

EMBARGOS PROTELATÓRIOS . MULTA DO ART. 1.026, §2º DO CPC. 

EMBARGOS REJEITADOS. 1. “A omissão apta a ensejar os aclaratórios é 

aquela advinda do próprio julgamento e prejudicial à compreensão da 

causa, e não aquela que entenda o embargante. ” (AgInt no AREsp 

1037816/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA 

TURMA, julgado em 23/05/2017, DJe 30/05/2017). 2. Se não há, no 

acórdão, omissão, contradição, obscuridade ou erro material, mas o mero 

inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, 

não há outro caminho senão o desprovimento dos embargos de 

declaração. Não existindo qualquer das hipóteses previstas no artigo 

1.022 do Código de Processo Civil, os embargos devem ser rejeitados. 3. 

Quando os Embargos de Declaração são protelatórios, aplica-se a multa a 

que se refere o art. 1.026, §2º, do CPC. (N.U 1014022-39.2018.8.11.0000, 

CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO 

BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 

17/12/2019, Publicado no DJE 19/12/2019) Resta, assim, atraída a 

incidência da penalidade prevista no art. 1.026, §2º, do CPC. Assim, não 

vislumbro a existência dos alegados vícios na decisão proferida. Não 

concordando a parte Embargante com o julgado, o único remédio possível 

é a interposição do recurso previsto em Lei. Diante do exposto, desacolho 

os embargos de declaração, aplicando à embargante multa em favor da 

parte embargada no valor de 2% sobre o valor atualizado da causa. À 

consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial Cível 

da Comarca de Jaciara para homologação conforme o artigo 40 da lei 

9.099/95. Jaciara - MT. Publicado e registrado no PJE. DANILO 

ALEXANDRE ALVES Juiz Leigo Vistos, Homologo, para que surtam seus 

jurídicos e legais efeitos, a decisão da lavra do Juiz Leigo deste Juizado 

Especial. Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, arquive-se 

com as baixas necessárias. Intimem-se as partes da sentença. Jaciara - 

MT. EDNEI FERREIRA DOS SANTOS Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002821-83.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANA CABRAL DA CUNHA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO (REU)

MUNICIPIO DE CACERES (REU)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1002821-83.2019.8.11.0010. AUTOR(A): ROSANA CABRAL DA CUNHA 

REU: MUNICIPIO DE CACERES, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 

Vistos etc. Dispensado o relatório nos termos do artigo 38, caput, da lei n. 

9.099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. Analisando o processo, 

verifico que se encontra maduro para julgamento, sendo desnecessária a 

produção de outras provas, motivo pelo qual passo ao julgamento 

antecipado da lide, conforme o art. 355, I do CPC. Trata-se de ação 

proposta por ROSANA CABRAL DA CUNHA, em desfavor de MUNICIPIO 

DE CACERES e DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO. Pretende a 

parte autora que as partes rés sejam compelidas em realizar a anulação 

de multas, referente a motoneta HONDA/BIZ 125 ES, Flex, modelo 2014, 

cor vermelha, placa OBC-1366 e Chassi 9C2JC4820ER508486. Em 

contestação alega a parte reclamada MUNICIPIO DE CACERES, em síntese, 

preliminar de ilegitimidade passiva, afirmando no mérito que inexiste 

obrigação do ente municipal na realização da anulação das multas, tendo 

em vista que o mesmo não possui qualquer poder de gestão sobre o DNIT 

e o DETRAN/MT, pugnando ao final pela improcedência da demanda. Já a 

parte ré DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO, alegou preliminar de 

incompetência da justiça estadual, afirmando no mérito ausência de 

provas do quanto alegado, requerendo ao final a improcedência da 

demanda. É o breve relato. Decido. PRELIMINARES Rejeito as preliminares 

de ilegitimidade passiva do Município de Cáceres e incompetência do 

Juizado Especial da Fazenda Pública para o processamento da presente 

causa, tendo em vista que tais preliminares se confundem com o mérito da 

demanda, de modo que uma vez constatada a ausência de 

responsabilidade das partes rés, a presente demanda desafia a 

improcedência. Ultrapassada a fase das preliminares, passo à análise do 

MÉRITO da demanda. MÉRITO Em análise aos elementos e circunstâncias 

que envolvem a controvérsia, tenho que razão NÃO assiste à parte 

autora. De toda forma, a solução do litígio não demanda muito esforço, 

mormente pela regra do Código de Processo Civil que estabelece que 

compete ao autor provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu fato 

modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. Além disso, 

segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do Código de Processo 

Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda matéria de defesa, 

expondo as razões de fato e de direito, com que impugna o pedido do 

autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. 

Com efeito, o que se tem de relevante para o deslinde da controvérsia é 

saber se o Município de Cáceres e o DETRAN-MT possuem 

responsabilidade para o cancelamento de multa aplicada na BR 070, o que 

ocasionou danos no imóvel da parte reclamante. Angularizada a relação 

processual, o Município de Cáceres e DETRAN-MT apresentaram 

contestação, postulando pela improcedência da demanda, ao argumento 

de que por se tratar de Rodovia Federal (BR 070), a responsabilidade pela 

a aplicação das multas é do Departamento Nacional de Infraestrutura de 

Transportes (DNIT) inexistindo qualquer responsabilidade do ente 

municipal e estadual. Compulsando o arcabouço probatório, verifico dos 

documentos trazidos com a exordial (id 25649256 - Pág. 23 a 26), que as 

autuações foram realizadas pelo Departamento Nacional de Infraestrutura 

de Transportes (DNIT), bem como em consulta realizada junto ao link 

http://servicos.dnit.gov.br/multas/, tais infrações foram cometidas na 

BR-070, vejamos: Auto de Infração: S008124062 Descrição: Velocidade 

superior em até 20% até 50% Veículo: OBC1366 / MT Situação: 

SUSPENSO Data e Hora: 08/04/2018 às 00h42min Amparo e Gravidade: 

Art. 218, II / Grave - 5 pontos Local: BR070 KM 731,945 Desc. 40% SNE: 

Não Município: CACERES / MT Valor Original: R$ 195,23 (Guia de 

Pagamento) Desta feita, verifica-se que tal rodovia é de responsabilidade 

do DNIT. Ademais, o dever de reparar o prejuízo gerado pelo ato ilícito 

assenta-se na conjugação necessária de três elementos fundamentais: a 

culpa lato sensu, o dano e o nexo de causalidade entre o dano e o 

comportamento censurável do agente. Inexistindo qualquer um dos 

pressupostos, hipótese dos autos, não há que se falar em dever de 

indenizar. Logo, sendo a rodovia de responsabilidade do DNIT, não há se 

falar em responsabilidade do ente municipal e estadual na aplicação ou 

destituição de referidas multas e, consequentemente, no evento danoso. 

Nesse sentido: RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE COBRANÇA – MULTA 

QUITADA - DEMORA EM EFETIVAR O PAGAMENTO NO SISTEMA – 

INFRAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO DNIT – AUSÊNCIA DE 

RESPONSABILIDADE DO DETRAN/MT - falha na prestação do serviço 

INOCORRENTE – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA 

MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (N.U 

1002696-16.2017.8.11.0001, TURMA RECURSAL, GONCALO ANTUNES DE 

BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 28/11/2019, Publicado 

no DJE 29/11/2019) Assim, ante a ausência de responsabilidade das 

partes rés, a improcedência da demanda é medida que se impõe. 

DISPOSITIVO Ante o exposto, julgo IMPROCEDENTES os pedidos da 

exordial, com resolução do mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, 

do Código de Processo Civil, nos termos da fundamentação supra. Sem 

custas nem honorários, em conformidade com o art.54 e art.55, ambos da 

Lei 9.099/95 c/c artigo 27 da Lei 12.153/2009. À consideração do 

Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial Cível da Comarca de 

Jaciara para homologação conforme o artigo 40 da lei 9.099/95. Jaciara - 

MT. Publicado e registrado no PJE. DANILO ALEXANDRE ALVES Juiz Leigo 

Vistos, Homologo, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o 

Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo deste Juizado Especial. 

Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, arquive-se com as 

baixas necessárias. Intimem-se as partes da sentença. Jaciara - MT. 

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS Juiz de Direito
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Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1003298-43.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA OAB - MT3127-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VANILDO TAKENAKA ZANATA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1003298-43.2018.8.11.0010. EXECUTADO: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A EXEQUENTE: VANILDO TAKENAKA 

ZANATA Vistos etc. A Lei 9.099/95, em seus artigos 5º e 6º dispõem, 

respectivamente: Art. 5º O Juiz dirigirá o processo com liberdade para 

determinar as provas a serem produzidas, para apreciá-las e para dar 

especial valor às regras de experiência comum ou técnica. Art. 6º O Juiz 

adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime, 

atendendo aos fins sociais da lei e às exigências do bem comum. De início, 

chamo o feito a ordem para revogar a decisão de id 26603934, tendo em 

vista a pendência do julgamento dos embargos à execução opostos no id 

25711574, declarando a nulidade dos atos posteriores, motivo pelo qual 

passo a proferir a sentença. Dispensado o relatório nos termos do artigo 

38, caput, da lei n. 9099/95. Trata-se de Embargos à Execução interposto 

por VANILDO TAKENAKA ZANATA, no processo que move em face de 

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. A parte 

embargante questiona o cumprimento de sentença promovido no id 

25079005, afirmando que a obrigação de pagar nos autos pertence a 

parte embargada. É o breve relato. Decido. DA REJEIÇÃO LIMINAR DOS 

EMBARGOS Verifico que os Embargos devem ser rejeitados liminarmente, 

em vista da aplicação da regra do § 1º, do artigo 53, da Lei n.º 9.099/95, 

ou seja, de que somente serão opostos os Embargos à Execução com a 

efetivação da penhora, ou seja, se seguro o juízo ressalvado casos de 

fatos supervenientes. Ainda, sobre o tema, o Enunciado n.º 117, do XXVI 

Fórum Nacional de Juizados Especiais, dispõe que “é obrigatória a 

segurança do Juízo pela penhora para apresentação de embargos à 

execução de título judicial ou extrajudicial perante o Juizado Especial”. 

Nesse sentido: RECURSO INOMINADO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO 

DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE SEGURANÇA DO JUÍZO. PRESSUPOSTO 

INDISPENSÁVEL AO RECEBIMENTO DA IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO 

DE SENTENÇA. INCIDÊNCIA DO ART.475-J, § 1º DO CPC. Trata-se de 

recurso inominado interposto contra decisão que não recebeu a 

impugnação ao cumprimento de sentença, em razão da inexistência de 

garantia do juízo. Requisito do procedimento do Juizado Especial Cível, 

ante a dicção do art. 52, da Lei 9.099/95, em combinação com o art. 475-J, 

§ 1º, do CPC, que impõe a efetivação da penhora, como requisito 

essencial para oposição de impugnação à fase de cumprimento de título 

executivo judicial. Incidência do Enunciando nº 117 do FONAJE que obriga 

a segurança do Juízo pela penhora para apresentação de embargos à 

execução de título judicial ou extrajudicial perante o Juizado Especial. 

Assim, deve ser mantida a sentença recorrida por seus próprios 

fundamentos. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. (Recurso 

Cível Nº 71005420351, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, 

Relator: Fabiana Zilles, Julgado em 02/09/2015) “ Portanto, ausente à 

penhora ou depósito de bens da parte embargante, a REJEIÇÃO liminar 

dos embargos é medida que se impõe. DA ADEQUAÇÃO DA EXECUÇÃO 

Verifica-se dos autos, que o Patrono da parte ré, ora credor dos 

honorários advocatícios em que a parte autora fora condenada, em vista 

da manifestação de id 25079005, requer o cumprimento de sentença no 

importe de R$ 5.895,48 (cinco mil, oitocentos e noventa e cinco reais e 

quarenta e oito centavos). Com efeito, analisando detidamente os autos, 

infere-se que a parte executada (VANILDO TAKENAKA ZANATA), teve 

revogada a justiça gratuita, conforme se infere da decisão de id 24496669 

- Pág. 2, bem como fora condenada no pagamento de honorários 

advocatícios, fixado em 15% sobre o valor da causa, nos termos da 

decisão de id 24496681. O valor da causa é R$ 38.160,00 (trinta e oito mil, 

cento e sessenta reais), tendo em vista que fora a atribuído o valor de 40 

salários mínimos, bem como o salário mínimo vigente à época (2018), 

possuía o valor de R$ 954,00 (novecentos e cinquenta e quatro reais). 

Logo, deve a parte executada ser compelida no pagamento do importe de 

R$ 5.724,00 (cinco mil, setecentos e vinte e quatro reais). DISPOSITIVO 

Ante o exposto, REJEITO preliminarmente os Embargos apresentados, ante 

a ausência de garantia do Juízo, com fulcro no Enunciado 117 do FONAJE 

e art.53, §1º da Lei 9.099/95. Intime-se a parte executada para pagamento 

do valor de R$ 5.724,00 (cinco mil, setecentos e vinte e quatro reais), no 

prazo de 15 (quinze) dias ou para informar bens à penhora, ressaltando 

que deverá ser dada prioridade para o pagamento em dinheiro com fito no 

melhor deslinde da controvérsia (artigo 835, I, do CPC). Preclusa a via 

recursal, aguarde-se manifestação da parte exequente, apresentando 

cálculo do valor devido, consigno o deferimento da penhora BACENJUD na 

falta de pagamento voluntário da dívida no prazo estabelecido. À 

consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial Cível 

da Comarca de Jaciara para homologação conforme o artigo 40 da lei 

9.099/95. Jaciara - MT. Publicado e registrado no PJE. DANILO 

ALEXANDRE ALVES Juiz Leigo Vistos, Homologo, para que surtam seus 

jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo 

deste Juizado Especial. Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, 

arquive-se com as baixas necessárias. Intimem-se as partes da sentença. 

Jaciara - MT. EDNEI FERREIRA DOS SANTOS Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002315-10.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO DOMINICI SACRAMENTO (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALDELI CLAUDIA DE OLIVEIRA OAB - MT25331/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1002315-10.2019.8.11.0010. INTERESSADO: RODRIGO DOMINICI 

SACRAMENTO REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S.A Vistos etc. Dispensado o relatório nos termos do artigo 

38, caput, da lei n. 9099/95. Analisando o processo, verifico que se 

encontra maduro para julgamento, sendo desnecessária a produção de 

outras provas, motivo pelo qual passo ao julgamento antecipado da lide, 

conforme o art. 355, I do CPC. Trata-se de ação proposta por RODRIGO 

DOMINICI SACRAMENTO, em desfavor de ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. Relata a parte autora ser consumidora 

da parte reclamada através de Unidade Consumidora de energia elétrica, 

afirmando que houve a cobrança em valor superior a média de consumo, 

inexistindo qualquer justificativa para o débito, pleiteando ao final a 

declaração de inexistência dos débitos. Tutela de urgência deferida. Em 

contestação alega a parte reclamada, em síntese, preliminar de 

incompetência do juizado especial, afirmando no mérito inexistência de 

qualquer ato ilícito, tendo em vista que a cobrança seguiu as normas 

fixadas pela ANEEL, inexistindo o dever de indenizar, pugnando ao final 

pela improcedência da demanda. É o breve relato. Decido. PRELIMINARES 

Rejeito a preliminar de incompetência do juizado especial para o 

processamento da causa, sob fundamento de necessidade de prova 

pericial, haja vista que inexiste nos autos qualquer comprovação de falha 

no medidor de energia elétrica da parte autora, bem como as cobranças 

combatidas na presente ação, foram realizadas diretamente pelos 

prepostos da parte ré, de modo que se torna despicienda a prova pericial. 

Ultrapassada a fase das preliminares, passo à análise do MÉRITO da 

demanda. MÉRITO Em análise aos elementos e circunstâncias que 

envolvem a controvérsia, tenho que parcial razão assiste à parte autora. 

De toda forma, a solução do litígio não demanda muito esforço, mormente 

pela regra do Código de Processo Civil que estabelece que compete ao 

autor provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, 

impeditivo ou extintivo do referido direito. Além disso, segundo a regra 

contida nos artigos 336 e 341 do Código de Processo Civil, compete ao réu 
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alegar, na contestação, toda matéria de defesa, expondo as razões de 

fato e de direito, com que impugna o pedido do autor, sob pena de 

presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. Temos por regra, que 

nos litígios envolvendo relações de consumo, tal qual no presente caso, o 

ônus da prova passa a ser da parte fornecedora. A inversão do ônus da 

prova tem como fundamento a hipossuficiência da parte consumidora, não 

só no plano econômico, mas também jurídico, principalmente processual, 

porque não raras vezes está a parte consumidora impossibilitada de 

comprovar seu direito por ausência de dados, enquanto a parte 

fornecedora tem ao seu alcance todos os elementos indispensáveis para 

a produção da prova. Assim, inverto o ônus da prova em favor da parte 

consumidora, o que faço com supedâneo no art. 6º, VIII, do CDC, com o 

fito de proporcionar equilíbrio na relação processual. Incumbe a parte 

reclamada provar a veracidade de seus argumentos alegados, na 

qualidade de fornecedora de serviços, seja em razão da inversão do ônus 

da prova, seja porque as assertivas são fatos extintivos de direito, nos 

termos do art. 373, II, do CPC. Compulsando os autos verifico que a parte 

reclamada não conseguiu satisfatoriamente com a contestação inibir os 

fatos constitutivos do direito do autor trazido com a exordial e, nem provar 

o que afirmou com a defesa. Com efeito, o que se tem de relevante para o 

deslinde da controvérsia é saber se as faturas de energia elétrica 

referente aos meses 07 e 09/2019 são devidas pela parte autora. Em 

simples análise aos documentos carreados aos autos no id 24402941, 

verifica-se que, de fato, que as faturas dos meses de julho e 

setembro/2019 por mais que tenha sido cobrado o acúmulo dos meses 

anteriores, está com consumo muito superior aos demais meses em que 

foi realizada a leitura. Ora, em simples análise do histórico de consumo da 

parte reclamante entre os meses 08/2018 a 06/2019, verifica-se que o 

consumo oscilou entre 107 a 360 kw, contudo, as cobranças realizadas, 

em julho/2019 apresenta 3.682 kw e em setembro/2019 apresentou 1.484. 

Logo, infere-se que tais cobranças destoam da média consumida pela 

parte autora, vez que chegaram a representar consumo superior a 10 

vezes ao dos meses anteriores. Aplica-se à espécie a inversão do ônus 

da prova, porque a reclamada é que detém condições técnicas para 

efetuar a substituição do medidor e enviar novas faturas. Alegando a 

parte reclamante a incidência de consumo atípico, cumpria à reclamada 

encaminhar técnicos ao local, para detectar a causa do aumento 

inesperado do registro de consumo de energia e elaborar relatório técnico 

assinado por profissional qualificado, juntando-o aos autos. Deixando de 

realizar tal diligência ou não comprovando aos autos que o fez, não pode 

cobrar pelo consumo evidenciado como atípico. Ademais, a parte ré 

sequer trouxe aos autos qualquer documento que demonstre a 

composição de tal cobrança, a fim de demonstrar em quais meses não 

houve a cobrança real de energia apontada pelo equipamento e seus 

valores. Deste modo, entendo que assiste razão a parte reclamante, pois 

não houve a comprovação da legalidade das cobranças retroativas. 

Nesse sentido: E M E N T A RECURSOS INOMINADOS – RELAÇÃO DE 

CONSUMO – COBRANÇA EXORBITANTE – REVISÃO DE CONSUMO – 

FATURA DO MÊS 4/2017 – SENTENÇA PARCIAL PROCEDENCIA – 

INSURGENCIA DE AMBAS AS PARTES – EXORBITANCIA DEMONSTRADA 

POR MEIO DO EXTRATO DE CONSUMO – MÉDIA ACIMA DO QUE 

USUALMENTE CONSUMIDA – NECESSIDADE DE RECÁLCULO COM A 

BASE DA MÉDIA DE CONSUMO – CORTE COMPROVADO - DANO MORAL 

CONFIGURADO – RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDO 

APENAS O DA PARTE AUTORA. De análise dos autos, nota-se que 

inexistem provas técnicas que possibilitem a conclusão sobre a causa do 

consumo exagerado no período questionado (04/2017). Nesta hipótese, há 

de se concluir pela inversão do ônus da prova em favor do consumidor, 

notadamente quando a concessionária detém os meios técnicos de 

demonstração e há hipossuficiência da outra parte. Portanto, ausente à 

prova inequívoca da existência do consumo, impossível se apresenta a 

confirmação do valor cobrado, devendo a concessionária realizar a 

cobrança com base na média de consumo dos últimos 03 meses pagos 

pelo consumidor. No que tange ao dano moral, nota-se que restou 

demonstrada a suspensão do fornecimento de água em razão do débito 

discutido, tratando-se, portanto, de dano in re ipsa. No que tange ao 

quantum indenizatório, tal deve ser arbitrado observando os critérios de 

razoabilidade, proporcionalidade, o qual fixo a quantia de R$ 2.000,00 

(dois mil reais). Percentual de revisão da fatura de 04/2017 que deve 

observar o consumo anterior de 3 meses, estabelecendo-se a média de 

12 m³, devendo ser calculados ao preço vigente a época e todas as 

demais taxas devidas. Recurso conhecido e Parcialmente Provido. (N.U 

1004463-54.2017.8.11.0045, TURMA RECURSAL, PATRICIA CENI DOS 

SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 12/07/2019, Publicado no DJE 

16/07/2019) Assim, ante a ausência de comprovação da legalidade das 

cobranças, deve a parte ré retificar as faturas dos meses 07 e 09/2019, 

devendo ser realizada a cobrança com base na média de consumo dos 

últimos 03 meses pagos pelo consumidor, anteriores as datas das 

indigitadas faturas, devendo apresentar nos autos as faturas retificadas 

com prazo mínimo de 30 (trinta) dias para pagamento. DISPOSITIVO Ante o 

exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos da exordial, com 

fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para o fim 

de confirmar a tutela de urgência deferida nos autos, a fim de que a parte 

ré retifique as faturas dos meses 07 e 09/2019, devendo realizar a 

cobrança com base na média de consumo dos últimos 03 meses pagos 

pelo consumidor, anteriores as datas das indigitadas faturas, devendo 

apresentar nos autos as faturas retificadas com prazo mínimo de 30 

(trinta) dias para pagamento. Sem custas nem honorários, em 

conformidade com o art. 54 e art. 55, ambos da Lei 9.099/95. À 

consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial Cível 

da Comarca de Jaciara para homologação conforme o artigo 40 da lei 

9.099/95. Jaciara - MT. Publicado e registrado no PJE. DANILO 

ALEXANDRE ALVES Juiz Leigo Vistos, Homologo, para que surtam seus 

jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo 

deste Juizado Especial. Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, 

arquive-se com as baixas necessárias. Intimem-se as partes da sentença. 

Jaciara - MT. EDNEI FERREIRA DOS SANTOS Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000151-38.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ROBSON FERREIRA DAMASCENO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUANA DOS ANJOS VIEIRA OAB - MT25294/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1000151-38.2020.8.11.0010. REQUERENTE: ROBSON FERREIRA 

DAMASCENO REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S.A Vistos etc. Dispensado o relatório nos termos do artigo 

38, caput, da lei n. 9.099/95. Analisando o processo, verifico que se 

encontra maduro para julgamento, sendo desnecessária a produção de 

outras provas, motivo pelo qual passo ao julgamento antecipado da lide, 

conforme o art. 355, I do CPC. Trata-se de ação proposta por ROBSON 

FERREIRA DAMASCENO, que move em desfavor de ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. A parte autora, através de 

manifestação encartada nos autos, requer a desistência da presente 

ação, com o arquivamento do feito. No que toca o pedido de desistência, 

eis o entendimento sedimentado no Fórum Nacional de Juizados Especiais 

– FONAJE, vejamos: ENUNCIADO 90 – A desistência da ação, mesmo sem 

a anuência do réu já citado, implicará a extinção do processo sem 

resolução do mérito, ainda que tal ato se dê em audiência de instrução e 

julgamento, salvo quando houver indícios de litigância de má-fé ou lide 

temerária (nova redação – XXXVIII Encontro – Belo Horizonte-MG). Logo, 

inexistindo indícios de litigância de má-fé, tenho que o pedido de 

desistência deve ser deferido. Nos termos do estatuído no artigo 200, 

parágrafo único, do CPC, a desistência da ação somente produz seus 

efeitos após a homologação Judicial. DISPOSITIVO Ante o exposto, para 

que produza os seus jurídicos e legais efeitos, HOMOLOGO O PEDIDO DE 

DESISTÊNCIA desta reclamação e, em consequência, JULGO EXTINTO 

este feito, sem exame do mérito, com fulcro no disposto artigo 485, inciso 

VIII, do Código de Processo Civil. Sem custas e honorários advocatícios, 

face ao disposto nos art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95 c/c artigo 27 da Lei 

12.153/2009. À consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado 

Especial da Comarca de Jaciara para homologação conforme o artigo 40 

da lei 9.099/95. Jaciara - MT. Publicado e registrado no PJE. DANILO 

ALEXANDRE ALVES Juiz Leigo Vistos, Homologo, para que surtam seus 
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jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo 

deste Juizado Especial. Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, 

arquive-se com as baixas necessárias. Intimem-se as partes da sentença. 

Jaciara - MT. EDNEI FERREIRA DOS SANTOS Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002426-91.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

GILBERTO DO NASCIMENTO GASPARINI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ISABEL FERREIRA BARCELOS OAB - MT0015671A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1002426-91.2019.8.11.0010. AUTOR(A): GILBERTO DO NASCIMENTO 

GASPARINI REU: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. Dispensado o 

relatório nos termos do artigo 38, caput, da lei n. 9.099/95 c/c artigo 27, da 

Lei nº 12.153/2009. Analisando o processo, verifico que se encontra 

maduro para julgamento, sendo desnecessária a produção de outras 

provas, motivo pelo qual passo ao julgamento antecipado da lide, conforme 

o art. 355, I do CPC. Cuida-se de ação ajuizada por GILBERTO DO 

NASCIMENTO GASPARINI em face do ESTADO DE MATO GROSSO. 

Pretende a parte autora que a parte ré seja compelida em realizar sua 

nomeação para o cargo de Técnico Administrativo Educacional, para o 

município de Jaciara-MT, referente o Edital nº 01/2017-SEDUC de 03 de 

julho de 2017, afirmando que restou classificada para o cadastro de 

reserva na 11ª posição. A parte reclamada, em que pese tenha sido 

devidamente citada, não apresentou contestação nos autos, conforme 

certidão de id 28762641, contudo, deixo de aplicar os efeitos da revelia, 

tendo em vista tratar de direitos indisponíveis, nos termos do que preceitua 

o art. 345, II do CPC. Inexistindo preliminares passo a análise de mérito da 

demanda. É o breve relato. Decido. MÉRITO Em análise aos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que parcial razão 

assiste à parte autora. De toda forma, a solução do litígio não demanda 

muito esforço, mormente pela regra do Código de Processo Civil que 

estabelece que compete ao autor provar o fato constitutivo do seu direito 

e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. Além 

disso, segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do Código de 

Processo Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda matéria de 

defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que impugna o pedido 

do autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. 

Com efeito, o que se tem de relevante para o deslinde da controvérsia é 

saber se a parte autora faz jus a nomeação para o cargo de Técnico 

Administrativo Educacional, referente o Edital nº 01/2017-SEDUC de 03 de 

julho de 2017, no qual restou classificada para o cadastro de reserva na 

11ª posição . De início, verifica-se que o Superior Tribunal de Justiça, 

quando do julgamento do MS 22.813-DF, fixou o seguinte entendimento, 

trazido no informativo de jurisprudência 630, vejamos: O candidato 

aprovado em concurso público fora do número de vagas tem direito 

subjetivo à nomeação caso surjam novas vagas durante o prazo de 

validade do certame, haja manifestação inequívoca da administração 

sobre a necessidade de seu provimento e não tenha restrição 

orçamentária. STJ. 1ª Seção. MS 22.813-DF, Rel. Min. Og Fernandes, 

julgado em 13/06/2018 (Info 630). (Grifei) No mesmo sentido, esse é o 

entendimento na tese firmada no julgamento do Tema nº 784 do Supremo 

Tribunal Federal assim expresso: “Direito à nomeação de candidatos 

aprovados fora do número de vagas previstas no edital de concurso 

público no caso de surgimento de novas vagas durante o prazo de 

validade do certame.” Analisando detidamente os autos, verifica-se que o 

concurso para o qual a parte demandante logrou êxito em sua 

classificação, foram ofertadas tão somente 07 (sete) vagas, conforme 

documento de id 24796831 - Pág. 1. Ainda, a parte autora trouxe aos 

autos a classificação do concurso, onde demonstra sua classificação na 

11ª posição, a qual fora inclusive confirmado pela SEDUC-MT, conforme 

se infere do documento de id 24796831 - Pág. 2. Entretanto, verifica-se 

que os candidatos de posições 8ª, 9ª e 10ª, já foram empossados no 

cargo através do Ato 4.380/2019, realizado em 10/10/2019, nos termos do 

documento de id 31381824. Ademais, houve edital de prorrogação do 

referido concurso público, publicado em 23.01.2020 no Diário Oficial do 

Estado de Mato Grosso, estendendo a validade do certame por mais 02 

(dois) anos, a contar de 01 de fevereiro de 2020. Logo, tem-se que a 

parte reclamante é o próximo candidato classificado, a ser eventualmente 

nomeado, restando analisar a existência de preterição da parte ré na 

convocação, apta a configurar direito subjetivo à nomeação daquela. 

Ocorre, que analisando detidamente os autos, verifica-se que a parte 

autora dá conta da existência de contratações temporárias, as quais ano 

após ano vem sendo renovadas, o que demonstra preterição dos 

candidatos aprovados para o certame. Ora, em simples consulta do nome 

d e  R o s a n e  L e a n d r o  B o r g e s ,  j u n t o  a o  s i t e 

h t t p : / /www. t r a n s p a r e n c i a . m t . g o v . b r / - / s e r v i d o r e s - e m - a t i v i d a d e s , 

verifica-se a existência da contratação de servidores temporários, para o 

mesmo cargo no qual a parte demandante restou classificada, vejamos: 

Consulta realizada em: 21/04/2020 Período da consulta: Janeiro de 2020 

Dados Funcionais e Pessoais Servidor: ROSANE LEANDRO BORGES 

Município de Lotação: JACIARA Jornada de Trabalho: 30H Tipo de Vínculo: 

CONTRAT TEMPORARIO Órgão: SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO 

Categoria: PROF. EDUC. BASICA Setor: E.E. CELESTINO CORREA DA 

COSTA Cargo: TECNICO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL Função: - 

Desta forma, havendo contratação de servidores temporários, resta 

cristalina a existência de novas vagas, a necessidade de seu 

preenchimento e, principalmente, a inexistência de qualquer restrição 

orçamentária, vez que já existe servidor contratado para tal cargo. 

Ressalta-se não haver qualquer violação à lei de responsabilidade fiscal 

ou orçamentária, uma vez que, havendo a contratação de terceiros em 

detrimento dos concursados, restou suficientemente demonstrado a 

existência de recursos disponíveis para suportar a despesa, mas 

entendeu o Administrador Público, ao arrepio da Constituição e da Lei, 

priorizar sua conveniência e interesse pessoal, para nomear servidor 

estranho ao quadro da administração e do concurso em validade vigente. 

Ainda, não se pode olvidar que somente o Ente Público, responsável pela 

gestão da máquina administrativa, dispõe dos dados acerca do 

quantitativo de cargos vagos e da motivação que ensejou os contratos 

temporários (se para suprimento de vacância definitiva ou de 

afastamentos provisórios), contudo, tal prova competia a parte 

demandada, que se mantem inerte até a presente data. Nesse sentido: 

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO 

PÚBLICO. CADASTRO DE RESERVA. EXPECTATIVA DE DIREITO. 

PREENCHIMENTO DO CARGO POR SERVIDOR TEMPORÁRIO. PRETERIÇÃO 

DE CONCURSADOS. I- (…) II- O candidato aprovado em concurso público 

para o cadastro de reserva deixa de ter mera expectativa, adquirindo o 

direito subjetivo à nomeação, se configurada alguma das seguintes 

situações: preenchimento do cargo sem observância da classificação; 

abertura de novo concurso para preenchimento do cargo, existindo 

candidatos aprovados no certame anterior; e contratação de servidores 

temporários ou comissionados para ocuparem o cargo vago, em 

detrimento do direito do candidato aprovado. Precedentes do STJ. III- (…) 

(TJGO, Agravo de Instrumento 5318299-79.2016.8.09.0000, Rel. LUIZ 

EDUARDO DE SOUSA, 1ª Câmara Cível, julgado em 06/04/2017, DJe de 

06/04/2017). Assim, tem-se que a expectativa de direito à nomeação do 

candidato aprovado fora do número de vagas do edital convola-se em 

direito subjetivo, caso haja preterição em virtude de contratações 

precárias e comprovação da existência de cargos vagos, hipótese dos 

autos. Destaco que, no presente caso, o Poder Judiciário não figura como 

cogestor dos recursos públicos, interferindo no orçamento do Estado. Não 

significa violação ao princípio de independência e harmonia dos Poderes, 

já que no campo de obrigação contraposta há interesse individual 

indisponível, inexistindo discricionariedade administrativa. Nesta esteira, o 

Poder Judiciário se faz presente apenas e tão somente para inibir a 

execução das irregularidades praticadas pela administração, que, de fato, 

não observou os princípios constitucionais. DISPOSITIVO Ante o exposto, 

julgo parcialmente PROCEDENTES os pedidos da exordial, com resolução 

do mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil, para determinar a parte reclamada que proceda a convocação da 

parte reclamante, classificada no concurso Público regido pelo Edital 

01/2017 – SEDUC/MT, para o cargo de Técnico Administrativo Educacional, 

para o Município de Jaciara-MT. Fixo o prazo de 30 (trinta) dias, para o 

cumprimento da determinação supra, oportunidade em que a parte ré deve 

verificar se a parte reclamante preenche os requisitos previstos no edital, 

para fins de nomeação e posse. Sem custas nem honorários, em 

conformidade com o art.54 e art.55, ambos da Lei 9.099/95 c/c artigo 27 

da Lei 12.153/2009. À consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do 
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Juizado Especial Cível da Comarca de Jaciara para homologação conforme 

o artigo 40 da lei 9.099/95. Jaciara - MT. Publicado e registrado no PJE. 

DANILO ALEXANDRE ALVES Juiz Leigo Vistos, Homologo, para que 

surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do 

Juiz Leigo deste Juizado Especial. Preclusa a via recursal, em nada sendo 

requerido, arquive-se com as baixas necessárias. Intimem-se as partes da 

sentença. Jaciara - MT. EDNEI FERREIRA DOS SANTOS Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000240-32.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANTE RUBENS FERREIRA DE SANTANA OAB - MT26556/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JAQUELINE PEREIRA DA COSTA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1000240-32.2018.8.11.0010. EXEQUENTE: TELEFÔNICA BRASIL S.A. 

EXECUTADO: JAQUELINE PEREIRA DA COSTA Vistos e etc. Dispenso o 

relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. Trata-se de 

irresignação, através de objeção de não-executividade oposta por 

JAQUELINE PEREIRA DA COSTA, contra decisão proferida no presente 

feito, movido por TELEFÔNICA BRASIL S.A. Passo a análise de MÉRITO. 

Os pedidos do excipiente são procedentes. O excipiente alega matéria de 

ordem pública, em síntese aduz ilegitimidade ativa do escritório CORREA 

DA COSTA ADVOGADOS. Existem questões e matérias que podem ser 

arguidas e conhecidas de ofício a qualquer tempo pelo juiz. Tais matérias 

são as chamadas de matérias de ordem pública, que não podem ser 

atingidas pela preclusão. Consequentemente, não se atendendo os 

requisitos essenciais para a execução do título — liquidez, certeza e 

exigibilidade — e não observando as matérias relativas à admissibilidade, 

não é correto o executado sofrer qualquer tipo de constrição patrimonial 

para posteriormente poder alegar a carência do título, ou sendo detectado 

o vício menos evidente já quando esgotado o prazo para se defender, o 

executado não os possa alegar. Nesses casos, é utilizado uma petição 

simples, consequência de uma elaboração doutrinária chamada de 

exceção de pré-executividade, também classificada como defesa 

endoprocessual. Logo, arguida a ilegitimidade da parte exequente, ora 

excepto, considerando se tratar de matéria que, no caso concreto, 

prescinde de dilação probatória e que, ademais, é matéria de ordem 

pública, portanto, passível de ser suscitada em sede de exceção de 

pré-executividade. Em análise às circunstâncias e elementos dos autos, 

entendo que assiste razão ao excipiente. Isso porque, de acordo com a 

sentença proferida no id 13463085 e confirmada no acórdão de id 

13396750, o excipiente fora condenado no pagamento de custas e 

honorários advocatícios, decorrentes de litigância de má-fé. Ocorre, que o 

cumprimento de sentença de id 23714281, fora promovido por CORREA 

DA COSTA ADVOGADOS, parte ilegítima para requer tal providência, 

tendo em vista que não é o Advogado responsável pela percepção dos 

honorários advocatícios fixados nos autos, bem como não é parte no 

processo para o recebimento da multa aplicada. É dizer, a parte legítima 

para pleitear os honorários advocatícios é ADVOCACIA MACIEL, tendo em 

vista tratar do escritório beneficiário de tal decisão, ao passo que a parte 

legítima para pleitear a multa aplicada é TELEFÔNICA BRASIL S.A, tendo 

em vista ser parte no processo, legítima para tal desiderato. Nesse 

sentido, deve ser reconhecida a ilegitimidade do excepto para figurar na 

qualidade de exequente na presente ação. DOS HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS Quanto ao pleito de condenação da parte exequente no 

pagamento de honorários advocatícios, tenho que o mesmo deve ser 

indeferido. Consoante estabelece o art. 55 da Lei 9.099/1995, apenas em 

segundo grau, o recorrente, caso vencido, pagará honorários de 

advogado. Como a exceção constitui-se em mero incidente que tramita no 

primeiro grau e culmina com decisão interlocutória que sequer sentença é, 

não se pode cogitar da incidência de condenação ao pagamento de 

honorários sucumbenciais. Nesse sentido: AÇÃO DE COBRANÇA - 

EXCEÇÃO DE PRÉ - EXECUTIVIDADE REJEITADA - RECURSO INOMINADO - 

PROCESSO NA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - DECISÃO QUE 

REJEITA A EXCEÇÃO DE PRÉ - EXECUTIVIDADE - NÃO PASSÍVEL DE 

RECURSO INOMINADO - RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. A decisão que 

rejeita a exceção de pré - executividade é de natureza interlocutória e, 

como tal, não pode ser atacada por meio de recurso inominado. 2. 

Recurso não conhecido. (N.U 8010095-51.2016.8.11.0020, TURMA 

RECURSAL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado 

em 11/02/2020, Publicado no DJE 13/02/2020) Assim, não há se falar em 

fixação de honorários na exceção de pré-executividade, hipótese dos 

autos. DISPOSITIVO Diante do exposto, julgo PROCEDENTE a pretensão 

deduzida na exceção de pré-executividade, para o fim de declarar a 

ilegitimidade do excepto para figurar na qualidade de exequente na 

presente ação. Sem custas e honorários, conforme inteligência dos 

artigos 54 e 55, da Lei nº 9.099/95. À consideração do Excelentíssimo Juiz 

de Direito do Juizado Especial Cível da Comarca de Jaciara para 

homologação conforme o artigo 40 da lei 9.099/95. Jaciara - MT. Publicado 

e registrado no PJE. DANILO ALEXANDRE ALVES Juiz Leigo Vistos, 

Homologo, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, a decisão da 

lavra do Juiz Leigo deste Juizado Especial. Preclusa a via recursal, em 

nada sendo requerido, arquive-se com as baixas necessárias. Intimem-se 

as partes da decisão. Jaciara - MT. EDNEI FERREIRA DOS SANTOS Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002061-37.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

WALDEMIR PEREIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1002061-37.2019.8.11.0010. REQUERENTE: WALDEMIR PEREIRA DE 

SOUZA REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos e etc. Dispenso o 

relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. Decido. Recurso de 

embargos de declaração opostos por TELEFÔNICA BRASIL S/A, contra 

sentença proferida no presente feito, que lhe move WALDEMIR PEREIRA 

DE SOUZA. Consoante ao embargo da parte ré, por discordar com a 

fundamentação declinada na sentença, pretende, pela via dos 

aclaratórios, rever o entendimento do juízo prolator. Verifico que as 

razões do embargo revelam o inconformismo da parte com a sentença que 

julgou parcialmente procedente a demanda, não reconhecendo sua tese, 

sustentada na peça de resistência. Não há o que aclarar ou colmatar no 

ato sentencial, o que fulmina o meio impugnativo ora manejado. Friso, uma 

vez mais, que a sentença não padece de dúvida, obscuridade, 

contradição ou omissão, que são as hipóteses de cabimento dos 

aclaratórios. Cito: Ementa: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. ADVOGADO DA UNIÃO. 

GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE EXECUTIVA - GAE. EXCLUSÃO PELA 

MEDIDA PROVISÓRIA 2.048-26/2000, QUE INSTITUIU A GRATIFICAÇÃO DE 

DESEMPENHO DE ATIVIDADE JURÍDICA - GDAJ. AUSÊNCIA DE VÍCIOS DE 

OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA. 

PRETENSÃO DE REEXAME. NÃO CABIMENTO. 1. Os aclaratórios não 

merecem prosperar, pois o acórdão embargado não padece de vícios de 

omissão, contradição ou obscuridade, na medida que apreciou a demanda 

de forma clara e precisa, estando bem delineados os motivos e 

fundamentos que a embasam. 2. Não se prestam os embargos de 

declaração ao reexame da matéria que se constitui em objeto do decisum, 

porquanto constitui instrumento processual com o escopo de eliminar do 

julgamento obscuridade, contradição ou omissão sobre tema cujo 

pronunciamento se impunha pela decisão ou, ainda, de corrigir evidente 

erro material, consoante reza o art. 535 do CPC. 3. Embargos de 

declaração rejeitados. (EDcl no REsp 1353016/AL, Rel. Ministro MAURO 

CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 28/08/2013, DJe 

03/09/2013). Logo, em relação ao embargo da parte demandada mostra-se 

imperativo pela declaração de que o presente é manifestamente 

descabido, porquanto, como dito acima, não objetiva aclarar ou a integrar 
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o julgado, tendo em vista que o meio impugnativo ora manejado busca, tão 

só, modificar o entendimento declinado pelo Estado-juiz acerca da matéria 

ora impugnada, o que não se compadece com o recurso manejado. Logo, 

o que se tem, por conclusão, é um incidente manifestamente protelatório, 

tendo em vista que o recurso só visa à rediscussão de questão já 

decidida, protelando o andamento do feito, e até porque a sentença já 

havia considerado todos os pontos trazidos no presente embargos, bem 

como este mesmo juízo já havia advertido a parte embargante, em 

processos anteriores, de que a oposição de novos embargos de 

declaração com fins meramente protelatórios ensejaria a aplicação de 

multa, conforme previsão expressa do § 2º do art. 1.026 do CPC. Nesse 

sentido: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO DE AGRAVO INTERNO. 

OMISSÃO/OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA. AGRAVO INTERNO QUE 

CONFIRMA DECISÃO MONOCRÁTICA AMPARADA EM JULGADOS DO STJ. 

EMBARGOS PROTELATÓRIOS . MULTA DO ART. 1.026, §2º DO CPC. 

EMBARGOS REJEITADOS. 1. “A omissão apta a ensejar os aclaratórios é 

aquela advinda do próprio julgamento e prejudicial à compreensão da 

causa, e não aquela que entenda o embargante. ” (AgInt no AREsp 

1037816/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA 

TURMA, julgado em 23/05/2017, DJe 30/05/2017). 2. Se não há, no 

acórdão, omissão, contradição, obscuridade ou erro material, mas o mero 

inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, 

não há outro caminho senão o desprovimento dos embargos de 

declaração. Não existindo qualquer das hipóteses previstas no artigo 

1.022 do Código de Processo Civil, os embargos devem ser rejeitados. 3. 

Quando os Embargos de Declaração são protelatórios, aplica-se a multa a 

que se refere o art. 1.026, §2º, do CPC. (N.U 1014022-39.2018.8.11.0000, 

CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO 

BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 

17/12/2019, Publicado no DJE 19/12/2019) Resta, assim, atraída a 

incidência da penalidade prevista no art. 1.026, §2º, do CPC. Assim, não 

vislumbro a existência dos alegados vícios na decisão proferida. Não 

concordando a parte Embargante com o julgado, o único remédio possível 

é a interposição do recurso previsto em Lei. Diante do exposto, desacolho 

os embargos de declaração, aplicando à embargante multa em favor da 

parte embargada no valor de 2% sobre o valor atualizado da causa. À 

consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial Cível 

da Comarca de Jaciara para homologação conforme o artigo 40 da lei 

9.099/95. Jaciara - MT. Publicado e registrado no PJE. DANILO 

ALEXANDRE ALVES Juiz Leigo Vistos, Homologo, para que surtam seus 

jurídicos e legais efeitos, a decisão da lavra do Juiz Leigo deste Juizado 

Especial. Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, arquive-se 

com as baixas necessárias. Intimem-se as partes da sentença. Jaciara - 

MT. EDNEI FERREIRA DOS SANTOS Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-59 EMBARGOS DE TERCEIRO CÍVEL

Processo Número: 1002701-40.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIA DE OLIVEIRA (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Lucio Mauro Dantas OAB - MT13712-O (ADVOGADO(A))

CLOVIS LUCIO DANTAS OAB - MT23762-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JACIARA CALCADOS LTDA - EPP (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1002701-40.2019.8.11.0010. EMBARGANTE: LUCIA DE OLIVEIRA 

EMBARGADO: JACIARA CALCADOS LTDA - EPP Vistos etc. Dispensado o 

relatório nos termos do artigo 38, caput, da lei n. 9099/95. Trata-se de 

Embargos de Terceiro, proposto por LUCIA DE OLIVEIRA, em desfavor de 

JACIARA CALCADOS LTDA - EPP. Relata a parte embargante que tomou 

conhecimento da penhora e remoção do veículo de sua propriedade 

PAS/MOTOCICLO JTA/SUZUKI EN125 YES, Placa NPG-3326, chassi 

9CDNF41LJAM301822 e RENAVAM 219513031, asseverando que tal bem 

não pertence a parte executada nos autos 1000346-57.2019.8.11.0010, 

requerendo ao final a devolução da posse do mesmo. Tutela de urgência 

indeferida. Em contestação alega a parte reclamada, em síntese, falta de 

interesse de agir e ilegitimidade ativa, afirmando no mérito a inexistência de 

qualquer irregularidade na ação de execução, pugnando pela condenação 

da parte embargante em multa por litigância de má fé e improcedência da 

ação. É o breve relato. Decido. PRELIMINARES Rejeito a preliminar de falta 

de interesse de agir, haja vista a previsão constitucional do princípio da 

inafastabilidade da jurisdição. Outrossim, deve ser rejeita a preliminar de 

ilegitimidade ativa, vez que a parte embargante é a proprietária do bem, 

portanto, parte legítima a propositura da ação, ante a necessidade que a 

mesma tem de ingressar em juízo para ter sua pretensão amparada. 

Ademais, a parte embargante não figura no processo de execução em 

que ocorreu a penhora do veículo, ostentando a condição de terceiro que 

a legitima para a oposição dos embargos, nos termos do art. 674, caput e 

§1º, do CPC. Ultrapassada a fase das preliminares, passo à análise do 

MÉRITO da demanda. MÉRITO Em análise aos elementos e circunstâncias 

que envolvem a controvérsia, tenho que NÃO assiste razão à parte 

autora. A solução do litígio não demanda muito esforço, mormente pela 

regra do Código de Processo Civil que estabelece que compete ao autor 

provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, 

impeditivo ou extintivo do referido direito. Além disso, segundo a regra 

contida nos artigos 336 e 341 do Código de Processo Civil, compete ao réu 

alegar, na contestação, toda matéria de defesa, expondo as razões de 

fato e de direito, com que impugna o pedido do autor, sob pena de 

presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. Com efeito, o que se 

tem de relevante para o deslinde da controvérsia é que a parte 

embargante afirma ter sido realizada penhora indevida em seu bem, tendo 

em vista que o mesmo se encontrava na residência de sua filha, tão 

somente aguardando reparo, ocasião em que houve a constrição. Ocorre 

no presente caso que, apesar do registro do veículo constar como 

proprietária a embargante, a prova juntada nos autos deixa claro que a 

executada LAURA APARECIDA DE OLIVEIRA DIAS detém a posse e 

domínio do veículo, o qual inclusive, apresenta adesivo com seu nome, 

utilizando para seu deslocamento diariamente. Ademais, verifica-se do 

documento de id 27166711, que a própria executada Laura, informou ao 

Oficial de Justiça que possui a posse do bem apreendido. Entretanto, em 

que pese a propriedade do veículo estar no nome da embargante, a posse 

dos bens móveis ocorre pela tradição, conforme artigos 1226 e 1267 do 

Código Civil. Nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE 

CIVIL. PENHORA DE VEÍCULO. EMBARGOS DE TERCEIRO. PROVA DA 

PROPRIEDADE. 1. A comprovada posse exclusiva do bem móvel prevalece 

sobre o seu registro junto ao DETRAN, haja vista que a transferência se 

opera com a tradição. 2. Hipótese em que o contexto probatório demonstra 

que o veículo penhorado na execução, embora registrado no nome da 

embargante, é utilizado exclusivamente pelo executado. RECURSO 

DESPROVIDO.(Apelação Cível, Nº 70083882373, Quinta Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Isabel Dias Almeida, Julgado em: 

15-04-2020) Dessa forma, tenho que restou demonstrado que apesar de a 

motocicleta estar registrada no nome da embargante, quem detém a posse 

do mesmo é a executada Laura, sendo, portanto, legal a constrição 

realizada. DA LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ Não vislumbro no presente litígio a 

existência de litigância de má-fé pela parte autora, haja vista que sua 

conduta não se enquadra naquelas descritas no art. 80 do Novo Código 

de Processo Civil. DISPOSITIVO Ante o exposto, rejeito os embargos de 

terceiro opostos por LUCIA DE OLIVEIRA em face de JACIARA 

CALCADOS LTDA – EPP. Sem custas nem honorários, em conformidade 

com o art.54 e art.55, ambos da Lei 9.099/95. À consideração do 

Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial Cível da Comarca de 

Jaciara para homologação conforme o artigo 40 da lei 9.099/95. Jaciara - 

MT. Publicado e registrado no PJE. DANILO ALEXANDRE ALVES Juiz Leigo 

Vistos, Homologo, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o 

Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo deste Juizado Especial. 

Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, arquive-se com as 

baixas necessárias. Intimem-se as partes da sentença. Jaciara - MT. 

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002276-13.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

TEREZINHA MARIA JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO GUIMARAES NOGUEIRA OAB - MT0012853A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ARNALDO TONIN & CIA LTDA - EPP (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1002276-13.2019.8.11.0010. REQUERENTE: TEREZINHA MARIA JESUS 

REQUERIDO: ARNALDO TONIN & CIA LTDA - EPP Vistos etc. Dispensado o 

relatório nos termos do artigo 38, caput, da lei n. 9.099/95. Trata-se de 

processo movido por TEREZINHA MARIA JESUS, em desfavor de 

ARNALDO TONIN & CIA LTDA - EPP. Conforme consta nos autos, as 

partes compuseram acordo. Isso posto, faz-se necessário a homologação 

e extinção do feito. O Artigo 487, III, “b” do Código de Processo Civil 

estabelece que: ”Art. 487. Haverá resolução de mérito quando o juiz: (...) III 

- homologar: (...) b) a transação;” Assim, ante o acordo entabulado entre 

as partes, deve o feito ser arquivado. DISPOSITIVO Ante o exposto, para 

que produza os seus jurídicos e legais efeitos, HOMOLOGO o acordo 

firmado entre as partes, em consequência, JULGO EXTINTO este feito, 

com exame do mérito, com fulcro no disposto artigo 487, inciso III, alínea 

“b”, do Código de Processo Civil. Sem custas nem honorários, em 

conformidade com o art. 54 e art. 55, ambos da Lei 9.099/95. À 

consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial Cível 

da Comarca de Jaciara para homologação conforme o artigo 40 da lei 

9.099/95. Jaciara - MT. Publicado e registrado no PJE. DANILO 

ALEXANDRE ALVES Juiz Leigo Vistos, Homologo, para que surtam seus 

jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo 

deste Juizado Especial. Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, 

arquive-se com as baixas necessárias. Intimem-se as partes da sentença. 

Jaciara - MT. EDNEI FERREIRA DOS SANTOS Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003190-77.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

NEI BARATTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIETE DE SOUZA BARROS OAB - MT23997/O-O (ADVOGADO(A))

MARCIO GUIMARAES NOGUEIRA OAB - MT0012853A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1003190-77.2019.8.11.0010. REQUERENTE: NEI BARATTO REQUERIDO: 

BANCO BRADESCO Vistos etc. Dispensado o relatório nos termos do 

artigo 38, caput, da lei n. 9.099/95. Analisando o processo, verifico que se 

encontra maduro para julgamento, sendo desnecessária a produção de 

outras provas, motivo pelo qual passo ao julgamento antecipado da lide, 

conforme o art. 355, I do CPC. Trata-se de ação proposta por NEI 

BARATTO, em desfavor de BANCO BRADESCO. Relata a parte autora que 

teve o nome inserido nos órgãos de proteção ao crédito pela parte 

reclamada, referente débito indevido, requerendo assim a declaração de 

inexistência do débito, bem como indenização de danos morais. Tutela de 

urgência deferida. Em contestação alega a parte reclamada, em síntese, 

preliminar de falta de interesse de agir, inépcia da inicial, prescrição e 

ausência de pretensão resistida, afirmando no mérito que o débito é 

devido, ante a existência de relação jurídica entre as partes, não havendo 

dever de indenizar, haja vista inexistência de qualquer irregularidade na 

cobrança, pugnando ao final pela improcedência da demanda. É o breve 

relato. Decido. PRELIMINARES Rejeito as preliminares de falta de interesse 

de agir e ausência de pretensão resistida, tendo em vista a previsão 

constitucional do princípio da inafastabilidade da jurisdição. Ademais, a 

busca ou o exaurimento da via administrativa não é requisito indispensável 

a propositura da ação, ante a necessidade que a parte tem de ingressar 

em juízo para ter sua pretensão amparada. No que tange a preliminar de 

prescrição, tem-se que a mesma deve ser rejeitada, vez que, apesar de 

os tribunais superiores terem fixado o prazo prescricional de 3 (três) anos 

para a pretensão reparatória, este se dá no momento em que o 

consumidor toma ciência do registro desabonador, ao passo que não 

constatado o transcurso de tal prazo, não há se falar em prescrição da 

pretensão reparatória. Nesse sentido: AGRAVO REGIMENTAL NO 

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INDENIZATÓRIA. INSCRIÇÃO INDEVIDA 

EM CADASTROS RESTRITIVO DE CRÉDITO. PRESCRIÇÃO. CIÊNCIA DO 

PREJUDICADO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. 

É assente a jurisprudência desta Corte no sentido de que o termo inicial do 

prazo prescricional para a propositura de ação indenizatória, em razão da 

inscrição indevida em cadastros restritivos de crédito é a data em que o 

consumidor toma ciência do registro desabonador, pois, pelo princípio da 

"actio nata" o direito de pleitear a indenização surge quando constatada a 

lesão e suas consequências. Precedentes. 2. A parte agravante não 

trouxe, nas razões do agravo regimental, argumentos aptos a modificar a 

decisão agravada, que deve ser mantida por seus próprios e jurídicos 

fundamentos. 3. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 

696.269/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, 

julgado em 09/06/2015, DJe 15/06/2015) Ainda, rejeito a preliminar de 

indeferimento da inicial e inépcia, sob fundamento de ausência de 

documento válido e indispensável a propositura da ação, tendo em vista 

que os documentos trazidos aos autos apresentam informações 

verossímeis. Ultrapassada a fase das preliminares, passo à análise do 

MÉRITO da demanda. MÉRITO Em análise aos elementos e circunstâncias 

que envolvem a controvérsia, tenho que assiste razão à parte autora. A 

solução do litígio não demanda muito esforço, mormente pela regra do 

Código de Processo Civil que estabelece que compete ao autor provar o 

fato constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou 

extintivo do referido direito. Além disso, segundo a regra contida nos 

artigos 336 e 341 do Código de Processo Civil, compete ao réu alegar, na 

contestação, toda matéria de defesa, expondo as razões de fato e de 

direito, com que impugna o pedido do autor, sob pena de presumirem 

verdadeiros os fatos não impugnados. Temos por regra, que nos litígios 

envolvendo relações de consumo, tal qual no presente caso, o ônus da 

prova passa a ser da parte fornecedora. A inversão do ônus da prova 

tem como fundamento a hipossuficiência da parte consumidora, não só no 

plano econômico, mas também jurídico, principalmente processual, porque 

não raras vezes está a parte consumidora impossibilitada de comprovar 

seu direito por ausência de dados, enquanto a parte fornecedora tem ao 

seu alcance todos os elementos indispensáveis para a produção da 

prova. Assim, inverto o ônus da prova em favor da parte consumidora, o 

que faço com supedâneo no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de 

proporcionar equilíbrio na relação processual. Incumbe a parte reclamada 

provar a veracidade de seus argumentos alegados, na qualidade de 

fornecedora de serviços, seja em razão da inversão do ônus da prova, 

seja porque as assertivas são fatos extintivos de direito, nos termos do 

art. 373, II, do CPC. Compulsando os autos verifico que a parte reclamada 

não conseguiu satisfatoriamente com a contestação inibir os fatos 

constitutivos do direito do autor trazido com a exordial e, nem provar o que 

afirmou com a defesa. Com efeito, o que se tem de relevante para o 

deslinde da controvérsia é que a parte autora contesta as cobranças 

realizadas pela parte reclamada, que ensejaram a inserção de seu nome 

nos órgãos de proteção ao crédito. Outrossim, em exame do conjunto 

fático probatório disponível nos autos, nota-se que foi juntado pela parte 

promovida, no corpo da peça de resistência, telas e relatórios que 

aparentam ser de seu sistema, os quais não têm o condão probatório, pois 

ao que tudo indica se tratam de documentos apócrifos e produzidos 

unilateralmente. Nesse sentido: E M E N T A RECURSO INOMINADO – 

RELAÇÃO DE CONSUMO – DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO 

– INSCRIÇÃO EM SERASA – DANO MORAL – SENTENÇA DE 

IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE – TELAS 

SISTÊMICAS – PROVA UNILATERAL E SEM VALOR PROBATÓRIO – DANO 

MORAL NÃO CONFIGURADO – EXISTÊNCIA DE RESTRIÇÕES 

PREEXISTENTES (SÚMULA 385 STJ) – SENTENÇA REFORMADA – 

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.A tese de defesa da 

parte Recorrida se baseia em telas sistêmicas, as quais, conforme 

entendimento sedimentado pela Turma Recursal Única, são provas 

unilaterais desprovidas de qualquer valor probatório. Em razão do 

deferimento da inversão do ônus da prova, a incumbência de comprovar a 

existência do contrato, a origem da dívida, sua legitimidade e a legalidade 

da restrição apontada é da empresa Ré, ante a hipossuficiência técnica do 

consumidor. Diante da inexistência de provas da contratação dos serviços 

questionados, seja ela expressa, através de assinatura de contrato, ou 

verbal, através de canais de atendimento telefônico, os débitos vinculados 

a estes contratos são inexigíveis, não podendo exigir de quaisquer das 

partes, tampouco do consumidor, a produção de prova ou contraprova de 

fato negativo. Reconhecendo a inexigibilidade dos débitos, também é 

indevida a restrição apontada. No entanto, o pleito indenizatório é 
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improcedente, haja vista a existência de restrições pretéritas, 

aplicando-se o teor da Súmula 385, do STJ. Recurso conhecido e 

parcialmente provido. (N.U 1000816-95.2019.8.11.0040, TURMA 

RECURSAL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal 

Única, Julgado em 22/07/2019, Publicado no DJE 23/07/2019) No presente 

caso, em pese a reclamada tenha afirmado a existência do débito, bem 

como tenha asseverado na peça de resistência a inexistência de 

irregularidades, observa-se que esta NÃO trouxe aos autos qualquer tipo 

de contrato ou documento, quiçá aqueles firmados pela parte autora, que 

comprovasse a realização de relação jurídica entre a partes, se 

descuidando de provar o alegado na peça defensiva, passando ao largo 

de comprovar a relação jurídica entre as partes, que ensejaram os débitos 

discutidos nos autos. Deste modo, entendo que assiste razão a parte 

reclamante, pois não houve a comprovação dos débitos que originaram a 

inscrição de seus dados pessoais junto ao órgão de restrição ao crédito 

(SPC/SERASA). No entanto, prevalece no âmbito do Superior Tribunal de 

Justiça o entendimento de que o dano moral sofrido em virtude de indevida 

negativação do nome se configura “in re ipsa”, ou seja, 

independentemente de prova. Nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL. 

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO DO NOME DO AUTOR NOS CADASTROS DE 

PROTEÇÃO AO CRÉDITO. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 1.022 DO 

CPC/2015. DANO MORAL IN RE IPSA. ASTREINTES. VALOR DOS DANOS 

MORAIS. REEXAME DE CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 

7/STJ. RAZOABILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Inexiste afronta ao art. 

1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma 

clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, 

manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam 

infirmar a conclusão adotada pelo Juízo. 2. O recurso especial não 

comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto 

fático dos autos (Súmula n. 7 do STJ). 3. Consoante a jurisprudência desta 

Corte, "nos casos de protesto indevido de título ou inscrição irregular em 

cadastros de inadimplentes, o dano moral se configura in re ipsa, isto é, 

prescinde de prova" (REsp n. 1.059.663/MS, Relatora Ministra NANCY 

ANDRIGHI, DJe 17/12/2008). 4. Somente em hipóteses excepcionais, 

quando irrisório ou exorbitante o valor da indenização por danos morais 

arbitrado na origem, a jurisprudência desta Corte permite o afastamento do 

óbice da Súmula n. 7 do STJ para possibilitar sua revisão. No caso, a 

quantia arbitrada na origem é razoável, não ensejando a intervenção desta 

Corte. 5. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 

1214839 / SC AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 

2017/0309892-0 – Relator (a) Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA - 

Órgão Julgador T4 - QUARTA TURMA - Data do Julgamento 26/02/2019 - 

Data da Publicação/Fonte DJe 08/03/2019) (Grifei) Insta ressaltar que a 

responsabilidade da parte reclamada como fornecedora de serviços é 

objetiva nos termos do art. 14 do CDC, que assim dispõe: O fornecedor de 

serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela 

reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à 

prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou 

inadequadas sobre sua fruição e riscos. Tal responsabilidade é afastada 

apenas quando comprovada que, tendo prestado o serviço, o defeito 

inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º, inc. I e 

II, do art. 14, do CDC). Sendo o ônus da prova relativo a essas hipóteses 

do prestador do serviço e não tendo ele se desincumbido do ônus que lhe 

cabia deve ser responsabilizado pelos danos causados. Os artigos 186 e 

927 ambos do Código Civil Brasileiro, prelecionam que: Art. 186. Aquele 

que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar 

direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete 

ato ilícito. Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar 

dano a outrem, fica obrigado a repará-lo. Nesse caso, em que provável a 

aflição da parte autora em face do ato lesivo ensejado pela parte 

demandada, resta estabelecido o dever de indenizar por dano moral, 

importando, na sequência, fixar o quantum indenizatório. Com efeito, a 

indenização por dano moral deve representar para a vítima uma satisfação 

capaz de amenizar de alguma forma o sofrimento impingido. A eficácia da 

contrapartida pecuniária está na aptidão para proporcionar tal satisfação 

em justa medida, de modo que não signifique um enriquecimento sem 

causa para a vítima e produza impacto bastante no causador do mal a fim 

de dissuadi-lo a praticar novo atentado. Sopesando tais orientações e 

ponderando as circunstâncias do caso, reputo apropriada e condizente a 

fixação da verba indenizatória por danos morais, satisfazendo, assim, a 

justa proporcionalidade entre o ato ilícito e o constrangimento causado, 

bem como a condição econômica da parte reclamada, atendendo ao 

caráter compensatório e ao mesmo tempo inibidor a que se propõe a 

pretensão indenizatória, nos moldes estabelecidos na Constituição da 

República, suficiente para representar um desestímulo à prática de novas 

condutas pelo agente causador do dano. Assim, ante a ausência de 

comprovação de vínculo entre as partes, a declaração de inexistência da 

relação jurídica e do débito é medida que se impõe. INAPLICABILIDADE DA 

SÚMULA 385 STJ Analisando detidamente os autos, verifico que a parte 

autora possui outros apontamentos negativos em seu nome, porém, 

tratam-se de apontamentos posteriores ao discutido nesta demanda, ou 

seja, a negativação realizada pela parte reclamada é anterior as demais 

negativações. Nesse sentido, torna-se inaplicável, no caso em comento, o 

teor da súmula 385 do STJ, vez que inexiste inscrição preexiste à 

discutida nos autos. Todavia, conforme entendimento jurisprudencial, a 

inscrição posterior deve ser levada em conta para reduzir o valor 

indenizatório, já que a situação da parte autora é diversa daquele que 

nunca teve uma anotação lícita. Nesse entendimento: RECURSO 

INOMINADO - INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES - 

AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DO DÉBITO – DEVER DE 

INDENIZAR - EXISTÊNCIA DE OUTRA restrição posterior – 

INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ - DANO MORAL 

CONFIGURADO IN RE IPSA – REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO - 

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (N.U 

8015881-52.2016.8.11.0028, TURMA RECURSAL, GONCALO ANTUNES DE 

BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 11/07/2019, Publicado 

no DJE 12/07/2019) Desta forma, ante a inexistência de negativação 

preexistente, tem-se por inaplicável a súmula 385 do STJ. DISPOSITIVO 

Ante o exposto, julgo PROCEDENTES os pedidos da exordial, com 

fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para o fim 

de: 1 – confirmar a tutela de urgência deferida nos autos; e 2 – condenar 

a parte reclamada ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) pelos 

danos morais sofridos pela parte reclamante, ante a existência de 

negativações posteriores, valor este que deverá ser acrescido de 

correção monetária pelo índice oficial - INPC/IBGE, a partir da presente 

data e juros legais de 1% (um por cento) ao mês, desde o evento danoso, 

conforme disposição da súmula 54 do STJ. Sem custas nem honorários, 

em conformidade com o art.54 e art.55, ambos da Lei 9.099/95. À 

consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial Cível 

da Comarca de Jaciara para homologação conforme o artigo 40 da lei 

9.099/95. Jaciara - MT. Publicado e registrado no PJE. DANILO 

ALEXANDRE ALVES Juiz Leigo Vistos, Homologo, para que surtam seus 

jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo 

deste Juizado Especial. Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, 

arquive-se com as baixas necessárias. Intimem-se as partes da sentença. 

Jaciara - MT. EDNEI FERREIRA DOS SANTOS Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003191-62.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

NEI BARATTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIETE DE SOUZA BARROS OAB - MT23997/O-O (ADVOGADO(A))

MARCIO GUIMARAES NOGUEIRA OAB - MT0012853A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1003191-62.2019.8.11.0010. REQUERENTE: NEI BARATTO REQUERIDO: 

TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos etc. Dispensado o relatório nos termos 

do artigo 38, caput, da lei n. 9099/95. Analisando o processo, verifico que 

se encontra maduro para julgamento, sendo desnecessária a produção de 

outras provas, motivo pelo qual passo ao julgamento antecipado da lide, 

conforme o art. 355, I do CPC. Trata-se de ação proposta por NEI 

BARATTO, em desfavor de TELEFÔNICA BRASIL S.A. Relata a parte 

autora que desconhece os débitos lançados nos órgãos de proteção ao 

crédito, tendo em vista a ausência de qualquer vínculo junto a parte ré, 

requerendo assim a declaração de inexistência do débito, bem como 
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indenização de danos morais. Tutela de urgência deferida. Em 

contestação alega a parte reclamada, em síntese, preliminar de falta de 

interesse de agir e inépcia da inicial, afirmando no mérito que o débito é 

devido, ante a existência de relação jurídica entre as partes, pugnando ao 

final pela condenação da parte autora no pedido contraposto e 

improcedência da ação. É o breve relato. Decido. PRELIMINARES Rejeito a 

preliminar de inépcia da inicial, sob fundamento de ausência de documento 

indispensável a propositura da ação, tendo em vista que o documento 

trazido aos autos apresenta informações verossímeis. No mesmo sentido, 

tenho que deve ser rejeita a preliminar de ausência de pretensão resistida, 

haja vista a previsão constitucional do princípio da inafastabilidade da 

jurisdição. Outrossim, a busca ou o exaurimento da via administrativa não 

é requisito indispensável a propositura da ação, ante a necessidade que a 

parte tem de ingressar em juízo para ter sua pretensão amparada. 

Ultrapassada a fase das preliminares, passo à análise do MÉRITO da 

demanda. MÉRITO Em análise aos elementos e circunstâncias que 

envolvem a controvérsia, tenho que assiste razão à parte autora. A 

solução do litígio não demanda muito esforço, mormente pela regra do 

Código de Processo Civil que estabelece que compete ao autor provar o 

fato constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou 

extintivo do referido direito. Além disso, segundo a regra contida nos 

artigos 336 e 341 do Código de Processo Civil, compete ao réu alegar, na 

contestação, toda matéria de defesa, expondo as razões de fato e de 

direito, com que impugna o pedido do autor, sob pena de presumirem 

verdadeiros os fatos não impugnados. Temos por regra, que nos litígios 

envolvendo relações de consumo, tal qual no presente caso, o ônus da 

prova passa a ser da parte fornecedora. A inversão do ônus da prova 

tem como fundamento a hipossuficiência da parte consumidora, não só no 

plano econômico, mas também jurídico, principalmente processual, porque 

não raras vezes está a parte consumidora impossibilitada de comprovar 

seu direito por ausência de dados, enquanto a parte fornecedora tem ao 

seu alcance todos os elementos indispensáveis para a produção da 

prova. Assim, inverto o ônus da prova em favor da parte consumidora, o 

que faço com supedâneo no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de 

proporcionar equilíbrio na relação processual. Incumbe a parte reclamada 

provar a veracidade de seus argumentos alegados, na qualidade de 

fornecedora de serviços, seja em razão da inversão do ônus da prova, 

seja porque as assertivas são fatos extintivos de direito, nos termos do 

art. 373, II, do CPC. Compulsando os autos verifico que a parte reclamada 

não conseguiu satisfatoriamente com a contestação inibir os fatos 

constitutivos do direito do autor trazido com a exordial e, nem provar o que 

afirmou com a defesa. Com efeito, o que se tem de relevante para o 

deslinde da controvérsia é que a parte autora contesta as cobranças 

realizadas pela parte reclamada, que ensejaram a inserção de seu nome 

nos órgãos de proteção ao crédito. Outrossim, em exame do conjunto 

fático probatório disponível nos autos, nota-se que foi juntado pela parte 

promovida, no corpo da peça de resistência, telas e relatórios que 

aparentam ser de seu sistema, os quais não têm o condão probatório, pois 

ao que tudo indica se tratam de documentos apócrifos e produzidos 

unilateralmente. Nesse sentido: E M E N T A RECURSO INOMINADO – 

RELAÇÃO DE CONSUMO – DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO 

– INSCRIÇÃO EM SERASA – DANO MORAL – SENTENÇA DE 

IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE – TELAS 

SISTÊMICAS – PROVA UNILATERAL E SEM VALOR PROBATÓRIO – DANO 

MORAL NÃO CONFIGURADO – EXISTÊNCIA DE RESTRIÇÕES 

PREEXISTENTES (SÚMULA 385 STJ) – SENTENÇA REFORMADA – 

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.A tese de defesa da 

parte Recorrida se baseia em telas sistêmicas, as quais, conforme 

entendimento sedimentado pela Turma Recursal Única, são provas 

unilaterais desprovidas de qualquer valor probatório. Em razão do 

deferimento da inversão do ônus da prova, a incumbência de comprovar a 

existência do contrato, a origem da dívida, sua legitimidade e a legalidade 

da restrição apontada é da empresa Ré, ante a hipossuficiência técnica do 

consumidor. Diante da inexistência de provas da contratação dos serviços 

questionados, seja ela expressa, através de assinatura de contrato, ou 

verbal, através de canais de atendimento telefônico, os débitos vinculados 

a estes contratos são inexigíveis, não podendo exigir de quaisquer das 

partes, tampouco do consumidor, a produção de prova ou contraprova de 

fato negativo. Reconhecendo a inexigibilidade dos débitos, também é 

indevida a restrição apontada. No entanto, o pleito indenizatório é 

improcedente, haja vista a existência de restrições pretéritas, 

aplicando-se o teor da Súmula 385, do STJ. Recurso conhecido e 

parcialmente provido. (N.U 1000816-95.2019.8.11.0040, TURMA 

RECURSAL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal 

Única, Julgado em 22/07/2019, Publicado no DJE 23/07/2019) No presente 

caso, em pese a reclamada tenha afirmado inocorrência de danos morais, 

bem como tenha asseverado na peça de resistência a inexistência de 

irregularidades, observa-se que esta NÃO trouxe aos autos qualquer tipo 

de contrato ou documento, quiçá aqueles firmados pela parte autora, que 

comprovasse a realização de relação jurídica entre a partes, se 

descuidando de provar o alegado na peça defensiva, passando ao largo 

de comprovar a relação jurídica entre as partes, que ensejaram os débitos 

discutidos nos autos. Importante frisar que a parte ré não conseguiu 

demonstrar a relação jurídica firmada entre as partes. Deste modo, 

entendo que assiste razão a parte reclamante, pois não houve a 

comprovação dos débitos que originaram a inscrição de seus dados 

pessoais junto ao órgão de restrição ao crédito (SPC/SERASA). No 

entanto, prevalece no âmbito do Superior Tribunal de Justiça o 

entendimento de que o dano moral sofrido em virtude de indevida 

negativação do nome se configura “in re ipsa”, ou seja, 

independentemente de prova. Nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL. 

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO DO NOME DO AUTOR NOS CADASTROS DE 

PROTEÇÃO AO CRÉDITO. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 1.022 DO 

CPC/2015. DANO MORAL IN RE IPSA. ASTREINTES. VALOR DOS DANOS 

MORAIS. REEXAME DE CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 

7/STJ. RAZOABILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Inexiste afronta ao art. 

1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma 

clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, 

manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam 

infirmar a conclusão adotada pelo Juízo. 2. O recurso especial não 

comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto 

fático dos autos (Súmula n. 7 do STJ). 3. Consoante a jurisprudência desta 

Corte, "nos casos de protesto indevido de título ou inscrição irregular em 

cadastros de inadimplentes, o dano moral se configura in re ipsa, isto é, 

prescinde de prova" (REsp n. 1.059.663/MS, Relatora Ministra NANCY 

ANDRIGHI, DJe 17/12/2008). 4. Somente em hipóteses excepcionais, 

quando irrisório ou exorbitante o valor da indenização por danos morais 

arbitrado na origem, a jurisprudência desta Corte permite o afastamento do 

óbice da Súmula n. 7 do STJ para possibilitar sua revisão. No caso, a 

quantia arbitrada na origem é razoável, não ensejando a intervenção desta 

Corte. 5. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 

1214839 / SC AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 

2017/0309892-0 – Relator (a) Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA - 

Órgão Julgador T4 - QUARTA TURMA - Data do Julgamento 26/02/2019 - 

Data da Publicação/Fonte DJe 08/03/2019) (Grifei) Insta ressaltar que a 

responsabilidade da parte reclamada como fornecedora de serviços é 

objetiva nos termos do art. 14 do CDC, que assim dispõe: O fornecedor de 

serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela 

reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à 

prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou 

inadequadas sobre sua fruição e riscos. Tal responsabilidade é afastada 

apenas quando comprovada que, tendo prestado o serviço, o defeito 

inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º, inc. I e 

II, do art. 14, do CDC). Sendo o ônus da prova relativo a essas hipóteses 

do prestador do serviço e não tendo ele se desincumbido do ônus que lhe 

cabia deve ser responsabilizado pelos danos causados. Os artigos 186 e 

927 ambos do Código Civil Brasileiro, prelecionam que: Art. 186. Aquele 

que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar 

direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete 

ato ilícito. Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar 

dano a outrem, fica obrigado a repará-lo. Nesse caso, em que provável a 

aflição da parte autora em face do ato lesivo ensejado pela parte 

demandada, resta estabelecido o dever de indenizar por dano moral, 

importando, na sequência, fixar o quantum indenizatório. Sopesando tais 

orientações e ponderando as circunstâncias do caso, reputo apropriada e 

condizente a fixação da verba indenizatória por danos morais, 

satisfazendo, assim, a justa proporcionalidade entre o ato ilícito e o 

constrangimento causado, bem como a condição econômica da parte 

reclamada, atendendo ao caráter compensatório e ao mesmo tempo 

inibidor a que se propõe a pretensão indenizatória, nos moldes 

estabelecidos na Constituição da República, suficiente para representar 

um desestímulo à prática de novas condutas pelo agente causador do 
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dano. Assim, ante a ausência de comprovação de vínculo entre as partes, 

a declaração de inexistência da relação jurídica e do débito é medida que 

se impõe. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 STJ Analisando 

detidamente os autos, verifico que a parte autora possui outros 

apontamentos negativos em seu nome, porém, tratam-se de apontamentos 

discutidos em juízo, ou seja, não há qualquer negativação preexistente 

legítima. Ainda, verifica-se a existência de negativação posterior. Todavia, 

conforme entendimento jurisprudencial, a inscrição posterior deve ser 

levada em conta para reduzir o valor indenizatório, já que a situação da 

parte autora é diversa daquele que nunca teve uma anotação lícita. Nesse 

entendimento: RECURSO INOMINADO - INSCRIÇÃO INDEVIDA EM 

CADASTRO DE INADIMPLENTES - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA 

ORIGEM DO DÉBITO – DEVER DE INDENIZAR - EXISTÊNCIA DE OUTRA 

restrição posterior – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ - DANO 

MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA – REDUÇÃO DO QUANTUM 

INDENIZATÓRIO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 

(N.U 8015881-52.2016.8.11.0028, TURMA RECURSAL, GONCALO 

ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 

11/07/2019, Publicado no DJE 12/07/2019) Nesse sentido, torna-se 

inaplicável, no caso em comento, o teor da súmula 385 do STJ, vez que 

inexiste inscrição preexiste legítima à discutida nos autos devendo a 

inscrição posterior ser levada a efeito para fixação do quantum 

indenizatório. DO PEDIDO CONTRAPOSTO No que tange a pretensão 

contraposta, formulada pela parte reclamada, tenho que a mesma deve 

ser indeferida. Compulsando os autos, verifico que esta, não conseguiu 

trazer provas aptas a demonstrar a veracidade de suas alegações, 

passando ao largo de comprovar a contratação dos serviços pela parte 

autora que, supostamente originaram os débitos discutidos nos autos. 

Assim, diante da ausência de comprovação dos débitos, a improcedência 

do pedido contraposto é medida imperiosa. DISPOSITIVO Ante o exposto, 

julgo parcialmente PROCEDENTES os pedidos da exordial, com fundamento 

no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para o fim de: 1 – 

confirmar a tutela de urgência deferida nos autos, declarando inexigível o 

débito discutido na presente demanda; 2 – condenar a parte reclamada ao 

pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), ante a existência de 

inscrição posterior, pelos danos morais sofridos pela parte reclamante, 

valor este que deverá ser acrescido de correção monetária pelo índice 

oficial - INPC/IBGE, a partir da presente data e juros legais de 1% (um por 

cento) ao mês, desde o evento danoso, conforme disposição da súmula 

54 do STJ. Sem custas nem honorários, em conformidade com o art.54 e 

art.55, ambos da Lei 9.099/95. À consideração do Excelentíssimo Juiz de 

Direito do Juizado Especial Cível da Comarca de Jaciara para homologação 

conforme o artigo 40 da lei 9.099/95. Jaciara - MT. Publicado e registrado 

no PJE. DANILO ALEXANDRE ALVES Juiz Leigo Vistos, Homologo, para 

que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra 

do Juiz Leigo deste Juizado Especial. Preclusa a via recursal, em nada 

sendo requerido, arquive-se com as baixas necessárias. Intimem-se as 

partes da sentença. Jaciara - MT. EDNEI FERREIRA DOS SANTOS Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002979-41.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

EDIVALDO PEREIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JADILTON ARAUJO SANTANA OAB - MT18646-E (ADVOGADO(A))

KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS OAB - MT22797-O (ADVOGADO(A))

KARLA FAININA FREITAS CAMPOS OAB - MT16495-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1002979-41.2019.8.11.0010. REQUERENTE: EDIVALDO PEREIRA DE 

SOUZA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc. Dispensado o relatório nos 

termos do artigo 38, caput, da lei n. 9.099/95. Analisando o processo, 

verifico que se encontra maduro para julgamento, sendo desnecessária a 

produção de outras provas, motivo pelo qual passo ao julgamento 

antecipado da lide, conforme o art. 355, I do CPC. Trata-se de ação 

proposta por EDIVALDO PEREIRA DE SOUZA, em desfavor de VIVO S.A. 

Relata a parte autora que teve o nome inserido nos órgãos de proteção ao 

crédito pela parte reclamada, referente débito indevido, requerendo assim 

a declaração de inexistência do débito, bem como indenização de danos 

morais. Em contestação alega a parte reclamada, em síntese, preliminar de 

ausência de prova mínima e de documento indispensável, afirmando no 

mérito que o débito é devido, ante a existência de relação jurídica entre as 

partes, não havendo dever de indenizar, haja vista inexistência de 

qualquer irregularidade na cobrança, pugnando ao final pela 

improcedência da ação. É o breve relato. Decido. PRELIMINARES Rejeito a 

preliminar de indeferimento da inicial, sob o fundamento de ausência de 

prova mínima e comprovante de residência válido, tendo em vista que os 

documentos trazidos aos autos apresentam informações verossímeis, 

suficiente ao deslinde da causa. Ultrapassada a fase das preliminares, 

passo à análise do MÉRITO da demanda. MÉRITO Em análise aos 

elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que 

assiste razão à parte autora. A solução do litígio não demanda muito 

esforço, mormente pela regra do Código de Processo Civil que estabelece 

que compete ao autor provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu 

fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. Além disso, 

segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do Código de Processo 

Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda matéria de defesa, 

expondo as razões de fato e de direito, com que impugna o pedido do 

autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. 

Temos por regra, que nos litígios envolvendo relações de consumo, tal 

qual no presente caso, o ônus da prova passa a ser da parte 

fornecedora. A inversão do ônus da prova tem como fundamento a 

hipossuficiência da parte consumidora, não só no plano econômico, mas 

também jurídico, principalmente processual, porque não raras vezes está 

a parte consumidora impossibilitada de comprovar seu direito por ausência 

de dados, enquanto a parte fornecedora tem ao seu alcance todos os 

elementos indispensáveis para a produção da prova. Assim, inverto o 

ônus da prova em favor da parte consumidora, o que faço com 

supedâneo no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na 

relação processual. Incumbe a parte reclamada provar a veracidade de 

seus argumentos alegados, na qualidade de fornecedora de serviços, 

seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque as assertivas 

são fatos extintivos de direito, nos termos do art. 373, II, do CPC. 

Compulsando os autos verifico que a parte reclamada não conseguiu 

satisfatoriamente com a contestação inibir os fatos constitutivos do direito 

do autor trazido com a exordial e, nem provar o que afirmou com a defesa. 

Com efeito, o que se tem de relevante para o deslinde da controvérsia é 

que a parte autora contesta as cobranças realizadas pela parte 

reclamada, que ensejaram a inserção de seu nome nos órgãos de 

proteção ao crédito. Outrossim, em exame do conjunto fático probatório 

disponível nos autos, nota-se que foi juntado pela parte promovida, no 

corpo da peça de resistência, telas e relatórios que aparentam ser de seu 

sistema, os quais não têm o condão probatório, pois ao que tudo indica se 

tratam de documentos apócrifos e produzidos unilateralmente. Nesse 

sentido: E M E N T A RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – INSCRIÇÃO EM SERASA – 

DANO MORAL – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA 

PARTE RECLAMANTE – TELAS SISTÊMICAS – PROVA UNILATERAL E SEM 

VALOR PROBATÓRIO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – 

EXISTÊNCIA DE RESTRIÇÕES PREEXISTENTES (SÚMULA 385 STJ) – 

SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE 

PROVIDO.A tese de defesa da parte Recorrida se baseia em telas 

sistêmicas, as quais, conforme entendimento sedimentado pela Turma 

Recursal Única, são provas unilaterais desprovidas de qualquer valor 

probatório. Em razão do deferimento da inversão do ônus da prova, a 

incumbência de comprovar a existência do contrato, a origem da dívida, 

sua legitimidade e a legalidade da restrição apontada é da empresa Ré, 

ante a hipossuficiência técnica do consumidor. Diante da inexistência de 

provas da contratação dos serviços questionados, seja ela expressa, 

através de assinatura de contrato, ou verbal, através de canais de 

atendimento telefônico, os débitos vinculados a estes contratos são 

inexigíveis, não podendo exigir de quaisquer das partes, tampouco do 

consumidor, a produção de prova ou contraprova de fato negativo. 

Reconhecendo a inexigibilidade dos débitos, também é indevida a restrição 

apontada. No entanto, o pleito indenizatório é improcedente, haja vista a 

existência de restrições pretéritas, aplicando-se o teor da Súmula 385, do 

STJ. Recurso conhecido e parcialmente provido. (N.U 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1072024/4/2020 Página 500 de 870



1000816-95.2019.8.11.0040, TURMA RECURSAL, MARCELO SEBASTIAO 

PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 22/07/2019, 

Publicado no DJE 23/07/2019) No presente caso, em pese a reclamada 

tenha afirmado a existência do débito, bem como tenha asseverado na 

peça de resistência a inexistência de irregularidades, observa-se que esta 

NÃO trouxe aos autos qualquer tipo de contrato ou documento, quiçá 

aqueles firmados pela parte autora, que comprovasse a realização de 

relação jurídica entre a partes, se descuidando de provar o alegado na 

peça defensiva, passando ao largo de comprovar a relação jurídica entre 

as partes, que ensejaram os débitos discutidos nos autos. Deste modo, 

entendo que assiste razão a parte reclamante, pois não houve a 

comprovação dos débitos que originaram a inscrição de seus dados 

pessoais junto ao órgão de restrição ao crédito (SPC/SERASA). No 

entanto, prevalece no âmbito do Superior Tribunal de Justiça o 

entendimento de que o dano moral sofrido em virtude de indevida 

negativação do nome se configura “in re ipsa”, ou seja, 

independentemente de prova. Nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL. 

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO DO NOME DO AUTOR NOS CADASTROS DE 

PROTEÇÃO AO CRÉDITO. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 1.022 DO 

CPC/2015. DANO MORAL IN RE IPSA. ASTREINTES. VALOR DOS DANOS 

MORAIS. REEXAME DE CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 

7/STJ. RAZOABILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Inexiste afronta ao art. 

1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma 

clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, 

manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam 

infirmar a conclusão adotada pelo Juízo. 2. O recurso especial não 

comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto 

fático dos autos (Súmula n. 7 do STJ). 3. Consoante a jurisprudência desta 

Corte, "nos casos de protesto indevido de título ou inscrição irregular em 

cadastros de inadimplentes, o dano moral se configura in re ipsa, isto é, 

prescinde de prova" (REsp n. 1.059.663/MS, Relatora Ministra NANCY 

ANDRIGHI, DJe 17/12/2008). 4. Somente em hipóteses excepcionais, 

quando irrisório ou exorbitante o valor da indenização por danos morais 

arbitrado na origem, a jurisprudência desta Corte permite o afastamento do 

óbice da Súmula n. 7 do STJ para possibilitar sua revisão. No caso, a 

quantia arbitrada na origem é razoável, não ensejando a intervenção desta 

Corte. 5. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 

1214839 / SC AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 

2017/0309892-0 – Relator (a) Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA - 

Órgão Julgador T4 - QUARTA TURMA - Data do Julgamento 26/02/2019 - 

Data da Publicação/Fonte DJe 08/03/2019) (Grifei) Insta ressaltar que a 

responsabilidade da parte reclamada como fornecedora de serviços é 

objetiva nos termos do art. 14 do CDC, que assim dispõe: O fornecedor de 

serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela 

reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à 

prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou 

inadequadas sobre sua fruição e riscos. Tal responsabilidade é afastada 

apenas quando comprovada que, tendo prestado o serviço, o defeito 

inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º, inc. I e 

II, do art. 14, do CDC). Sendo o ônus da prova relativo a essas hipóteses 

do prestador do serviço e não tendo ele se desincumbido do ônus que lhe 

cabia deve ser responsabilizado pelos danos causados. Os artigos 186 e 

927 ambos do Código Civil Brasileiro, prelecionam que: Art. 186. Aquele 

que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar 

direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete 

ato ilícito. Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar 

dano a outrem, fica obrigado a repará-lo. Nesse caso, em que provável a 

aflição da parte autora em face do ato lesivo ensejado pela parte 

demandada, resta estabelecido o dever de indenizar por dano moral, 

importando, na sequência, fixar o quantum indenizatório. Com efeito, a 

indenização por dano moral deve representar para a vítima uma satisfação 

capaz de amenizar de alguma forma o sofrimento impingido. A eficácia da 

contrapartida pecuniária está na aptidão para proporcionar tal satisfação 

em justa medida, de modo que não signifique um enriquecimento sem 

causa para a vítima e produza impacto bastante no causador do mal a fim 

de dissuadi-lo a praticar novo atentado. Sopesando tais orientações e 

ponderando as circunstâncias do caso, reputo apropriada e condizente a 

fixação da verba indenizatória por danos morais, satisfazendo, assim, a 

justa proporcionalidade entre o ato ilícito e o constrangimento causado, 

bem como a condição econômica da parte reclamada, atendendo ao 

caráter compensatório e ao mesmo tempo inibidor a que se propõe a 

pretensão indenizatória, nos moldes estabelecidos na Constituição da 

República, suficiente para representar um desestímulo à prática de novas 

condutas pelo agente causador do dano. Assim, ante a ausência de 

comprovação de vínculo entre as partes, a declaração de inexistência da 

relação jurídica e do débito é medida que se impõe. DISPOSITIVO Ante o 

exposto, julgo PROCEDENTES os pedidos da exordial, com fundamento no 

artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para o fim de: 1 – declarar 

inexigível o débito discutido na presente demanda; 2 - determinar que a 

parte promovida providencie a exclusão dos dados da parte reclamante, 

junto aos órgãos de proteção do crédito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de fixação de multa; e 3 - condenar a parte reclamada ao pagamento 

de R$ 6.000,00 (seis mil reais) pelos danos morais sofridos pela parte 

reclamante, valor este que deverá ser acrescido de correção monetária 

pelo índice oficial - INPC/IBGE, a partir da presente data e juros legais de 

1% (um por cento) ao mês, desde o evento danoso, conforme disposição 

da súmula 54 do STJ. Sem custas nem honorários, em conformidade com 

o art.54 e art.55, ambos da Lei 9.099/95. À consideração do 

Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial Cível da Comarca de 

Jaciara para homologação conforme o artigo 40 da lei 9.099/95. Jaciara - 

MT. Publicado e registrado no PJE. DANILO ALEXANDRE ALVES Juiz Leigo 

Vistos, Homologo, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o 

Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo deste Juizado Especial. 

Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, arquive-se com as 

baixas necessárias. Intimem-se as partes da sentença. Jaciara - MT. 

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002159-22.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

NERI NEPONUCENO ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO BINOTTO PEREIRA OAB - MS12098 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1002159-22.2019.8.11.0010. REQUERENTE: NERI NEPONUCENO ALVES 

REQUERIDO: VIVO S/A Vistos etc. Dispensado o relatório nos termos do 

artigo 38, caput, da lei n. 9.099/95. Analisando o processo, verifico que se 

encontra maduro para julgamento, sendo desnecessária a produção de 

outras provas, motivo pelo qual passo ao julgamento antecipado da lide, 

conforme o art. 355, I do CPC. Trata-se de ação proposta por NERI 

NEPONUCENO ALVES, em desfavor de VIVO S/A. Relata a parte autora 

que teve suspenso indevidamente os serviços prestados pela parte 

reclamada, que inseriu se nome nos órgãos de proteção ao crédito, 

referente débito indevido, requerendo assim a declaração de inexistência 

do débito, reestabelecimento dos serviços bem como indenização de 

danos morais. Postergada a análise da tutela de urgência. Em contestação 

alega a parte reclamada, em síntese, preliminar de ausência de pretensão 

resistida, afirmando no mérito que o débito é devido, ante a existência 

inadimplência da parte autora, não havendo dever de indenizar, haja vista 

inexistência de qualquer irregularidade na cobrança, pugnando ao final 

pela improcedência da demanda. É o breve relato. Decido. PRELIMINARES 

Rejeito a preliminar de ausência de pretensão resistida, tendo em vista a 

previsão constitucional do princípio da inafastabilidade da jurisdição. 

Outrossim, a busca ou o exaurimento da via administrativa não é requisito 

indispensável a propositura da ação, ante a necessidade que a parte tem 

de ingressar em juízo para ter sua pretensão amparada. Ultrapassada a 

fase das preliminares, passo à análise do MÉRITO da demanda. MÉRITO 

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, 

tenho que assiste razão à parte autora. A solução do litígio não demanda 

muito esforço, mormente pela regra do Código de Processo Civil que 

estabelece que compete ao autor provar o fato constitutivo do seu direito 

e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. Além 

disso, segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do Código de 

Processo Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda matéria de 

defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que impugna o pedido 
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do autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. 

Temos por regra, que nos litígios envolvendo relações de consumo, tal 

qual no presente caso, o ônus da prova passa a ser da parte 

fornecedora. A inversão do ônus da prova tem como fundamento a 

hipossuficiência da parte consumidora, não só no plano econômico, mas 

também jurídico, principalmente processual, porque não raras vezes está 

a parte consumidora impossibilitada de comprovar seu direito por ausência 

de dados, enquanto a parte fornecedora tem ao seu alcance todos os 

elementos indispensáveis para a produção da prova. Assim, inverto o 

ônus da prova em favor da parte consumidora, o que faço com 

supedâneo no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na 

relação processual. Incumbe a parte reclamada provar a veracidade de 

seus argumentos alegados, na qualidade de fornecedora de serviços, 

seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque as assertivas 

são fatos extintivos de direito, nos termos do art. 373, II, do CPC. 

Compulsando os autos verifico que a parte reclamada não conseguiu 

satisfatoriamente com a contestação inibir os fatos constitutivos do direito 

do autor trazido com a exordial e, nem provar o que afirmou com a defesa. 

Com efeito, o que se tem de relevante para o deslinde da controvérsia é 

que a parte autora contesta as cobranças realizadas pela parte 

reclamada, que ensejaram a suspensão dos serviços e a inserção de seu 

nome nos órgãos de proteção ao crédito. De início, verifica-se que restou 

incontroverso nos autos a alteração do plano telefônico em 

dezembro/2018 (de pós-pago para controle), a suspensão dos serviços 

pela parte ré, bem como a inserção do nome da parte autora nos órgãos 

de proteção ao crédito. Assim, conforme preceitua o art. 374, III, do CPC, 

não dependem de prova os fatos admitidos no processo como 

incontroversos, como ocorreu no presente. Nessa senda, resta analisar 

se houve conduta abusiva da parte reclamada com a suspensão dos 

serviços e inserção dos dados da parte reclamante nos órgãos de 

proteção ao crédito. Analisando detidamente os autos, verifica-se que a 

controvérsia gira em torno da alteração do plano telefônico e do débito no 

valor de R$ 94,98 (noventa e quatro reais e noventa e oito centavos), do 

qual a parte ré alega se tratar das faturas inadimplidas. Consta nos autos, 

através do id 28804938 – Pág. 1, fatura do plano “VIVO CONTROLE 

DIGITAL-2GB ILIM”, com vencimento em 17/12/2018, referente período 

02/11/2018 a 01/12/2018, no valor de R$ 44,99 (quarenta e quatro reais e 

noventa e nove centavos). Ainda, no id 28804938 - Pág. 3, foi dado conta 

da fatura do plano “VIVO CTRL DIGITAL-2,5GB ILIM”, com vencimento em 

17/02/2019, referente período 02/01/2019 a 01/02/2019, no valor de R$ 

49,99 (quarenta e nove reais e noventa e nove centavos). Ocorre que, 

analisando a fatura trazida pela parte autora no id 23972014, verifica-se 

que o pagamento se refere ao plano VIVO POS 7GB, referente ao período 

25/10/2018 a 24/11/2018, no valor de R$ 48,37 (quarenta e oito reais e 

trinta e sete centavos) e vencimento em 10/12/2018. Logo, verifica-se que 

a fatura emitida pela parte reclamada, trazida no id 28804938 – Pág. 1, é 

indevida, vez que efetuou cobrança em duplicidade no período de 02 a 

24/11/2018, pois cobrou o mesmo período no plano “VIVO POS 7GB” e 

““VIVO CTRL DIGITAL-2,5GB ILIM”, tendo em vista se tratar da mesma linha 

telefônica (66-99632-1432), a qual houve alteração do plano. Desta forma, 

sendo indevido o débito cobrado, por consequência a suspensão dos 

serviços e a inclusão do nome da parte autora nos órgãos de proteção ao 

crédito também o são. Outrossim, em exame do conjunto fático probatório 

disponível nos autos, nota-se que a parte promovida não apresenta 

qualquer justificativa para tal cobrança. No presente caso, em pese a 

parte ré tenha afirmado a existência do débito, bem como tenha 

asseverado na peça de resistência a inexistência de irregularidades, 

observa-se que restou demonstrada a cobrança abusiva, se descuidando 

de provar o alegado na peça defensiva, passando ao largo de comprovar 

a legalidade dos débitos discutidos nos autos. Deste modo, entendo que 

assiste razão a parte reclamante, pois não houve a comprovação da 

legalidade dos débitos que originaram a inscrição de seus dados pessoais 

junto ao órgão de restrição ao crédito (SPC/SERASA). No entanto, 

prevalece no âmbito do Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que 

o dano moral sofrido em virtude de indevida negativação do nome se 

configura “in re ipsa”, ou seja, independentemente de prova. Nesse 

sentido: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM 

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO 

C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO DO NOME DO 

AUTOR NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. AUSÊNCIA DE 

AFRONTA AO ART. 1.022 DO CPC/2015. DANO MORAL IN RE IPSA. 

ASTREINTES. VALOR DOS DANOS MORAIS. REEXAME DE CONTEÚDO 

FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7/STJ. RAZOABILIDADE. DECISÃO 

MANTIDA. 1. Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão 

recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões 

suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, 

em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo. 2. O recurso 

especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do 

contexto fático dos autos (Súmula n. 7 do STJ). 3. Consoante a 

jurisprudência desta Corte, "nos casos de protesto indevido de título ou 

inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral se 

configura in re ipsa, isto é, prescinde de prova" (REsp n. 1.059.663/MS, 

Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 17/12/2008). 4. Somente em 

hipóteses excepcionais, quando irrisório ou exorbitante o valor da 

indenização por danos morais arbitrado na origem, a jurisprudência desta 

Corte permite o afastamento do óbice da Súmula n. 7 do STJ para 

possibilitar sua revisão. No caso, a quantia arbitrada na origem é razoável, 

não ensejando a intervenção desta Corte. 5. Agravo interno a que se nega 

provimento. (AgInt no AREsp 1214839 / SC AGRAVO INTERNO NO 

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 2017/0309892-0 – Relator (a) Ministro 

ANTONIO CARLOS FERREIRA - Órgão Julgador T4 - QUARTA TURMA - 

Data do Julgamento 26/02/2019 - Data da Publicação/Fonte DJe 

08/03/2019) (Grifei) Insta ressaltar que a responsabilidade da parte 

reclamada como fornecedora de serviços é objetiva nos termos do art. 14 

do CDC, que assim dispõe: O fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos. Tal responsabilidade é afastada apenas quando 

comprovada que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa 

exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 14, do 

CDC). Sendo o ônus da prova relativo a essas hipóteses do prestador do 

serviço e não tendo ele se desincumbido do ônus que lhe cabia deve ser 

responsabilizado pelos danos causados. Os artigos 186 e 927 ambos do 

Código Civil Brasileiro, prelecionam que: Art. 186. Aquele que, por ação ou 

omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar 

dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. Art. 

927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, 

fica obrigado a repará-lo. Nesse caso, em que provável a aflição da parte 

autora em face do ato lesivo ensejado pela parte demandada, resta 

estabelecido o dever de indenizar por dano moral, importando, na 

sequência, fixar o quantum indenizatório. Com efeito, a indenização por 

dano moral deve representar para a vítima uma satisfação capaz de 

amenizar de alguma forma o sofrimento impingido. A eficácia da 

contrapartida pecuniária está na aptidão para proporcionar tal satisfação 

em justa medida, de modo que não signifique um enriquecimento sem 

causa para a vítima e produza impacto bastante no causador do mal a fim 

de dissuadi-lo a praticar novo atentado. Sopesando tais orientações e 

ponderando as circunstâncias do caso, reputo apropriada e condizente a 

fixação da verba indenizatória por danos morais, satisfazendo, assim, a 

justa proporcionalidade entre o ato ilícito e o constrangimento causado, 

bem como a condição econômica da parte reclamada, atendendo ao 

caráter compensatório e ao mesmo tempo inibidor a que se propõe a 

pretensão indenizatória, nos moldes estabelecidos na Constituição da 

República, suficiente para representar um desestímulo à prática de novas 

condutas pelo agente causador do dano. Assim, ante a ausência de 

comprovação de vínculo entre as partes, a declaração de inexistência da 

relação jurídica e do débito é medida que se impõe. DISPOSITIVO Ante o 

exposto, julgo PROCEDENTES os pedidos da exordial, com fundamento no 

artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para o fim de: 1 – declarar 

inexigível os débitos discutidos na presente demanda; 2 – determinar que 

a parte promovida providencie a exclusão dos dados da parte reclamante, 

junto aos órgãos de proteção do crédito, bem como o reestabelecimento 

dos serviços da linha telefônica, salvo motivo de inadimplência, no prazo 

de 05 (cinco) dias, sob pena de fixação de multa; e 3 – condenar a parte 

reclamada ao pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais) pelos danos 

morais sofridos pela parte reclamante, valor este que deverá ser 

acrescido de correção monetária pelo índice oficial - INPC/IBGE, a partir da 

presente data e juros legais de 1% (um por cento) ao mês, a partir do 

arbitramento desta sentença, nos termos da súmula 362 do STJ. Sem 

custas nem honorários, em conformidade com o art.54 e art.55, ambos da 

Lei 9.099/95. À consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado 

Especial Cível da Comarca de Jaciara para homologação conforme o artigo 

40 da lei 9.099/95. Jaciara - MT. Publicado e registrado no PJE. DANILO 
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ALEXANDRE ALVES Juiz Leigo Vistos, Homologo, para que surtam seus 

jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo 

deste Juizado Especial. Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, 

arquive-se com as baixas necessárias. Intimem-se as partes da sentença. 

Jaciara - MT. EDNEI FERREIRA DOS SANTOS Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002944-81.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

GENILSON GREGORIO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO GUIMARAES NOGUEIRA OAB - MT0012853A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1002944-81.2019.8.11.0010. REQUERENTE: GENILSON GREGORIO DA 

SILVA REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos etc. Dispensado o 

relatório nos termos do artigo 38, caput, da lei n. 9.099/95. Analisando o 

processo, verifico que se encontra maduro para julgamento, sendo 

desnecessária a produção de outras provas, motivo pelo qual passo ao 

julgamento antecipado da lide, conforme o art. 355, I do CPC. Trata-se de 

ação proposta por GENILSON GREGORIO DA SILVA, em desfavor 

TELEFÔNICA BRASIL S.A. Relata a parte autora que teve seu nome 

inserido nos órgãos de proteção ao crédito, referente débito do qual 

desconhece a origem, tendo em vista ausência de qualquer débito junto a 

parte ré, pleiteando ao final a declaração de inexistência do débito e 

indenização de danos morais. Tutela de urgência deferida. Em 

contestação alega a parte reclamada, em síntese, que o débito é devido, 

ante a existência de relação jurídica entre as partes, não havendo dever 

de indenizar, haja vista inexistência de qualquer irregularidade na 

cobrança, pugnando ao final pela condenação da parte autora no pedido 

contraposto. Inexistindo preliminares passo a análise do mérito da 

demanda. É o breve relato. Decido. DA REALIZAÇÃO DE PERÍCIA 

FONOAUDIOLÓGICA Tenho pela desnecessidade de perícia, vez que dos 

documentos acostados nos autos é possível se inferir a existência de 

relação entre as partes, ou seja, o conjunto probatório dos autos 

possibilita a identificação da relação havia entre a parte autora e a parte 

ré. Ademais, o áudio juntado nos autos, demonstra claramente a 

contratação dos serviços pela parte autora, o qual foi registrado e 

confirmado pela mesma, que confirmou todos os seus dados pessoais, 

quando da contratação. Ainda, chama a atenção o fato de que a própria 

parte autora CONFIRMOU SEU ENDEREÇO RESIDENCIAL PARA O 

RECEBIMENTO DAS FATURAS, O QUAL É O MESMO DECLINADO NA 

EXORDIAL, não sendo crível que eventual falsário solicitaria o envio da 

fatura para a residência da parte reclamante. Nesse sentido, transcrevo o 

seguinte julgado da Turma Recursal do Mato Grosso: RECURSO 

INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO C/C 

PEDIDO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE 

INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS - NECESSIDADE DE PERÍCIA 

FONOAUDIOLÓGICA - NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO - INSCRIÇÃO DO 

NOME DA PARTE RECLAMANTE EM CADASTROS DE INADIMPLENTES - 

RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA - INSCRIÇÃO EM SERASA LEGÍTIMA - 

AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO - EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO – DANO 

MORAL INEXISTENTE - PROCEDÊNCIA DO PEDIDO CONTRAPOSTO - 

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Não há que se falar em 

incompetência dos juizados especiais no presente caso, em razão da 

necessidade de realizar perícia fonoaudiológica, uma vez que o conteúdo 

probatório trazido nos autos foi suficiente para o julgamento da lide, além 

de que em sede de Juizados Especiais, são admitidos todos os meios de 

provas, desde que legítimos, como se denota da leitura do art. 32 da Lei nº 

9.099/95. 2. Tendo a parte recorrida apresentado o áudio de ligação 

telefônica que comprova a existência de relação jurídica entre as partes, 

resta afastada a alegação de fraude. 3. Não pratica ato ilícito a empresa 

que, verificando o inadimplemento da dívida, insere o nome do consumidor 

nos órgãos de proteção ao crédito, agindo no exercício regular do direito 

4. Havendo dívida em aberto, correta a decisão de origem que julgou 

procedente o pedido contraposto para condenar a parte reclamante a 

adimplir a dívida. 5. Não havendo demonstração da fraude alegada, não há 

se falar em inexistência de débito e danos morais. 6. Sentença mantida por 

seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 

9 .099 /95 .  ( P r o c e d i m e n t o  d o  J u i z a d o  E s p e c i a l  C í v e l 

781400920168110001/2017, Turma Recursal Única, Julgado em 

18/10/2017, Publicado no DJE 18/10/2017) Ultrapassada a fase das 

preliminares, passo à análise do MÉRITO da demanda. MÉRITO Em análise 

aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que 

razão NÃO assiste à parte autora. A solução do litígio não demanda muito 

esforço, mormente pela regra do Código de Processo Civil que estabelece 

que compete ao autor provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu 

fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. Além disso, 

segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do Código de Processo 

Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda matéria de defesa, 

expondo as razões de fato e de direito, com que impugna o pedido do 

autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. 

Temos por regra, que nos litígios envolvendo relações de consumo, tal 

qual no presente caso, o ônus da prova passa a ser da parte 

fornecedora. A inversão do ônus da prova tem como fundamento a 

hipossuficiência da parte consumidora, não só no plano econômico, mas 

também jurídico, principalmente processual, porque não raras vezes está 

a parte consumidora impossibilitada de comprovar seu direito por ausência 

de dados, enquanto a parte fornecedora tem ao seu alcance todos os 

elementos indispensáveis para a produção da prova. Assim, inverto o 

ônus da prova em favor da parte consumidora, o que faço com 

supedâneo no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na 

relação processual. Incumbe a parte reclamada provar a veracidade de 

seus argumentos alegados, na qualidade de fornecedora de serviços, 

seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque as assertivas 

são fatos extintivos de direito, nos termos do art. 373, II, do CPC. 

Compulsando os autos verifico que a parte reclamada conseguiu 

satisfatoriamente com a contestação inibir os fatos constitutivos do direito 

do autor trazido com a exordial e, provando o que afirmou com a defesa. 

Com efeito, o que se tem de relevante para o deslinde da controvérsia é 

que a parte autora contesta as cobranças realizadas pela parte 

reclamada, negando qualquer contratação nesse sentido. Em que pese as 

alegações da parte autora de que nunca realizou qualquer relação jurídica 

com a parte ré, que ensejasse a realização da cobrança, esta última 

conseguiu demonstrar que houve a celebração de negócio jurídico entre 

as partes, conforme se infere do áudio da ligação travada pelas partes, 

trazido aos autos com a contestação. Analisando detidamente o processo, 

verifico que o áudio trazido no id 29512070, deve ser reconhecido, vez 

que demonstra claramente que houve realização de negócio jurídico entre 

as partes, sendo anuído pela parte reclamante, após a confirmação de 

seus dados pessoais, a contratação de plano telefônico junto a parte 

demandada, conforme já delineado acima. Outrossim, a parte reclamante 

não trouxe nos autos qualquer documento capaz de desconstituir as 

sólidas argumentações da parte ré, bem como não demonstrou a 

realização do pagamento dos débitos discutidos nestes autos. Por seu 

turno a parte requerida demonstrou a existência dos débitos e da 

contratação, bem como a inocorrência dos pagamentos das faturas, as 

quais encontra-se anexadas nos autos. Desta forma, restou comprovada 

a existência da relação jurídica entre as partes e que, de fato, a parte 

autora contratou os serviços da empresa reclamada, sendo a cobrança 

devida. Desta feita, o conjunto probatório autoriza a conclusão de que 

houve relação negocial firmada entre as partes e, que as cobranças dos 

valores pela parte reclamada se deram em razão de efetiva adesão da 

parte autora. Conforme regra do artigo 14, §3º, inciso II do Código de 

Defesa do Consumidor, o fornecedor de serviços não será 

responsabilizado quando provar a culpa exclusiva do consumidor, 

hipótese verificada no caso dos autos. O que se depreende do caso em 

tela é que houve negativação do nome da parte reclamante relativa a 

dívida inadimplida, uma vez que a requerida comprova através de várias 

provas, inclusive áudio da ligação realizada junto a parte autora, a 

existência da relação comercial e débito entre os litigantes. Assim, não se 

verificando a ocorrência de qualquer conduta ilícita ou indevida pela parte 

reclamada, não há que se falar em ocorrência de dano material e moral, 

uma vez que, ausentes os requisitos necessários para que haja o dever 

de indenizar, ou seja, o ato ilícito, o dano, o nexo de causalidade entre o 

ato, o dano e a culpa da reclamada. DA LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ Vislumbro 

no presente litígio a existência de litigância de má-fé pela parte autora, 

frente à notória alteração na realidade dos fatos, nos termos do art. 142 
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do CPC, o que dá ensejo à sua condenação, nos termos do art. 81 do 

Código de Processo Civil. A parte reclamante ingressou com a presente 

demanda afirmando não possuir qualquer relação jurídica com a parte 

reclamada, que autorizasse a cobrança de tais débitos, o que implicaria 

em ato ilícito ensejador de danos morais pelo abalo sofrido, em virtude dos 

atos da parte reclamada, que ensejou a inserção de seu nome nos órgãos 

de proteção ao crédito. Entretanto, compulsando aos autos, verifico que a 

reclamada cumpriu com seu ônus probatório, demonstrando se tratar de 

dívida devidamente contraída, inclusive acostando aos autos documentos 

que demonstram a existência junto a parte autora. Logo, resta clara a 

alteração dos fatos, já que a parte reclamante indica a inexistência da 

relação jurídica devidamente comprovada nos presentes autos, 

tornando-se a condenação em litigância de má-fé medida necessária. 

Imperioso mencionar, inclusive, que se há alguma irregularidade esta 

encontra-se no agir da parte autora, que na tentativa de se eximir de suas 

obrigações induziu em erro este juízo alterando a verdade dos fatos, 

ficando caracterizada a litigância de má-fé prevista no artigo 80 do CPC. 

Eis o entendimento jurisprudencial: APELAÇÃO CIVEL. AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDO 

DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. LEGALIDADE DA 

CONTRATAÇÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDENCIA MANTIDA. LITIGANCIA 

DE MÁ-FÉ CONFIGURADA. 1. BAIXA DO FEITO EM DILIGÊNCIA. DAS 

PROVAS PRODUZIDAS NOS AUTOS: As provas produzidas pela parte ré, 

nos termos do que dispõe o artigo 333, II, do Código de Processo Civil, são 

suficientes para contrapor o alegado pelo requerente e comprovar que a 

contratação de fato existiu. 2. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. Mantida a 

condenação da parte demandante. Inviabilidade de condenação do 

procurador da parte. Precedentes desta Corte e do Superior Tribunal de 

Justiça. NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO. 

(Apelação Cível Nº 70056465560, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de 

Justiça do RS, Relator: Eduardo João Lima Costa, Julgado em 08/10/2013). 

DO PEDIDO CONTRAPOSTO A parte reclamada requer o pagamento no 

valor da dívida relativamente ao inadimplemento, aduz que a parte autora 

deveria quitar seus débitos, porém, deixou de pagar o importe de R$ 

138,04 (cento e trinta e oito reais e quatro centavos), que se encontra 

inadimplente, sem notícias nos autos de quitação. Diante da comprovação 

da relação jurídica e, em face de inadimplência da mesma, merece guarida 

o pedido contraposto apresentado pela parte reclamada. DISPOSITIVO 

Ante o exposto, julgo IMPROCEDENTES os pedidos da exordial, declarando 

extinto o feito com resolução do mérito, com fundamento no artigo 487, 

inciso I, do Código de Processo Civil. ACOLHO o pedido contraposto, 

determinando que a parte autora pague a fatura discutida nos autos, cujo 

valor total é de R$ 138,04 (cento e trinta e oito reais e quatro centavos), 

acrescida de juros e corrigida monetariamente a partir do vencimento da 

fatura. Revogo a tutela de urgência deferida nos autos. Por outro lado, 

condeno a parte reclamante à pena de litigância de má-fé no valor 

equivalente a 5% sobre o valor corrigido da causa, a ser revertido em 

favor da parte reclamada, na forma do artigo 81, do Código de Processo 

Civil. Outrossim, em decorrência da má-fé, condeno a parte reclamante, na 

forma do artigo 55 da Lei n. 9.099/95, ao pagamento das custas e 

honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da causa, levando-se 

em conta os critérios do art. 85, §8º do Código de Processo Civil. Ressalto, 

ainda, que, nos termos do Enunciado 114 do FONAJE, “A gratuidade da 

justiça não abrange o valor devido em condenação por litigância de má-fé 

(XX Encontro – São Paulo/SP)”. À consideração do Excelentíssimo Juiz de 

Direito do Juizado Especial Cível da Comarca de Jaciara para homologação 

conforme o artigo 40 da lei 9.099/95. Jaciara - MT. Publicado e registrado 

no PJE. DANILO ALEXANDRE ALVES Juiz Leigo Vistos, Homologo, para 

que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra 

do Juiz Leigo deste Juizado Especial. Preclusa a via recursal, em nada 

sendo requerido, arquive-se com as baixas necessárias. Intimem-se as 

partes da sentença. Jaciara - MT. EDNEI FERREIRA DOS SANTOS Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002945-66.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ROBSON RODRIGUES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO GUIMARAES NOGUEIRA OAB - MT0012853A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1002945-66.2019.8.11.0010. REQUERENTE: ROBSON RODRIGUES DA 

SILVA REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos etc. Dispensado o 

relatório nos termos do artigo 38, caput, da lei n. 9.099/95. Analisando o 

processo, verifico que se encontra maduro para julgamento, sendo 

desnecessária a produção de outras provas, motivo pelo qual passo ao 

julgamento antecipado da lide, conforme o art. 355, I do CPC. Trata-se de 

ação proposta por ROBSON RODRIGUES DA SILVA, em desfavor de 

TELEFÔNICA BRASIL S.A. Relata a parte autora que teve o nome inserido 

nos órgãos de proteção ao crédito pela parte reclamada, referente débito 

indevido, requerendo assim a declaração de inexistência do débito, bem 

como indenização de danos morais. Tutela de urgência deferida. Em 

contestação alega a parte reclamada, em síntese, preliminar de falta de 

interesse de agir, afirmando no mérito que o débito é devido, ante a 

existência de relação jurídica entre as partes, não havendo dever de 

indenizar, haja vista inexistência de qualquer irregularidade na cobrança, 

pugnando ao final pela condenação da parte autora nas penas de 

litigância de má-fé e pedido contraposto. É o breve relato. Decido. 

PRELIMINARES Rejeito as preliminares de falta de interesse de agir e 

ausência de pretensão resistida, tendo em vista a previsão constitucional 

do princípio da inafastabilidade da jurisdição. Ademais, a busca ou o 

exaurimento da via administrativa não é requisito indispensável a 

propositura da ação, ante a necessidade que a parte tem de ingressar em 

juízo para ter sua pretensão amparada. Ultrapassada a fase das 

preliminares, passo à análise do MÉRITO da demanda. MÉRITO Em análise 

aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que 

assiste razão à parte autora. A solução do litígio não demanda muito 

esforço, mormente pela regra do Código de Processo Civil que estabelece 

que compete ao autor provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu 

fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. Além disso, 

segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do Código de Processo 

Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda matéria de defesa, 

expondo as razões de fato e de direito, com que impugna o pedido do 

autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. 

Temos por regra, que nos litígios envolvendo relações de consumo, tal 

qual no presente caso, o ônus da prova passa a ser da parte 

fornecedora. A inversão do ônus da prova tem como fundamento a 

hipossuficiência da parte consumidora, não só no plano econômico, mas 

também jurídico, principalmente processual, porque não raras vezes está 

a parte consumidora impossibilitada de comprovar seu direito por ausência 

de dados, enquanto a parte fornecedora tem ao seu alcance todos os 

elementos indispensáveis para a produção da prova. Assim, inverto o 

ônus da prova em favor da parte consumidora, o que faço com 

supedâneo no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na 

relação processual. Incumbe a parte reclamada provar a veracidade de 

seus argumentos alegados, na qualidade de fornecedora de serviços, 

seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque as assertivas 

são fatos extintivos de direito, nos termos do art. 373, II, do CPC. 

Compulsando os autos verifico que a parte reclamada não conseguiu 

satisfatoriamente com a contestação inibir os fatos constitutivos do direito 

do autor trazido com a exordial e, nem provar o que afirmou com a defesa. 

Com efeito, o que se tem de relevante para o deslinde da controvérsia é 

que a parte autora contesta as cobranças realizadas pela parte 

reclamada, que ensejaram a inserção de seu nome nos órgãos de 

proteção ao crédito. Outrossim, em exame do conjunto fático probatório 

disponível nos autos, nota-se que foi juntado pela parte promovida, no 

corpo da peça de resistência, telas e relatórios que aparentam ser de seu 

sistema, os quais não têm o condão probatório, pois ao que tudo indica se 

tratam de documentos apócrifos e produzidos unilateralmente. Nesse 

sentido: E M E N T A RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – INSCRIÇÃO EM SERASA – 

DANO MORAL – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA 

PARTE RECLAMANTE – TELAS SISTÊMICAS – PROVA UNILATERAL E SEM 

VALOR PROBATÓRIO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – 

EXISTÊNCIA DE RESTRIÇÕES PREEXISTENTES (SÚMULA 385 STJ) – 

SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE 

PROVIDO.A tese de defesa da parte Recorrida se baseia em telas 
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sistêmicas, as quais, conforme entendimento sedimentado pela Turma 

Recursal Única, são provas unilaterais desprovidas de qualquer valor 

probatório. Em razão do deferimento da inversão do ônus da prova, a 

incumbência de comprovar a existência do contrato, a origem da dívida, 

sua legitimidade e a legalidade da restrição apontada é da empresa Ré, 

ante a hipossuficiência técnica do consumidor. Diante da inexistência de 

provas da contratação dos serviços questionados, seja ela expressa, 

através de assinatura de contrato, ou verbal, através de canais de 

atendimento telefônico, os débitos vinculados a estes contratos são 

inexigíveis, não podendo exigir de quaisquer das partes, tampouco do 

consumidor, a produção de prova ou contraprova de fato negativo. 

Reconhecendo a inexigibilidade dos débitos, também é indevida a restrição 

apontada. No entanto, o pleito indenizatório é improcedente, haja vista a 

existência de restrições pretéritas, aplicando-se o teor da Súmula 385, do 

STJ. Recurso conhecido e parcialmente provido. (N.U 

1000816-95.2019.8.11.0040, TURMA RECURSAL, MARCELO SEBASTIAO 

PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 22/07/2019, 

Publicado no DJE 23/07/2019) No presente caso, em pese a reclamada 

tenha afirmado a existência do débito, bem como tenha asseverado na 

peça de resistência a inexistência de irregularidades, observa-se que esta 

NÃO trouxe aos autos qualquer tipo de contrato ou documento, quiçá 

aqueles firmados pela parte autora, que comprovasse a realização de 

relação jurídica entre a partes, se descuidando de provar o alegado na 

peça defensiva, passando ao largo de comprovar a relação jurídica entre 

as partes, que ensejaram os débitos discutidos nos autos. Deste modo, 

entendo que assiste razão a parte reclamante, pois não houve a 

comprovação dos débitos que originaram a inscrição de seus dados 

pessoais junto ao órgão de restrição ao crédito (SPC/SERASA). No 

entanto, prevalece no âmbito do Superior Tribunal de Justiça o 

entendimento de que o dano moral sofrido em virtude de indevida 

negativação do nome se configura “in re ipsa”, ou seja, 

independentemente de prova. Nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL. 

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO DO NOME DO AUTOR NOS CADASTROS DE 

PROTEÇÃO AO CRÉDITO. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 1.022 DO 

CPC/2015. DANO MORAL IN RE IPSA. ASTREINTES. VALOR DOS DANOS 

MORAIS. REEXAME DE CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 

7/STJ. RAZOABILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Inexiste afronta ao art. 

1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma 

clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, 

manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam 

infirmar a conclusão adotada pelo Juízo. 2. O recurso especial não 

comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto 

fático dos autos (Súmula n. 7 do STJ). 3. Consoante a jurisprudência desta 

Corte, "nos casos de protesto indevido de título ou inscrição irregular em 

cadastros de inadimplentes, o dano moral se configura in re ipsa, isto é, 

prescinde de prova" (REsp n. 1.059.663/MS, Relatora Ministra NANCY 

ANDRIGHI, DJe 17/12/2008). 4. Somente em hipóteses excepcionais, 

quando irrisório ou exorbitante o valor da indenização por danos morais 

arbitrado na origem, a jurisprudência desta Corte permite o afastamento do 

óbice da Súmula n. 7 do STJ para possibilitar sua revisão. No caso, a 

quantia arbitrada na origem é razoável, não ensejando a intervenção desta 

Corte. 5. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 

1214839 / SC AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 

2017/0309892-0 – Relator (a) Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA - 

Órgão Julgador T4 - QUARTA TURMA - Data do Julgamento 26/02/2019 - 

Data da Publicação/Fonte DJe 08/03/2019) (Grifei) Insta ressaltar que a 

responsabilidade da parte reclamada como fornecedora de serviços é 

objetiva nos termos do art. 14 do CDC, que assim dispõe: O fornecedor de 

serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela 

reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à 

prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou 

inadequadas sobre sua fruição e riscos. Tal responsabilidade é afastada 

apenas quando comprovada que, tendo prestado o serviço, o defeito 

inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º, inc. I e 

II, do art. 14, do CDC). Sendo o ônus da prova relativo a essas hipóteses 

do prestador do serviço e não tendo ele se desincumbido do ônus que lhe 

cabia deve ser responsabilizado pelos danos causados. Os artigos 186 e 

927 ambos do Código Civil Brasileiro, prelecionam que: Art. 186. Aquele 

que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar 

direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete 

ato ilícito. Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar 

dano a outrem, fica obrigado a repará-lo. Nesse caso, em que provável a 

aflição da parte autora em face do ato lesivo ensejado pela parte 

demandada, resta estabelecido o dever de indenizar por dano moral, 

importando, na sequência, fixar o quantum indenizatório. Com efeito, a 

indenização por dano moral deve representar para a vítima uma satisfação 

capaz de amenizar de alguma forma o sofrimento impingido. A eficácia da 

contrapartida pecuniária está na aptidão para proporcionar tal satisfação 

em justa medida, de modo que não signifique um enriquecimento sem 

causa para a vítima e produza impacto bastante no causador do mal a fim 

de dissuadi-lo a praticar novo atentado. Sopesando tais orientações e 

ponderando as circunstâncias do caso, reputo apropriada e condizente a 

fixação da verba indenizatória por danos morais, satisfazendo, assim, a 

justa proporcionalidade entre o ato ilícito e o constrangimento causado, 

bem como a condição econômica da parte reclamada, atendendo ao 

caráter compensatório e ao mesmo tempo inibidor a que se propõe a 

pretensão indenizatória, nos moldes estabelecidos na Constituição da 

República, suficiente para representar um desestímulo à prática de novas 

condutas pelo agente causador do dano. Assim, ante a ausência de 

comprovação de vínculo entre as partes, a declaração de inexistência da 

relação jurídica e do débito é medida que se impõe. DISPOSITIVO Ante o 

exposto, julgo PROCEDENTES os pedidos da exordial, com fundamento no 

artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para o fim de: 1 – 

confirmar a tutela de urgência deferida nos autos; e 2 – condenar a parte 

reclamada ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) pelos danos 

morais sofridos pela parte reclamante, valor este que deverá ser 

acrescido de correção monetária pelo índice oficial - INPC/IBGE, a partir da 

presente data e juros legais de 1% (um por cento) ao mês, desde o evento 

danoso, conforme disposição da súmula 54 do STJ. Sem custas nem 

honorários, em conformidade com o art.54 e art.55, ambos da Lei 

9.099/95. À consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado 

Especial Cível da Comarca de Jaciara para homologação conforme o artigo 

40 da lei 9.099/95. Jaciara - MT. Publicado e registrado no PJE. DANILO 

ALEXANDRE ALVES Juiz Leigo Vistos, Homologo, para que surtam seus 

jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo 

deste Juizado Especial. Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, 

arquive-se com as baixas necessárias. Intimem-se as partes da sentença. 

Jaciara - MT. EDNEI FERREIRA DOS SANTOS Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002136-76.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JOANA FRANCISCA DE PAULA PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DALILA AUXILIADORA DA COSTA LEITE OAB - MT0010469A 

(ADVOGADO(A))

TAIS PAULA COSTA LEITE OAB - MT26426/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1002136-76.2019.8.11.0010. REQUERENTE: JOANA FRANCISCA DE 

PAULA PEREIRA REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos etc. 

Dispensado o relatório nos termos do artigo 38, caput, da lei n. 9099/95. 

Analisando o processo, verifico que se encontra maduro para julgamento, 

sendo desnecessária a produção de outras provas, motivo pelo qual 

passo ao julgamento antecipado da lide, conforme o art. 355, I do CPC. 

Trata-se de ação proposta por JOANA FRANCISCA DE PAULA PEREIRA, 

em desfavor de TELEFÔNICA BRASIL S.A. Relata a parte autora que 

sofreu cobrança indevida, tendo em vista alteração unilateral do valor de 

seu plano telefônico pela parte ré, pugnando ao final pela manutenção dos 

valores originalmente contratados e indenização de danos morais. Em 

contestação alega a parte reclamada, em síntese, que a cobrança é 

devida, inexistindo ato ilício, afirmando não haver dever de indenizar, haja 

vista inexistência de qualquer irregularidade, pugnando ao final pela 

improcedência da ação. Inexistindo preliminares, passo à análise do mérito 

da demanda. É o breve relato. Decido. MÉRITO Em análise aos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que NÃO assiste 
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razão à parte autora. A solução do litígio não demanda muito esforço, 

mormente pela regra do Código de Processo Civil que estabelece que 

compete ao autor provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu fato 

modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. Além disso, 

segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do Código de Processo 

Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda matéria de defesa, 

expondo as razões de fato e de direito, com que impugna o pedido do 

autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. 

Temos por regra, que nos litígios envolvendo relações de consumo, tal 

qual no presente caso, o ônus da prova passa a ser da parte 

fornecedora. A inversão do ônus da prova tem como fundamento a 

hipossuficiência da parte consumidora, não só no plano econômico, mas 

também jurídico, principalmente processual, porque não raras vezes está 

a parte consumidora impossibilitada de comprovar seu direito por ausência 

de dados, enquanto a parte fornecedora tem ao seu alcance todos os 

elementos indispensáveis para a produção da prova. Assim, inverto o 

ônus da prova em favor da parte consumidora, o que faço com 

supedâneo no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na 

relação processual. Não obstante a inversão do ônus da prova, nos 

termos do art. 6º, inciso VIII, do CDC, esta não libera a parte autora da 

comprovação mínima dos fatos constitutivos do direito que pleiteia. Ora, 

não se pode transformar a técnica de julgamento de inversão do ônus da 

prova em verdadeira prova diabólica, sob pena de obrigarmos a reclamada 

a provar todas as nuances fáticas e legais, mesmo aquelas que estejam 

fora de sua esfera de cognição e conhecimento. Outro não é o 

entendimento do mestre Fredie Didier Junior, que ensina: “Por outro lado, 

exigir do fornecedor, apenas por vislumbrar uma possível inversão do 

ônus da prova em seu desfavor, faça prova tanto dos fatos impeditivos, 

extintivos ou modificativos que eventualmente alegar, como de inexistência 

do fato constitutivo do direito do consumidor, é tornar legal a inversão que 

o legislador quis que fosse judicial (tanto que exigiu o preenchimento, no 

caso concreto, de certos requisitos). Segundo Cambi, o juiz, ao inverter o 

ônus da prova, deve fazê-lo sobre fato ou fatos específicos, referindo-se 

a eles expressamente. Deve evitar a inversão do ônus probandi para 

todos os fatos que beneficiam ao consumidor, de forma ampla e 

indeterminada, pois acabaria colocando sobre o fornecedor o encargo de 

provar negativa absoluta/indefinida, o que é imposição diabólica.” Com 

efeito, o que se tem de relevante para o deslinde da controvérsia é que a 

parte autora contesta as cobranças realizadas pela parte reclamada, 

afirmando que contratou plano telefônico “VIVO CONTROLE” no valor de 

R$ 31,90 (trinta e um reais e noventa centavos), porém, afirma que o valor 

sofreu alteração e fora cobrada em valor superior. De início, verifica-se 

através do documento de id 23901747, que o plano informado pela parte 

demandante no valor de R$ 31,90 (trinta e um reais e noventa centavos), 

fora realizado no ano de 2014. Ora, não é crível que a parte autora, ainda 

no ano de 2020, pretenda a manutenção do plano telefônico pelo mesmo 

valor contratado a 06 (seis) anos atrás, bem como inexiste nos autos 

qualquer comprovação de que o plano fora ofertado com cláusula de valor 

“ad eternum”. Incumbe a parte reclamante provar a veracidade de seus 

alegados quanto aos fatos constitutivos do seu direito nos termos do art. 

373, inciso I, do CPC. “A regra do ônus da prova é um indicativo para o juiz 

se livrar do estado de dúvida e, assim, julgar o mérito e colocar fim ao 

processo. Tal dúvida deve ser paga pela parte que tem o ônus da prova. 

Se a dúvida paira sobre o fato constitutivo, essa deve ser suportada pelo 

autor, ocorrendo o contrário em relação aos demais fatos” (Prova, Revista 

dos Tribunais, 2009, p. 160)”. Ademais, ressalta-se que o plano 

originalmente contratado pela parte possui a modalidade “VIVO 

CONTROLE”, ou seja, trata-se de valor fixo, contudo, conforme se infere 

do documento de id 23901747 - Pág. 10, a partir do ano de 2017, o plano 

passou para a modalidade “VIVO POS 2GB”, ou seja, houve a contratação 

de nova modalidade de plano telefônico, não havendo se falar na 

manutenção do plano contratado em 2014. Nesse sentido: RECURSO 

INOMINADO. CONSUMIDOR. TELEFONIA. PEDIDO DE BALCÃO. AÇÃO DE 

OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS. RESTABELECIMENTO DO PLANO ANTERIOR. MANUTENÇÃO DO 

VALOR CONTRATADO EM 2015. DESCABIMENTO. REAJUSTES ANUAIS. 

VALIDADE. Contrapedido formulado pela ré em sede de recurso que não 

merece ser conhecido, porquanto se trata de inovação recursal. O autor 

alegou ter contratado uma linha telefônica com a ré no ano de 2015, pelo 

valor de R$34,90 mensais. Disse, contudo, que a ré passou a cobrar 

valores maiores do que o contratado e, em razão da sua inadimplência, a 

linha foi bloqueada. A sentença acolheu em parte os pedidos deduzidos 

pelo autor, determinando a liberação da linha nº 51 99550277, com plano 

mensal no valor de R$34,90, pelo prazo de 12 meses. A ré, por seu turno, 

defende a validade dos reajustes anuais, e afirma que o plano do autor, no 

valor de R$34,90, não existe mais, sendo agora disponibilizado pela 

quantia de R$39,99. Não se pode impor às prestadoras de serviço a 

manutenção ad eternum do mesmo preço do plano, pela dinamicidade do 

mercado, bem como porque os reajustes anuais são legítimos. Assim, 

cabível a liberação da linha do autor, mas pelo valor atual do plano, qual 

seja R$39,99, pelo prazo de 12 meses. RECURSO CONHECIDO EM PARTE 

E, NA PARTE CONHECIDA, PARCIALMENTE PROVIDO.(Recurso Cível, Nº 

71008662918, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: 

Ana Cláudia Cachapuz Silva Raabe, Julgado em: 26-06-2019) Outrossim, 

caso a parte demandante esteja descontente com o valor do plano 

ofertado, deve a mesma solicitar sua alteração junto aos canais de 

atendimento da parte demandada, ou ainda, se dirigir até uma loja física da 

mesma, a fim de verificar qual plano telefônico atende melhor suas 

expectativas financeiras, de acordo com a atualização de preços anuais. 

Inexistindo ato ilícito praticado pela parte reclamada, indevida será a 

indenização por danos morais e materiais DO DANO MORAL De outro 

tanto, acerca do aventado dano moral, tenho que esse NÃO se mostra 

presente. Conforme já delineado acima, inexiste qualquer ilícito no 

proceder da parte ré. Entretanto, apenas por amor ao debate, ainda que 

houvesse a constatação de cobranças indevidas, hipótese inocorrente 

nos autos, não se vislumbra dos elementos carreados aos autos a 

presença de qualquer agressão à honra da parte autora, sendo certo que 

o só fato de ter experimentado a realização das cobranças, não é 

bastante para embasar uma condenação da parte ré na ordem 

extrapatrimonial. Ademais, verifico que a parte autora não conseguiu 

demonstrar a frustração na tentativa de resolução administrativa junto a 

parte ré, no que tange o objeto do presente processo. É que a parte 

reclamante não trouxe qualquer protocolo de atendimento das ligações 

efetuadas junto a parte reclamada, na tentativa de solução do caso, a fim 

de demonstrar que a parte ré se negou a realizar a correção dos valores, 

bem como não há nos autos qualquer comprovação de que a parte 

reclamante tenha buscado a solução administrativa, seja através do 

PROCON ou site consumidor.gov. Assim, não havendo se falar na 

aplicação da teoria do desvio produtivo do consumidor, vez que inexiste 

nos autos qualquer comprovação de que a parte demandante tenha 

empreendido seu tempo em busca da resolução do impasse junto a ré e, 

objeto do presente processo. Ademais, as cobranças realizadas pela 

parte ré são de pouca monta, não havendo comprovação de que tenha 

inviabilizado a vida financeira da parte autora, que frisa-se, vem sendo 

quitadas pelo período de 03 (três) anos, sem qualquer notícia de sua 

irresignação, senão quando da propositura da presente demanda. Vale 

dizer que, embora a responsabilidade da parte reclamada seja objetiva, tal 

não acoberta por lógica a existência do dano moral que deveria ser 

demonstrado pelo agente lesado. Dessa forma é que entendo inexistente o 

dano moral passível de reparação, porquanto não ultrapassou, nesse 

aspecto, o mero dissabor de sofrer a cobrança. Anoto por oportuno, que 

não restou comprovado nos autos o abuso no direito de cobrança da 

prestadora de serviços ou inscrição indevida do nome da parte reclamante 

nos órgãos de proteção ao crédito, concluindo pela inexistência de dano 

moral a ser reparado. Nesta esteira, é oportuno trazer à reflexão as 

ponderações de CAIO MÁRIO DA SILVA PEREIRA: “para a determinação 

da existência do dano, como elemento objetivo da responsabilidade civil, é 

indispensável que haja ofensa a um bem jurídico”. Ora, nosso meio social 

nos projeta alguns incômodos, estamos todos fadados a estes. Não é 

qualquer importunação que deve ensejar uma reparação, principalmente 

quando observamos que não houve inclusão do nome da Reclamante nos 

órgãos de proteção ao crédito. Neste sentido: EMENTA: RECURSO 

INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SERVIÇO DE TELEFONIA. 

COBRANÇA INDEVIDA ORIUNDA DE MULTA DE FIDELIZAÇÃO APÓS O 

PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL. COBRANÇA INDEVIDA. FALHA NA 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. MERA COBRANÇA INDEVIDA. DANOS MORAIS 

NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.1. Trata-se de ação 

indenizatória em que a Recorrida GERCINA DE ARAUJO TOUSUBE postula 

reparação por danos morais e desconstituição de débito, em razão de 

cobrança indevida emitida pela empresa Recorrente OI S/A, oriunda de 

suposta quebra contratual.2. Com efeito, a empresa Recorrente não logrou 

êxito em comprovar a regularidade da cobrança da multa de fidelização 
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após o prazo de 01 (um) ano de utilização do serviço pela Recorrida, ônus 

que lhe competia a teor do disposto no art. 373, II, do CPC. 3. Todavia, 

tenho que a situação vivenciada pela Recorrida corresponde a mero 

dissabor que é enfrentado pelas pessoas no cotidiano, motivo pelo qual, 

não há se falar em indenização por dano extrapatrimonial. 4. A situação se 

resolve, pois, com a suspensão das cobranças (desconstituição dos 

débitos), providência deferida na sentença com a confirmação da 

liminar.5. Sentença reformada.6. Recurso conhecido e parcialmente 

provido. (Recurso Inominado: 8010303-87.2015.8.11.0014 Origem: 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE POXORÉU Recorrente: OI S/A Recorrida: 

GERCINA DE ARAUJO TOUSUBE Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI 

ALVES CORRÊA Data do Julgamento: 30/10/2018) Assim, não há se falar 

em danos extrapatrimoniais experimentados pela parte autora. 

DISPOSITIVO Ante o exposto, julgo IMPROCEDENTES os pedidos da 

exordial, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil. Sem custas nem honorários, em conformidade com o art.54 e art.55, 

ambos da Lei 9.099/95. À consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito 

do Juizado Especial Cível da Comarca de Jaciara para homologação 

conforme o artigo 40 da lei 9.099/95. Jaciara - MT. Publicado e registrado 

no PJE. DANILO ALEXANDRE ALVES Juiz Leigo Vistos, Homologo, para 

que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra 

do Juiz Leigo deste Juizado Especial. Preclusa a via recursal, em nada 

sendo requerido, arquive-se com as baixas necessárias. Intimem-se as 

partes da sentença. Jaciara - MT. EDNEI FERREIRA DOS SANTOS Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003167-34.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA MENDONCA DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISLEI RIBEIRO DE MORAIS OAB - MT21825/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1003167-34.2019.8.11.0010. REQUERENTE: ALESSANDRA MENDONCA 

DA COSTA REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos etc. 

Dispensado o relatório nos termos do artigo 38, caput, da lei n. 9.099/95. 

Analisando o processo, verifico que se encontra maduro para julgamento, 

sendo desnecessária a produção de outras provas, motivo pelo qual 

passo ao julgamento antecipado da lide, conforme o art. 355, I do CPC. 

Trata-se de ação proposta por ALESSANDRA MENDONCA DA COSTA, em 

desfavor de TELEFÔNICA BRASIL S.A. Relata a parte autora que teve o 

nome inserido nos órgãos de proteção ao crédito pela parte reclamada, 

referente débito indevido, requerendo assim a declaração de inexistência 

do débito, bem como indenização de danos morais. Tutela de urgência 

deferida. Em contestação alega a parte reclamada, em síntese, preliminar 

de inépcia da inicial e falta de interesse de agir, afirmando no mérito que o 

débito é devido, ante a existência de relação jurídica entre as partes, não 

havendo dever de indenizar, haja vista inexistência de qualquer 

irregularidade na cobrança, pugnando ao final pela condenação da parte 

autora nas penas de litigância de má-fé e pedido contraposto. É o breve 

relato. Decido. PRELIMINARES Rejeito a preliminar de indeferimento da 

inicial, sob fundamento de ausência de documento original, tendo em vista 

que os documentos trazidos aos autos são suficientes para o deslinde da 

causa, bem como apresentam informações verossímeis. No que tange a 

preliminar de falta de interesse de agir e ausência de pretensão resistida, 

tem-se que a mesma deve ser rejeitada, tendo em vista a previsão 

constitucional do princípio da inafastabilidade da jurisdição. Ademais, a 

busca ou o exaurimento da via administrativa não é requisito indispensável 

a propositura da ação, ante a necessidade que a parte tem de ingressar 

em juízo para ter sua pretensão amparada. Ultrapassada a fase das 

preliminares, passo à análise do MÉRITO da demanda. MÉRITO Em análise 

aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que 

assiste razão à parte autora. A solução do litígio não demanda muito 

esforço, mormente pela regra do Código de Processo Civil que estabelece 

que compete ao autor provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu 

fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. Além disso, 

segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do Código de Processo 

Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda matéria de defesa, 

expondo as razões de fato e de direito, com que impugna o pedido do 

autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. 

Temos por regra, que nos litígios envolvendo relações de consumo, tal 

qual no presente caso, o ônus da prova passa a ser da parte 

fornecedora. A inversão do ônus da prova tem como fundamento a 

hipossuficiência da parte consumidora, não só no plano econômico, mas 

também jurídico, principalmente processual, porque não raras vezes está 

a parte consumidora impossibilitada de comprovar seu direito por ausência 

de dados, enquanto a parte fornecedora tem ao seu alcance todos os 

elementos indispensáveis para a produção da prova. Assim, inverto o 

ônus da prova em favor da parte consumidora, o que faço com 

supedâneo no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na 

relação processual. Incumbe a parte reclamada provar a veracidade de 

seus argumentos alegados, na qualidade de fornecedora de serviços, 

seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque as assertivas 

são fatos extintivos de direito, nos termos do art. 373, II, do CPC. 

Compulsando os autos verifico que a parte reclamada não conseguiu 

satisfatoriamente com a contestação inibir os fatos constitutivos do direito 

do autor trazido com a exordial e, nem provar o que afirmou com a defesa. 

Com efeito, o que se tem de relevante para o deslinde da controvérsia é 

que a parte autora contesta as cobranças realizadas pela parte 

reclamada, que ensejaram a inserção de seu nome nos órgãos de 

proteção ao crédito. Outrossim, em exame do conjunto fático probatório 

disponível nos autos, nota-se que foi juntado pela parte promovida, no 

corpo da peça de resistência, telas e relatórios que aparentam ser de seu 

sistema, os quais não têm o condão probatório, pois ao que tudo indica se 

tratam de documentos apócrifos e produzidos unilateralmente. Nesse 

sentido: E M E N T A RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – INSCRIÇÃO EM SERASA – 

DANO MORAL – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA 

PARTE RECLAMANTE – TELAS SISTÊMICAS – PROVA UNILATERAL E SEM 

VALOR PROBATÓRIO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – 

EXISTÊNCIA DE RESTRIÇÕES PREEXISTENTES (SÚMULA 385 STJ) – 

SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE 

PROVIDO.A tese de defesa da parte Recorrida se baseia em telas 

sistêmicas, as quais, conforme entendimento sedimentado pela Turma 

Recursal Única, são provas unilaterais desprovidas de qualquer valor 

probatório. Em razão do deferimento da inversão do ônus da prova, a 

incumbência de comprovar a existência do contrato, a origem da dívida, 

sua legitimidade e a legalidade da restrição apontada é da empresa Ré, 

ante a hipossuficiência técnica do consumidor. Diante da inexistência de 

provas da contratação dos serviços questionados, seja ela expressa, 

através de assinatura de contrato, ou verbal, através de canais de 

atendimento telefônico, os débitos vinculados a estes contratos são 

inexigíveis, não podendo exigir de quaisquer das partes, tampouco do 

consumidor, a produção de prova ou contraprova de fato negativo. 

Reconhecendo a inexigibilidade dos débitos, também é indevida a restrição 

apontada. No entanto, o pleito indenizatório é improcedente, haja vista a 

existência de restrições pretéritas, aplicando-se o teor da Súmula 385, do 

STJ. Recurso conhecido e parcialmente provido. (N.U 

1000816-95.2019.8.11.0040, TURMA RECURSAL, MARCELO SEBASTIAO 

PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 22/07/2019, 

Publicado no DJE 23/07/2019) No presente caso, em pese a reclamada 

tenha afirmado a existência do débito, bem como tenha asseverado na 

peça de resistência a inexistência de irregularidades, observa-se que esta 

NÃO trouxe aos autos qualquer tipo de contrato ou documento, quiçá 

aqueles firmados pela parte autora, que comprovasse a realização de 

relação jurídica entre a partes, se descuidando de provar o alegado na 

peça defensiva, passando ao largo de comprovar a relação jurídica entre 

as partes, que ensejaram os débitos discutidos nos autos. Deste modo, 

entendo que assiste razão a parte reclamante, pois não houve a 

comprovação dos débitos que originaram a inscrição de seus dados 

pessoais junto ao órgão de restrição ao crédito (SPC/SERASA). No 

entanto, prevalece no âmbito do Superior Tribunal de Justiça o 

entendimento de que o dano moral sofrido em virtude de indevida 

negativação do nome se configura “in re ipsa”, ou seja, 

independentemente de prova. Nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL. 

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR 
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DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO DO NOME DO AUTOR NOS CADASTROS DE 

PROTEÇÃO AO CRÉDITO. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 1.022 DO 

CPC/2015. DANO MORAL IN RE IPSA. ASTREINTES. VALOR DOS DANOS 

MORAIS. REEXAME DE CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 

7/STJ. RAZOABILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Inexiste afronta ao art. 

1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma 

clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, 

manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam 

infirmar a conclusão adotada pelo Juízo. 2. O recurso especial não 

comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto 

fático dos autos (Súmula n. 7 do STJ). 3. Consoante a jurisprudência desta 

Corte, "nos casos de protesto indevido de título ou inscrição irregular em 

cadastros de inadimplentes, o dano moral se configura in re ipsa, isto é, 

prescinde de prova" (REsp n. 1.059.663/MS, Relatora Ministra NANCY 

ANDRIGHI, DJe 17/12/2008). 4. Somente em hipóteses excepcionais, 

quando irrisório ou exorbitante o valor da indenização por danos morais 

arbitrado na origem, a jurisprudência desta Corte permite o afastamento do 

óbice da Súmula n. 7 do STJ para possibilitar sua revisão. No caso, a 

quantia arbitrada na origem é razoável, não ensejando a intervenção desta 

Corte. 5. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 

1214839 / SC AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 

2017/0309892-0 – Relator (a) Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA - 

Órgão Julgador T4 - QUARTA TURMA - Data do Julgamento 26/02/2019 - 

Data da Publicação/Fonte DJe 08/03/2019) (Grifei) Insta ressaltar que a 

responsabilidade da parte reclamada como fornecedora de serviços é 

objetiva nos termos do art. 14 do CDC, que assim dispõe: O fornecedor de 

serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela 

reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à 

prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou 

inadequadas sobre sua fruição e riscos. Tal responsabilidade é afastada 

apenas quando comprovada que, tendo prestado o serviço, o defeito 

inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º, inc. I e 

II, do art. 14, do CDC). Sendo o ônus da prova relativo a essas hipóteses 

do prestador do serviço e não tendo ele se desincumbido do ônus que lhe 

cabia deve ser responsabilizado pelos danos causados. Os artigos 186 e 

927 ambos do Código Civil Brasileiro, prelecionam que: Art. 186. Aquele 

que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar 

direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete 

ato ilícito. Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar 

dano a outrem, fica obrigado a repará-lo. Nesse caso, em que provável a 

aflição da parte autora em face do ato lesivo ensejado pela parte 

demandada, resta estabelecido o dever de indenizar por dano moral, 

importando, na sequência, fixar o quantum indenizatório. Com efeito, a 

indenização por dano moral deve representar para a vítima uma satisfação 

capaz de amenizar de alguma forma o sofrimento impingido. A eficácia da 

contrapartida pecuniária está na aptidão para proporcionar tal satisfação 

em justa medida, de modo que não signifique um enriquecimento sem 

causa para a vítima e produza impacto bastante no causador do mal a fim 

de dissuadi-lo a praticar novo atentado. Sopesando tais orientações e 

ponderando as circunstâncias do caso, reputo apropriada e condizente a 

fixação da verba indenizatória por danos morais, satisfazendo, assim, a 

justa proporcionalidade entre o ato ilícito e o constrangimento causado, 

bem como a condição econômica da parte reclamada, atendendo ao 

caráter compensatório e ao mesmo tempo inibidor a que se propõe a 

pretensão indenizatória, nos moldes estabelecidos na Constituição da 

República, suficiente para representar um desestímulo à prática de novas 

condutas pelo agente causador do dano. Assim, ante a ausência de 

comprovação de vínculo entre as partes, a declaração de inexistência da 

relação jurídica e do débito é medida que se impõe. DO PEDIDO 

CONTRAPOSTO No que tange a pretensão contraposta, formulada pela 

parte reclamada TELEFÔNICA BRASIL S.A., tenho que a mesma deve ser 

indeferida. Compulsando os autos, verifico que esta, não conseguiu trazer 

provas aptas a demonstrar a veracidade de suas alegações, passando ao 

largo de comprovar a contratação dos serviços pela parte autora que, 

supostamente originaram os débitos discutidos nos autos. Assim, diante 

da ausência de comprovação dos débitos, a improcedência do pedido 

contraposto é medida imperiosa. DISPOSITIVO Ante o exposto, julgo 

PROCEDENTES os pedidos da exordial, com fundamento no artigo 487, 

inciso I, do Código de Processo Civil, para o fim de: 1 – confirmar a tutela 

de urgência, declarando inexigível o débito discutido na presente 

demanda; e 2 – condenar a parte reclamada ao pagamento de R$ 6.000,00 

(seis mil reais) pelos danos morais sofridos pela parte reclamante, valor 

este que deverá ser acrescido de correção monetária pelo índice oficial - 

INPC/IBGE, a partir da presente data e juros legais de 1% (um por cento) 

ao mês, desde o evento danoso, conforme disposição da súmula 54 do 

STJ. Sem custas nem honorários, em conformidade com o art.54 e art.55, 

ambos da Lei 9.099/95. À consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito 

do Juizado Especial Cível da Comarca de Jaciara para homologação 

conforme o artigo 40 da lei 9.099/95. Jaciara - MT. Publicado e registrado 

no PJE. DANILO ALEXANDRE ALVES Juiz Leigo Vistos, Homologo, para 

que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra 

do Juiz Leigo deste Juizado Especial. Preclusa a via recursal, em nada 

sendo requerido, arquive-se com as baixas necessárias. Intimem-se as 

partes da sentença. Jaciara - MT. EDNEI FERREIRA DOS SANTOS Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003181-18.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

SILVAY JOSE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO GUIMARAES NOGUEIRA OAB - MT0012853A (ADVOGADO(A))

ELIETE DE SOUZA BARROS OAB - MT23997/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1003181-18.2019.8.11.0010. REQUERENTE: SILVAY JOSE DA SILVA 

REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos etc. Dispensado o relatório 

nos termos do artigo 38, caput, da lei n. 9.099/95. Analisando o processo, 

verifico que se encontra maduro para julgamento, sendo desnecessária a 

produção de outras provas, motivo pelo qual passo ao julgamento 

antecipado da lide, conforme o art. 355, I do CPC. Trata-se de ação 

proposta por SILVAY JOSE DA SILVA, em desfavor de TELEFÔNICA 

BRASIL S.A. Relata a parte autora que teve o nome inserido nos órgãos 

de proteção ao crédito pela parte reclamada, referente débito indevido, 

requerendo assim a declaração de inexistência do débito, bem como 

indenização de danos morais. Tutela de urgência deferida. Em 

contestação alega a parte reclamada, em síntese, preliminar de inépcia da 

inicial e falta de interesse de agir, afirmando no mérito que o débito é 

devido, ante a existência de relação jurídica entre as partes, não havendo 

dever de indenizar, haja vista inexistência de qualquer irregularidade na 

cobrança, pugnando ao final pela condenação da parte autora no pedido 

contraposto. É o breve relato. Decido. PRELIMINARES Rejeito a preliminar 

de indeferimento da inicial e inépcia, sob fundamento de ausência de 

documento válido e indispensável a propositura da ação, tendo em vista 

que os documentos trazidos aos autos apresentam informações 

verossímeis. No mesmo sentido, tem-se que deve ser rejeita a preliminar 

de falta de interesse de agir, sob fundamento de ausência de pretensão 

resistida, haja vista a previsão constitucional do princípio da 

inafastabilidade da jurisdição. Outrossim, a busca ou o exaurimento da via 

administrativa não é requisito indispensável a propositura da ação, ante a 

necessidade que a parte tem de ingressar em juízo para ter sua pretensão 

amparada. Ultrapassada a fase das preliminares, passo à análise do 

MÉRITO da demanda. MÉRITO Em análise aos elementos e circunstâncias 

que envolvem a controvérsia, tenho que assiste razão à parte autora. A 

solução do litígio não demanda muito esforço, mormente pela regra do 

Código de Processo Civil que estabelece que compete ao autor provar o 

fato constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou 

extintivo do referido direito. Além disso, segundo a regra contida nos 

artigos 336 e 341 do Código de Processo Civil, compete ao réu alegar, na 

contestação, toda matéria de defesa, expondo as razões de fato e de 

direito, com que impugna o pedido do autor, sob pena de presumirem 

verdadeiros os fatos não impugnados. Temos por regra, que nos litígios 

envolvendo relações de consumo, tal qual no presente caso, o ônus da 

prova passa a ser da parte fornecedora. A inversão do ônus da prova 

tem como fundamento a hipossuficiência da parte consumidora, não só no 

plano econômico, mas também jurídico, principalmente processual, porque 

não raras vezes está a parte consumidora impossibilitada de comprovar 

seu direito por ausência de dados, enquanto a parte fornecedora tem ao 
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seu alcance todos os elementos indispensáveis para a produção da 

prova. Assim, inverto o ônus da prova em favor da parte consumidora, o 

que faço com supedâneo no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de 

proporcionar equilíbrio na relação processual. Incumbe a parte reclamada 

provar a veracidade de seus argumentos alegados, na qualidade de 

fornecedora de serviços, seja em razão da inversão do ônus da prova, 

seja porque as assertivas são fatos extintivos de direito, nos termos do 

art. 373, II, do CPC. Compulsando os autos verifico que a parte reclamada 

não conseguiu satisfatoriamente com a contestação inibir os fatos 

constitutivos do direito do autor trazido com a exordial e, nem provar o que 

afirmou com a defesa. Com efeito, o que se tem de relevante para o 

deslinde da controvérsia é que a parte autora contesta as cobranças 

realizadas pela parte reclamada, que ensejaram a inserção de seu nome 

nos órgãos de proteção ao crédito. Outrossim, em exame do conjunto 

fático probatório disponível nos autos, nota-se que foi juntado pela parte 

promovida, no corpo da peça de resistência, telas e relatórios que 

aparentam ser de seu sistema, os quais não têm o condão probatório, pois 

ao que tudo indica se tratam de documentos apócrifos e produzidos 

unilateralmente. Nesse sentido: E M E N T A RECURSO INOMINADO – 

RELAÇÃO DE CONSUMO – DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO 

– INSCRIÇÃO EM SERASA – DANO MORAL – SENTENÇA DE 

IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE – TELAS 

SISTÊMICAS – PROVA UNILATERAL E SEM VALOR PROBATÓRIO – DANO 

MORAL NÃO CONFIGURADO – EXISTÊNCIA DE RESTRIÇÕES 

PREEXISTENTES (SÚMULA 385 STJ) – SENTENÇA REFORMADA – 

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.A tese de defesa da 

parte Recorrida se baseia em telas sistêmicas, as quais, conforme 

entendimento sedimentado pela Turma Recursal Única, são provas 

unilaterais desprovidas de qualquer valor probatório. Em razão do 

deferimento da inversão do ônus da prova, a incumbência de comprovar a 

existência do contrato, a origem da dívida, sua legitimidade e a legalidade 

da restrição apontada é da empresa Ré, ante a hipossuficiência técnica do 

consumidor. Diante da inexistência de provas da contratação dos serviços 

questionados, seja ela expressa, através de assinatura de contrato, ou 

verbal, através de canais de atendimento telefônico, os débitos vinculados 

a estes contratos são inexigíveis, não podendo exigir de quaisquer das 

partes, tampouco do consumidor, a produção de prova ou contraprova de 

fato negativo. Reconhecendo a inexigibilidade dos débitos, também é 

indevida a restrição apontada. No entanto, o pleito indenizatório é 

improcedente, haja vista a existência de restrições pretéritas, 

aplicando-se o teor da Súmula 385, do STJ. Recurso conhecido e 

parcialmente provido. (N.U 1000816-95.2019.8.11.0040, TURMA 

RECURSAL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal 

Única, Julgado em 22/07/2019, Publicado no DJE 23/07/2019) No presente 

caso, em pese a reclamada tenha afirmado a existência do débito, bem 

como tenha asseverado na peça de resistência a inexistência de 

irregularidades, observa-se que esta NÃO trouxe aos autos qualquer tipo 

de contrato ou documento, quiçá aqueles firmados pela parte autora, que 

comprovasse a realização de relação jurídica entre a partes, se 

descuidando de provar o alegado na peça defensiva, passando ao largo 

de comprovar a relação jurídica entre as partes, que ensejaram os débitos 

discutidos nos autos. Deste modo, entendo que assiste razão a parte 

reclamante, pois não houve a comprovação dos débitos que originaram a 

inscrição de seus dados pessoais junto ao órgão de restrição ao crédito 

(SPC/SERASA). No entanto, prevalece no âmbito do Superior Tribunal de 

Justiça o entendimento de que o dano moral sofrido em virtude de indevida 

negativação do nome se configura “in re ipsa”, ou seja, 

independentemente de prova. Nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL. 

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO DO NOME DO AUTOR NOS CADASTROS DE 

PROTEÇÃO AO CRÉDITO. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 1.022 DO 

CPC/2015. DANO MORAL IN RE IPSA. ASTREINTES. VALOR DOS DANOS 

MORAIS. REEXAME DE CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 

7/STJ. RAZOABILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Inexiste afronta ao art. 

1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma 

clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, 

manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam 

infirmar a conclusão adotada pelo Juízo. 2. O recurso especial não 

comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto 

fático dos autos (Súmula n. 7 do STJ). 3. Consoante a jurisprudência desta 

Corte, "nos casos de protesto indevido de título ou inscrição irregular em 

cadastros de inadimplentes, o dano moral se configura in re ipsa, isto é, 

prescinde de prova" (REsp n. 1.059.663/MS, Relatora Ministra NANCY 

ANDRIGHI, DJe 17/12/2008). 4. Somente em hipóteses excepcionais, 

quando irrisório ou exorbitante o valor da indenização por danos morais 

arbitrado na origem, a jurisprudência desta Corte permite o afastamento do 

óbice da Súmula n. 7 do STJ para possibilitar sua revisão. No caso, a 

quantia arbitrada na origem é razoável, não ensejando a intervenção desta 

Corte. 5. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 

1214839 / SC AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 

2017/0309892-0 – Relator (a) Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA - 

Órgão Julgador T4 - QUARTA TURMA - Data do Julgamento 26/02/2019 - 

Data da Publicação/Fonte DJe 08/03/2019) (Grifei) Insta ressaltar que a 

responsabilidade da parte reclamada como fornecedora de serviços é 

objetiva nos termos do art. 14 do CDC, que assim dispõe: O fornecedor de 

serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela 

reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à 

prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou 

inadequadas sobre sua fruição e riscos. Tal responsabilidade é afastada 

apenas quando comprovada que, tendo prestado o serviço, o defeito 

inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º, inc. I e 

II, do art. 14, do CDC). Sendo o ônus da prova relativo a essas hipóteses 

do prestador do serviço e não tendo ele se desincumbido do ônus que lhe 

cabia deve ser responsabilizado pelos danos causados. Os artigos 186 e 

927 ambos do Código Civil Brasileiro, prelecionam que: Art. 186. Aquele 

que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar 

direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete 

ato ilícito. Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar 

dano a outrem, fica obrigado a repará-lo. Nesse caso, em que provável a 

aflição da parte autora em face do ato lesivo ensejado pela parte 

demandada, resta estabelecido o dever de indenizar por dano moral, 

importando, na sequência, fixar o quantum indenizatório. Com efeito, a 

indenização por dano moral deve representar para a vítima uma satisfação 

capaz de amenizar de alguma forma o sofrimento impingido. A eficácia da 

contrapartida pecuniária está na aptidão para proporcionar tal satisfação 

em justa medida, de modo que não signifique um enriquecimento sem 

causa para a vítima e produza impacto bastante no causador do mal a fim 

de dissuadi-lo a praticar novo atentado. Sopesando tais orientações e 

ponderando as circunstâncias do caso, reputo apropriada e condizente a 

fixação da verba indenizatória por danos morais, satisfazendo, assim, a 

justa proporcionalidade entre o ato ilícito e o constrangimento causado, 

bem como a condição econômica da parte reclamada, atendendo ao 

caráter compensatório e ao mesmo tempo inibidor a que se propõe a 

pretensão indenizatória, nos moldes estabelecidos na Constituição da 

República, suficiente para representar um desestímulo à prática de novas 

condutas pelo agente causador do dano. Assim, ante a ausência de 

comprovação de vínculo entre as partes, a declaração de inexistência da 

relação jurídica e do débito é medida que se impõe. DO PEDIDO 

CONTRAPOSTO No que tange a pretensão contraposta, formulada pela 

parte reclamada, tenho que a mesma deve ser indeferida. Compulsando os 

autos, verifico que esta, não conseguiu trazer provas aptas a demonstrar 

a veracidade de suas alegações, passando ao largo de comprovar a 

contratação dos serviços pela parte autora que, supostamente originaram 

os débitos discutidos nos autos. Assim, diante da ausência de 

comprovação dos débitos, a improcedência do pedido contraposto é 

medida imperiosa. DISPOSITIVO Ante o exposto, julgo PROCEDENTES os 

pedidos da exordial, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, para o fim de: 1 – confirmar a tutela de urgência deferida 

nos autos; e 2 – condenar a parte reclamada ao pagamento de R$ 

5.000,00 (cinco mil reais) pelos danos morais sofridos pela parte 

reclamante, valor este que deverá ser acrescido de correção monetária 

pelo índice oficial - INPC/IBGE, a partir da presente data e juros legais de 

1% (um por cento) ao mês, desde o evento danoso, conforme disposição 

da súmula 54 do STJ. Sem custas nem honorários, em conformidade com 

o art.54 e art.55, ambos da Lei 9.099/95. À consideração do 

Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial Cível da Comarca de 

Jaciara para homologação conforme o artigo 40 da lei 9.099/95. Jaciara - 

MT. Publicado e registrado no PJE. DANILO ALEXANDRE ALVES Juiz Leigo 

Vistos, Homologo, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o 

Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo deste Juizado Especial. 

Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, arquive-se com as 

baixas necessárias. Intimem-se as partes da sentença. Jaciara - MT. 

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS Juiz de Direito
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EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1003028-82.2019.8.11.0010. REQUERENTE: RONY ALVES DOS SANTOS 

REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos etc. Dispensado o relatório 

nos termos do artigo 38, caput, da lei n. 9.099/95. Analisando o processo, 

verifico que se encontra maduro para julgamento, sendo desnecessária a 

produção de outras provas, motivo pelo qual passo ao julgamento 

antecipado da lide, conforme o art. 355, I do CPC. Trata-se de ação 

proposta por RONY ALVES DOS SANTOS, em desfavor de TELEFÔNICA 

BRASIL S.A. Relata a parte autora que teve o nome inserido nos órgãos 

de proteção ao crédito pela parte reclamada, referente débito indevido, 

requerendo assim a declaração de inexistência do débito, bem como 

indenização de danos morais. Tutela de urgência indeferida. Em 

contestação alega a parte reclamada, em síntese, preliminar de 

necessidade de audiência de instrução, impossibilidade de inversão do 

ônus da prova e ausência de comprovante original, afirmando no mérito 

que o débito é devido, ante a existência de relação jurídica entre as 

partes, não havendo dever de indenizar, haja vista inexistência de 

qualquer irregularidade na cobrança, pugnando ao final pela condenação 

da parte autora nas penas de litigância de má-fé e pedido contraposto. É o 

breve relato. Decido. PRELIMINARES Quanto a preliminar de necessidade 

de realização de audiência de instrução, tenho que a mesma deve ser 

rejeitada, haja vista tratar de prova documental, a qual deve ser produzida 

pelas partes. Ademais, não configura cerceamento defesa o julgamento 

antecipado da lide quando a matéria posta em exame reclama unicamente 

provas documentais. Na espécie, prova testemunhal alguma seria capaz 

de elidir eventual (d)eficiência das provas já encartadas nos autos. Ainda, 

tenho que deve ser rejeita a preliminar de ausência de documento original, 

tendo em vista que os documentos trazidos aos autos apresentam 

informações verossímeis. No que tange a preliminar de impossibilidade de 

inversão do ônus da prova, tenho que esta deve ser indeferida, pois 

conforme se infere dos autos, trata-se de relação de consumo, ao passo 

que a parte autora, ora consumidora, se mostra hipossuficiente frente a 

parte reclamada, ora fornecedora. Ultrapassada a fase das preliminares, 

passo à análise do MÉRITO da demanda. MÉRITO Em análise aos 

elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que 

assiste razão à parte autora. A solução do litígio não demanda muito 

esforço, mormente pela regra do Código de Processo Civil que estabelece 

que compete ao autor provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu 

fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. Além disso, 

segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do Código de Processo 

Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda matéria de defesa, 

expondo as razões de fato e de direito, com que impugna o pedido do 

autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. 

Temos por regra, que nos litígios envolvendo relações de consumo, tal 

qual no presente caso, o ônus da prova passa a ser da parte 

fornecedora. A inversão do ônus da prova tem como fundamento a 

hipossuficiência da parte consumidora, não só no plano econômico, mas 

também jurídico, principalmente processual, porque não raras vezes está 

a parte consumidora impossibilitada de comprovar seu direito por ausência 

de dados, enquanto a parte fornecedora tem ao seu alcance todos os 

elementos indispensáveis para a produção da prova. Assim, inverto o 

ônus da prova em favor da parte consumidora, o que faço com 

supedâneo no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na 

relação processual. Incumbe a parte reclamada provar a veracidade de 

seus argumentos alegados, na qualidade de fornecedora de serviços, 

seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque as assertivas 

são fatos extintivos de direito, nos termos do art. 373, II, do CPC. 

Compulsando os autos verifico que a parte reclamada não conseguiu 

satisfatoriamente com a contestação inibir os fatos constitutivos do direito 

do autor trazido com a exordial e, nem provar o que afirmou com a defesa. 

Com efeito, o que se tem de relevante para o deslinde da controvérsia é 

que a parte autora contesta as cobranças realizadas pela parte 

reclamada, que ensejaram a inserção de seu nome nos órgãos de 

proteção ao crédito. Outrossim, em exame do conjunto fático probatório 

disponível nos autos, nota-se que foi juntado pela parte promovida, no 

corpo da peça de resistência, telas e relatórios que aparentam ser de seu 

sistema, os quais não têm o condão probatório, pois ao que tudo indica se 

tratam de documentos apócrifos e produzidos unilateralmente. Nesse 

sentido: E M E N T A RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – INSCRIÇÃO EM SERASA – 

DANO MORAL – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA 

PARTE RECLAMANTE – TELAS SISTÊMICAS – PROVA UNILATERAL E SEM 

VALOR PROBATÓRIO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – 

EXISTÊNCIA DE RESTRIÇÕES PREEXISTENTES (SÚMULA 385 STJ) – 

SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE 

PROVIDO.A tese de defesa da parte Recorrida se baseia em telas 

sistêmicas, as quais, conforme entendimento sedimentado pela Turma 

Recursal Única, são provas unilaterais desprovidas de qualquer valor 

probatório. Em razão do deferimento da inversão do ônus da prova, a 

incumbência de comprovar a existência do contrato, a origem da dívida, 

sua legitimidade e a legalidade da restrição apontada é da empresa Ré, 

ante a hipossuficiência técnica do consumidor. Diante da inexistência de 

provas da contratação dos serviços questionados, seja ela expressa, 

através de assinatura de contrato, ou verbal, através de canais de 

atendimento telefônico, os débitos vinculados a estes contratos são 

inexigíveis, não podendo exigir de quaisquer das partes, tampouco do 

consumidor, a produção de prova ou contraprova de fato negativo. 

Reconhecendo a inexigibilidade dos débitos, também é indevida a restrição 

apontada. No entanto, o pleito indenizatório é improcedente, haja vista a 

existência de restrições pretéritas, aplicando-se o teor da Súmula 385, do 

STJ. Recurso conhecido e parcialmente provido. (N.U 

1000816-95.2019.8.11.0040, TURMA RECURSAL, MARCELO SEBASTIAO 

PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 22/07/2019, 

Publicado no DJE 23/07/2019) No presente caso, em pese a reclamada 

tenha afirmado a existência do débito, bem como tenha asseverado na 

peça de resistência a inexistência de irregularidades, observa-se que esta 

NÃO trouxe aos autos qualquer tipo de contrato ou documento, quiçá 

aqueles firmados pela parte autora, que comprovasse a realização de 

relação jurídica entre a partes, se descuidando de provar o alegado na 

peça defensiva, passando ao largo de comprovar a relação jurídica entre 

as partes, que ensejaram os débitos discutidos nos autos. Deste modo, 

entendo que assiste razão a parte reclamante, pois não houve a 

comprovação dos débitos que originaram a inscrição de seus dados 

pessoais junto ao órgão de restrição ao crédito (SPC/SERASA). No 

entanto, prevalece no âmbito do Superior Tribunal de Justiça o 

entendimento de que o dano moral sofrido em virtude de indevida 

negativação do nome se configura “in re ipsa”, ou seja, 

independentemente de prova. Nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL. 

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO DO NOME DO AUTOR NOS CADASTROS DE 

PROTEÇÃO AO CRÉDITO. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 1.022 DO 

CPC/2015. DANO MORAL IN RE IPSA. ASTREINTES. VALOR DOS DANOS 

MORAIS. REEXAME DE CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 

7/STJ. RAZOABILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Inexiste afronta ao art. 

1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma 

clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, 

manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam 

infirmar a conclusão adotada pelo Juízo. 2. O recurso especial não 

comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto 

fático dos autos (Súmula n. 7 do STJ). 3. Consoante a jurisprudência desta 

Corte, "nos casos de protesto indevido de título ou inscrição irregular em 

cadastros de inadimplentes, o dano moral se configura in re ipsa, isto é, 

prescinde de prova" (REsp n. 1.059.663/MS, Relatora Ministra NANCY 

ANDRIGHI, DJe 17/12/2008). 4. Somente em hipóteses excepcionais, 

quando irrisório ou exorbitante o valor da indenização por danos morais 

arbitrado na origem, a jurisprudência desta Corte permite o afastamento do 

óbice da Súmula n. 7 do STJ para possibilitar sua revisão. No caso, a 

quantia arbitrada na origem é razoável, não ensejando a intervenção desta 

Corte. 5. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 
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1214839 / SC AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 

2017/0309892-0 – Relator (a) Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA - 

Órgão Julgador T4 - QUARTA TURMA - Data do Julgamento 26/02/2019 - 

Data da Publicação/Fonte DJe 08/03/2019) (Grifei) Insta ressaltar que a 

responsabilidade da parte reclamada como fornecedora de serviços é 

objetiva nos termos do art. 14 do CDC, que assim dispõe: O fornecedor de 

serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela 

reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à 

prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou 

inadequadas sobre sua fruição e riscos. Tal responsabilidade é afastada 

apenas quando comprovada que, tendo prestado o serviço, o defeito 

inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º, inc. I e 

II, do art. 14, do CDC). Sendo o ônus da prova relativo a essas hipóteses 

do prestador do serviço e não tendo ele se desincumbido do ônus que lhe 

cabia deve ser responsabilizado pelos danos causados. Os artigos 186 e 

927 ambos do Código Civil Brasileiro, prelecionam que: Art. 186. Aquele 

que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar 

direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete 

ato ilícito. Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar 

dano a outrem, fica obrigado a repará-lo. Nesse caso, em que provável a 

aflição da parte autora em face do ato lesivo ensejado pela parte 

demandada, resta estabelecido o dever de indenizar por dano moral, 

importando, na sequência, fixar o quantum indenizatório. Com efeito, a 

indenização por dano moral deve representar para a vítima uma satisfação 

capaz de amenizar de alguma forma o sofrimento impingido. A eficácia da 

contrapartida pecuniária está na aptidão para proporcionar tal satisfação 

em justa medida, de modo que não signifique um enriquecimento sem 

causa para a vítima e produza impacto bastante no causador do mal a fim 

de dissuadi-lo a praticar novo atentado. Sopesando tais orientações e 

ponderando as circunstâncias do caso, reputo apropriada e condizente a 

fixação da verba indenizatória por danos morais, satisfazendo, assim, a 

justa proporcionalidade entre o ato ilícito e o constrangimento causado, 

bem como a condição econômica da parte reclamada, atendendo ao 

caráter compensatório e ao mesmo tempo inibidor a que se propõe a 

pretensão indenizatória, nos moldes estabelecidos na Constituição da 

República, suficiente para representar um desestímulo à prática de novas 

condutas pelo agente causador do dano. Assim, ante a ausência de 

comprovação de vínculo entre as partes, a declaração de inexistência da 

relação jurídica e do débito é medida que se impõe. DISPOSITIVO Ante o 

exposto, julgo PROCEDENTES os pedidos da exordial, com fundamento no 

artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para o fim de: 1 – declarar 

inexigível o débito discutido na presente demanda; 2 - determinar que a 

parte promovida providencie a exclusão dos dados da parte reclamante, 

junto aos órgãos de proteção do crédito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de fixação de multa; e 3 - condenar a parte reclamada ao pagamento 

de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) pelos danos morais sofridos pela parte 

reclamante, valor este que deverá ser acrescido de correção monetária 

pelo índice oficial - INPC/IBGE, a partir da presente data e juros legais de 

1% (um por cento) ao mês, desde o evento danoso, conforme disposição 

da súmula 54 do STJ. Sem custas nem honorários, em conformidade com 

o art.54 e art.55, ambos da Lei 9.099/95. À consideração do 

Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial Cível da Comarca de 

Jaciara para homologação conforme o artigo 40 da lei 9.099/95. Jaciara - 

MT. Publicado e registrado no PJE. DANILO ALEXANDRE ALVES Juiz Leigo 

Vistos, Homologo, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o 

Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo deste Juizado Especial. 

Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, arquive-se com as 

baixas necessárias. Intimem-se as partes da sentença. Jaciara - MT. 

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002693-63.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ISRAEL DOS SANTOS FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Giovani Bianchi OAB - MT6641-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1002693-63.2019.8.11.0010. REQUERENTE: ISRAEL DOS SANTOS 

FERREIRA REQUERIDO: OI S.A, TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos etc. 

Dispensado o relatório nos termos do artigo 38, caput, da lei n. 9099/95. 

Analisando o processo, verifico que se encontra maduro para julgamento, 

sendo desnecessária a produção de outras provas, motivo pelo qual 

passo ao julgamento antecipado da lide, conforme o art. 355, I do CPC. 

Trata-se de ação proposta por ISRAEL DOS SANTOS FERREIRA, em 

desfavor de OI S.A e TELEFÔNICA BRASIL S.A. Relata a parte autora que 

desconhece os débitos lançados nos órgãos de proteção ao crédito, 

tendo em vista a ausência de qualquer vínculo junto a parte ré, requerendo 

assim a declaração de inexistência do débito, bem como indenização de 

danos morais. Tutela de urgência indeferida. Em contestação, alega a 

parte reclamada OI S/A, em síntese, inexistência do dever de indenizar, 

tendo em vista a legalidade do débito, aplicação da súmula 385 do STJ, 

pugnando ao final pela improcedência da ação. Já a parte ré TELEFÔNICA 

BRASIL S.A., alegou na contestação, em síntese, preliminar de 

indeferimento da inicial, inépcia da inicial e falta de interesse de agir, 

afirmando no mérito que o débito é devido, ante a existência de relação 

jurídica entre as partes, pugnando ao final pela condenação da parte 

autora no pedido contraposto e improcedência da ação. É o breve relato. 

Decido. PRELIMINARES Rejeito a preliminar de indeferimento da inicial e 

inépcia, sob fundamento de ausência de documento válido e indispensável 

a propositura da ação, tendo em vista que os documentos trazidos aos 

autos apresentam informações verossímeis. No mesmo sentido, tem-se 

que deve ser rejeita a preliminar de ausência de pretensão resistida, haja 

vista a previsão constitucional do princípio da inafastabilidade da 

jurisdição. Outrossim, a busca ou o exaurimento da via administrativa não 

é requisito indispensável a propositura da ação, ante a necessidade que a 

parte tem de ingressar em juízo para ter sua pretensão amparada. 

Ultrapassada a fase das preliminares, passo à análise do MÉRITO da 

demanda. MÉRITO Em análise aos elementos e circunstâncias que 

envolvem a controvérsia, tenho que assiste razão à parte autora. A 

solução do litígio não demanda muito esforço, mormente pela regra do 

Código de Processo Civil que estabelece que compete ao autor provar o 

fato constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou 

extintivo do referido direito. Além disso, segundo a regra contida nos 

artigos 336 e 341 do Código de Processo Civil, compete ao réu alegar, na 

contestação, toda matéria de defesa, expondo as razões de fato e de 

direito, com que impugna o pedido do autor, sob pena de presumirem 

verdadeiros os fatos não impugnados. Temos por regra, que nos litígios 

envolvendo relações de consumo, tal qual no presente caso, o ônus da 

prova passa a ser da parte fornecedora. A inversão do ônus da prova 

tem como fundamento a hipossuficiência da parte consumidora, não só no 

plano econômico, mas também jurídico, principalmente processual, porque 

não raras vezes está a parte consumidora impossibilitada de comprovar 

seu direito por ausência de dados, enquanto a parte fornecedora tem ao 

seu alcance todos os elementos indispensáveis para a produção da 

prova. Assim, inverto o ônus da prova em favor da parte consumidora, o 

que faço com supedâneo no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de 

proporcionar equilíbrio na relação processual. Incumbe a parte reclamada 

provar a veracidade de seus argumentos alegados, na qualidade de 

fornecedora de serviços, seja em razão da inversão do ônus da prova, 

seja porque as assertivas são fatos extintivos de direito, nos termos do 

art. 373, II, do CPC. Compulsando os autos verifico que as partes 

reclamadas não conseguiram satisfatoriamente com a contestação inibir 

os fatos constitutivos do direito do autor trazido com a exordial e, nem 

provar o que afirmaram com a defesa. Com efeito, o que se tem de 

relevante para o deslinde da controvérsia é que a parte autora contesta 

as cobranças realizadas pelas partes reclamadas, que ensejaram a 

inserção de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito. Outrossim, em 

exame do conjunto fático probatório disponível nos autos, nota-se que foi 

juntado pelas partes promovidas, no corpo da peça de resistência, telas e 

relatórios que aparentam ser de seu sistema, os quais não têm o condão 

probatório, pois ao que tudo indica se tratam de documentos apócrifos e 

produzidos unilateralmente. Nesse sentido: E M E N T A RECURSO 

INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – INSCRIÇÃO EM SERASA – DANO MORAL – 
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SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE 

– TELAS SISTÊMICAS – PROVA UNILATERAL E SEM VALOR 

PROBATÓRIO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – EXISTÊNCIA DE 

RESTRIÇÕES PREEXISTENTES (SÚMULA 385 STJ) – SENTENÇA 

REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.A tese 

de defesa da parte Recorrida se baseia em telas sistêmicas, as quais, 

conforme entendimento sedimentado pela Turma Recursal Única, são 

provas unilaterais desprovidas de qualquer valor probatório. Em razão do 

deferimento da inversão do ônus da prova, a incumbência de comprovar a 

existência do contrato, a origem da dívida, sua legitimidade e a legalidade 

da restrição apontada é da empresa Ré, ante a hipossuficiência técnica do 

consumidor. Diante da inexistência de provas da contratação dos serviços 

questionados, seja ela expressa, através de assinatura de contrato, ou 

verbal, através de canais de atendimento telefônico, os débitos vinculados 

a estes contratos são inexigíveis, não podendo exigir de quaisquer das 

partes, tampouco do consumidor, a produção de prova ou contraprova de 

fato negativo. Reconhecendo a inexigibilidade dos débitos, também é 

indevida a restrição apontada. No entanto, o pleito indenizatório é 

improcedente, haja vista a existência de restrições pretéritas, 

aplicando-se o teor da Súmula 385, do STJ. Recurso conhecido e 

parcialmente provido. (N.U 1000816-95.2019.8.11.0040, TURMA 

RECURSAL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal 

Única, Julgado em 22/07/2019, Publicado no DJE 23/07/2019) No presente 

caso, em pese as partes reclamadas tenham afirmado inocorrência de 

danos morais, bem como tenham asseverado na peça de resistência a 

inexistência de irregularidades, observa-se que estas NÃO trouxeram aos 

autos qualquer tipo de contrato ou documento, quiçá aqueles firmados 

pela parte autora, que comprovasse a realização de relação jurídica entre 

a partes, se descuidando de provar o alegado na peça defensiva, 

passando ao largo de comprovar a relação jurídica entre as partes, que 

ensejaram os débitos discutidos nos autos. Importante frisar que a partes 

rés não conseguiram demonstrar a relação jurídica firmada entre as 

partes. Deste modo, entendo que assiste razão a parte reclamante, pois 

não houve a comprovação dos débitos que originaram a inscrição de seus 

dados pessoais junto ao órgão de restrição ao crédito (SPC/SERASA). No 

entanto, prevalece no âmbito do Superior Tribunal de Justiça o 

entendimento de que o dano moral sofrido em virtude de indevida 

negativação do nome se configura “in re ipsa”, ou seja, 

independentemente de prova. Nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL. 

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO DO NOME DO AUTOR NOS CADASTROS DE 

PROTEÇÃO AO CRÉDITO. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 1.022 DO 

CPC/2015. DANO MORAL IN RE IPSA. ASTREINTES. VALOR DOS DANOS 

MORAIS. REEXAME DE CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 

7/STJ. RAZOABILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Inexiste afronta ao art. 

1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma 

clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, 

manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam 

infirmar a conclusão adotada pelo Juízo. 2. O recurso especial não 

comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto 

fático dos autos (Súmula n. 7 do STJ). 3. Consoante a jurisprudência desta 

Corte, "nos casos de protesto indevido de título ou inscrição irregular em 

cadastros de inadimplentes, o dano moral se configura in re ipsa, isto é, 

prescinde de prova" (REsp n. 1.059.663/MS, Relatora Ministra NANCY 

ANDRIGHI, DJe 17/12/2008). 4. Somente em hipóteses excepcionais, 

quando irrisório ou exorbitante o valor da indenização por danos morais 

arbitrado na origem, a jurisprudência desta Corte permite o afastamento do 

óbice da Súmula n. 7 do STJ para possibilitar sua revisão. No caso, a 

quantia arbitrada na origem é razoável, não ensejando a intervenção desta 

Corte. 5. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 

1214839 / SC AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 

2017/0309892-0 – Relator (a) Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA - 

Órgão Julgador T4 - QUARTA TURMA - Data do Julgamento 26/02/2019 - 

Data da Publicação/Fonte DJe 08/03/2019) (Grifei) Insta ressaltar que a 

responsabilidade da parte reclamada como fornecedora de serviços é 

objetiva nos termos do art. 14 do CDC, que assim dispõe: O fornecedor de 

serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela 

reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à 

prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou 

inadequadas sobre sua fruição e riscos. Tal responsabilidade é afastada 

apenas quando comprovada que, tendo prestado o serviço, o defeito 

inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º, inc. I e 

II, do art. 14, do CDC). Sendo o ônus da prova relativo a essas hipóteses 

do prestador do serviço e não tendo ele se desincumbido do ônus que lhe 

cabia deve ser responsabilizado pelos danos causados. Os artigos 186 e 

927 ambos do Código Civil Brasileiro, prelecionam que: Art. 186. Aquele 

que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar 

direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete 

ato ilícito. Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar 

dano a outrem, fica obrigado a repará-lo. Nesse caso, em que provável a 

aflição da parte autora em face do ato lesivo ensejado pela parte 

demandada, resta estabelecido o dever de indenizar por dano moral, 

importando, na sequência, fixar o quantum indenizatório. Sopesando tais 

orientações e ponderando as circunstâncias do caso, reputo apropriada e 

condizente a fixação da verba indenizatória por danos morais, 

satisfazendo, assim, a justa proporcionalidade entre o ato ilícito e o 

constrangimento causado, bem como a condição econômica da parte 

reclamada, atendendo ao caráter compensatório e ao mesmo tempo 

inibidor a que se propõe a pretensão indenizatória, nos moldes 

estabelecidos na Constituição da República, suficiente para representar 

um desestímulo à prática de novas condutas pelo agente causador do 

dano. Assim, ante a ausência de comprovação de vínculo entre as partes, 

a declaração de inexistência da relação jurídica e do débito é medida que 

se impõe. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 STJ Analisando 

detidamente os autos, verifico que a parte autora possui outros 

apontamentos negativos em seu nome, porém, tratam-se de apontamentos 

discutidos em juízo, ou seja, não há qualquer negativação preexistente 

legítima. Nesse sentido, torna-se inaplicável, no caso em comento, o teor 

da súmula 385 do STJ, vez que inexiste inscrição preexiste legítima à 

discutida nos autos. DO PEDIDO CONTRAPOSTO No que tange a 

pretensão contraposta, formulada pela parte reclamada TELEFÔNICA 

BRASIL S.A., tenho que a mesma deve ser indeferida. Compulsando os 

autos, verifico que esta, não conseguiu trazer provas aptas a demonstrar 

a veracidade de suas alegações, passando ao largo de comprovar a 

contratação dos serviços pela parte autora que, supostamente originaram 

os débitos discutidos nos autos. Assim, diante da ausência de 

comprovação dos débitos, a improcedência do pedido contraposto é 

medida imperiosa. DISPOSITIVO Ante o exposto, julgo parcialmente 

PROCEDENTES os pedidos da exordial, com fundamento no artigo 487, 

inciso I, do Código de Processo Civil, para o fim de: 1 – declarar inexigível 

o débito discutido na presente demanda; 2 – determinar que as partes 

promovidas providenciem a exclusão dos dados da parte reclamante, junto 

aos órgãos de proteção do crédito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena 

de fixação de multa; e 3 – condenar cada parte reclamada, ao pagamento 

de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), pelos danos morais sofridos pela parte 

reclamante, valor este que deverá ser acrescido de correção monetária 

pelo índice oficial - INPC/IBGE, a partir da presente data e juros legais de 

1% (um por cento) ao mês, desde o evento danoso, conforme disposição 

da súmula 54 do STJ. Sem custas nem honorários, em conformidade com 

o art.54 e art.55, ambos da Lei 9.099/95. À consideração do 

Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial Cível da Comarca de 

Jaciara para homologação conforme o artigo 40 da lei 9.099/95. Jaciara - 

MT. Publicado e registrado no PJE. DANILO ALEXANDRE ALVES Juiz Leigo 

Vistos, Homologo, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o 

Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo deste Juizado Especial. 

Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, arquive-se com as 

baixas necessárias. Intimem-se as partes da sentença. Jaciara - MT. 

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003177-78.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MONICA CARDOSO SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO GUIMARAES NOGUEIRA OAB - MT0012853A (ADVOGADO(A))

ELIETE DE SOUZA BARROS OAB - MT23997/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS
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CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1003177-78.2019.8.11.0010. REQUERENTE: MONICA CARDOSO SANTOS 

REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos etc. Dispensado o relatório 

nos termos do artigo 38, caput, da lei n. 9.099/95. Analisando o processo, 

verifico que se encontra maduro para julgamento, sendo desnecessária a 

produção de outras provas, motivo pelo qual passo ao julgamento 

antecipado da lide, conforme o art. 355, I do CPC. Trata-se de ação 

proposta por MONICA CARDOSO SANTOS, em desfavor de TELEFÔNICA 

BRASIL S.A. Relata a parte autora que teve o nome inserido nos órgãos 

de proteção ao crédito pela parte reclamada, referente débito indevido, 

requerendo assim a declaração de inexistência do débito, bem como 

indenização de danos morais. Tutela de urgência deferida. Em 

contestação alega a parte reclamada, em síntese, preliminar de 

impossibilidade de inversão do ônus da prova , afirmando no mérito que o 

débito é devido, ante a existência de relação jurídica entre as partes, não 

havendo dever de indenizar, haja vista inexistência de qualquer 

irregularidade na cobrança, pugnando ao final pela improcedência da 

demanda. É o breve relato. Decido. PRELIMINARES Rejeito a preliminar de 

impossibilidade de inversão do ônus da prova, pois conforme se infere 

dos autos, trata-se de relação de consumo, ao passo que a parte autora, 

ora consumidora, se mostra hipossuficiente frente a parte reclamada, ora 

fornecedora. Ultrapassada a fase das preliminares, passo à análise do 

MÉRITO da demanda. MÉRITO Em análise aos elementos e circunstâncias 

que envolvem a controvérsia, tenho que assiste razão à parte autora. A 

solução do litígio não demanda muito esforço, mormente pela regra do 

Código de Processo Civil que estabelece que compete ao autor provar o 

fato constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou 

extintivo do referido direito. Além disso, segundo a regra contida nos 

artigos 336 e 341 do Código de Processo Civil, compete ao réu alegar, na 

contestação, toda matéria de defesa, expondo as razões de fato e de 

direito, com que impugna o pedido do autor, sob pena de presumirem 

verdadeiros os fatos não impugnados. Temos por regra, que nos litígios 

envolvendo relações de consumo, tal qual no presente caso, o ônus da 

prova passa a ser da parte fornecedora. A inversão do ônus da prova 

tem como fundamento a hipossuficiência da parte consumidora, não só no 

plano econômico, mas também jurídico, principalmente processual, porque 

não raras vezes está a parte consumidora impossibilitada de comprovar 

seu direito por ausência de dados, enquanto a parte fornecedora tem ao 

seu alcance todos os elementos indispensáveis para a produção da 

prova. Assim, inverto o ônus da prova em favor da parte consumidora, o 

que faço com supedâneo no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de 

proporcionar equilíbrio na relação processual. Incumbe a parte reclamada 

provar a veracidade de seus argumentos alegados, na qualidade de 

fornecedora de serviços, seja em razão da inversão do ônus da prova, 

seja porque as assertivas são fatos extintivos de direito, nos termos do 

art. 373, II, do CPC. Compulsando os autos verifico que a parte reclamada 

não conseguiu satisfatoriamente com a contestação inibir os fatos 

constitutivos do direito do autor trazido com a exordial e, nem provar o que 

afirmou com a defesa. Com efeito, o que se tem de relevante para o 

deslinde da controvérsia é que a parte autora contesta as cobranças 

realizadas pela parte reclamada, que ensejaram a inserção de seu nome 

nos órgãos de proteção ao crédito. Outrossim, em exame do conjunto 

fático probatório disponível nos autos, nota-se que foi juntado pela parte 

promovida, no corpo da peça de resistência, telas e relatórios que 

aparentam ser de seu sistema, os quais não têm o condão probatório, pois 

ao que tudo indica se tratam de documentos apócrifos e produzidos 

unilateralmente. Nesse sentido: E M E N T A RECURSO INOMINADO – 

RELAÇÃO DE CONSUMO – DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO 

– INSCRIÇÃO EM SERASA – DANO MORAL – SENTENÇA DE 

IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE – TELAS 

SISTÊMICAS – PROVA UNILATERAL E SEM VALOR PROBATÓRIO – DANO 

MORAL NÃO CONFIGURADO – EXISTÊNCIA DE RESTRIÇÕES 

PREEXISTENTES (SÚMULA 385 STJ) – SENTENÇA REFORMADA – 

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.A tese de defesa da 

parte Recorrida se baseia em telas sistêmicas, as quais, conforme 

entendimento sedimentado pela Turma Recursal Única, são provas 

unilaterais desprovidas de qualquer valor probatório. Em razão do 

deferimento da inversão do ônus da prova, a incumbência de comprovar a 

existência do contrato, a origem da dívida, sua legitimidade e a legalidade 

da restrição apontada é da empresa Ré, ante a hipossuficiência técnica do 

consumidor. Diante da inexistência de provas da contratação dos serviços 

questionados, seja ela expressa, através de assinatura de contrato, ou 

verbal, através de canais de atendimento telefônico, os débitos vinculados 

a estes contratos são inexigíveis, não podendo exigir de quaisquer das 

partes, tampouco do consumidor, a produção de prova ou contraprova de 

fato negativo. Reconhecendo a inexigibilidade dos débitos, também é 

indevida a restrição apontada. No entanto, o pleito indenizatório é 

improcedente, haja vista a existência de restrições pretéritas, 

aplicando-se o teor da Súmula 385, do STJ. Recurso conhecido e 

parcialmente provido. (N.U 1000816-95.2019.8.11.0040, TURMA 

RECURSAL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal 

Única, Julgado em 22/07/2019, Publicado no DJE 23/07/2019) No presente 

caso, em pese a reclamada tenha afirmado a existência do débito, bem 

como tenha asseverado na peça de resistência a inexistência de 

irregularidades, observa-se que esta NÃO trouxe aos autos qualquer tipo 

de contrato ou documento, quiçá aqueles firmados pela parte autora, que 

comprovasse a realização de relação jurídica entre a partes, se 

descuidando de provar o alegado na peça defensiva, passando ao largo 

de comprovar a relação jurídica entre as partes, que ensejaram os débitos 

discutidos nos autos. Deste modo, entendo que assiste razão a parte 

reclamante, pois não houve a comprovação dos débitos que originaram a 

inscrição de seus dados pessoais junto ao órgão de restrição ao crédito 

(SPC/SERASA). No entanto, prevalece no âmbito do Superior Tribunal de 

Justiça o entendimento de que o dano moral sofrido em virtude de indevida 

negativação do nome se configura “in re ipsa”, ou seja, 

independentemente de prova. Nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL. 

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO DO NOME DO AUTOR NOS CADASTROS DE 

PROTEÇÃO AO CRÉDITO. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 1.022 DO 

CPC/2015. DANO MORAL IN RE IPSA. ASTREINTES. VALOR DOS DANOS 

MORAIS. REEXAME DE CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 

7/STJ. RAZOABILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Inexiste afronta ao art. 

1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma 

clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, 

manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam 

infirmar a conclusão adotada pelo Juízo. 2. O recurso especial não 

comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto 

fático dos autos (Súmula n. 7 do STJ). 3. Consoante a jurisprudência desta 

Corte, "nos casos de protesto indevido de título ou inscrição irregular em 

cadastros de inadimplentes, o dano moral se configura in re ipsa, isto é, 

prescinde de prova" (REsp n. 1.059.663/MS, Relatora Ministra NANCY 

ANDRIGHI, DJe 17/12/2008). 4. Somente em hipóteses excepcionais, 

quando irrisório ou exorbitante o valor da indenização por danos morais 

arbitrado na origem, a jurisprudência desta Corte permite o afastamento do 

óbice da Súmula n. 7 do STJ para possibilitar sua revisão. No caso, a 

quantia arbitrada na origem é razoável, não ensejando a intervenção desta 

Corte. 5. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 

1214839 / SC AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 

2017/0309892-0 – Relator (a) Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA - 

Órgão Julgador T4 - QUARTA TURMA - Data do Julgamento 26/02/2019 - 

Data da Publicação/Fonte DJe 08/03/2019) (Grifei) Insta ressaltar que a 

responsabilidade da parte reclamada como fornecedora de serviços é 

objetiva nos termos do art. 14 do CDC, que assim dispõe: O fornecedor de 

serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela 

reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à 

prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou 

inadequadas sobre sua fruição e riscos. Tal responsabilidade é afastada 

apenas quando comprovada que, tendo prestado o serviço, o defeito 

inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º, inc. I e 

II, do art. 14, do CDC). Sendo o ônus da prova relativo a essas hipóteses 

do prestador do serviço e não tendo ele se desincumbido do ônus que lhe 

cabia deve ser responsabilizado pelos danos causados. Os artigos 186 e 

927 ambos do Código Civil Brasileiro, prelecionam que: Art. 186. Aquele 

que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar 

direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete 

ato ilícito. Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar 

dano a outrem, fica obrigado a repará-lo. Nesse caso, em que provável a 

aflição da parte autora em face do ato lesivo ensejado pela parte 

demandada, resta estabelecido o dever de indenizar por dano moral, 

importando, na sequência, fixar o quantum indenizatório. Com efeito, a 

indenização por dano moral deve representar para a vítima uma satisfação 

capaz de amenizar de alguma forma o sofrimento impingido. A eficácia da 

contrapartida pecuniária está na aptidão para proporcionar tal satisfação 
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em justa medida, de modo que não signifique um enriquecimento sem 

causa para a vítima e produza impacto bastante no causador do mal a fim 

de dissuadi-lo a praticar novo atentado. Sopesando tais orientações e 

ponderando as circunstâncias do caso, reputo apropriada e condizente a 

fixação da verba indenizatória por danos morais, satisfazendo, assim, a 

justa proporcionalidade entre o ato ilícito e o constrangimento causado, 

bem como a condição econômica da parte reclamada, atendendo ao 

caráter compensatório e ao mesmo tempo inibidor a que se propõe a 

pretensão indenizatória, nos moldes estabelecidos na Constituição da 

República, suficiente para representar um desestímulo à prática de novas 

condutas pelo agente causador do dano. Assim, ante a ausência de 

comprovação de vínculo entre as partes, a declaração de inexistência da 

relação jurídica e do débito é medida que se impõe. INAPLICABILIDADE DA 

SÚMULA 385 STJ Analisando detidamente os autos, verifico que a parte 

autora possui outros apontamentos negativos em seu nome, porém, 

tratam-se de apontamentos posteriores ao discutido nesta demanda, ou 

seja, a negativação realizada pela parte reclamada é anterior as demais 

negativações. Nesse sentido, torna-se inaplicável, no caso em comento, o 

teor da súmula 385 do STJ, vez que inexiste inscrição preexiste à 

discutida nos autos. Todavia, conforme entendimento jurisprudencial, a 

inscrição posterior deve ser levada em conta para reduzir o valor 

indenizatório, já que a situação da parte autora é diversa daquele que 

nunca teve uma anotação lícita. Nesse entendimento: RECURSO 

INOMINADO - INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES - 

AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DO DÉBITO – DEVER DE 

INDENIZAR - EXISTÊNCIA DE OUTRA restrição posterior – 

INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ - DANO MORAL 

CONFIGURADO IN RE IPSA – REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO - 

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (N.U 

8015881-52.2016.8.11.0028, TURMA RECURSAL, GONCALO ANTUNES DE 

BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 11/07/2019, Publicado 

no DJE 12/07/2019) Desta forma, ante a inexistência de negativação 

preexistente, tem-se por inaplicável a súmula 385 do STJ. DISPOSITIVO 

Ante o exposto, julgo PROCEDENTES os pedidos da exordial, com 

fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para o fim 

de: 1 – confirmar a tutela de urgência deferida nos autos; e 2 – condenar 

a parte reclamada ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) pelos 

danos morais sofridos pela parte reclamante, ante a existência de 

negativações posteriores, valor este que deverá ser acrescido de 

correção monetária pelo índice oficial - INPC/IBGE, a partir da presente 

data e juros legais de 1% (um por cento) ao mês, desde o evento danoso, 

conforme disposição da súmula 54 do STJ. Sem custas nem honorários, 

em conformidade com o art.54 e art.55, ambos da Lei 9.099/95. À 

consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial Cível 

da Comarca de Jaciara para homologação conforme o artigo 40 da lei 

9.099/95. Jaciara - MT. Publicado e registrado no PJE. DANILO 

ALEXANDRE ALVES Juiz Leigo Vistos, Homologo, para que surtam seus 

jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo 

deste Juizado Especial. Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, 

arquive-se com as baixas necessárias. Intimem-se as partes da sentença. 

Jaciara - MT. EDNEI FERREIRA DOS SANTOS Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1003192-47.2019.8.11.0010. REQUERENTE: MARIA CLAUDIA BARBOZA 

VIEIRA REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos etc. Dispensado o 

relatório nos termos do artigo 38, caput, da lei n. 9.099/95. Analisando o 

processo, verifico que se encontra maduro para julgamento, sendo 

desnecessária a produção de outras provas, motivo pelo qual passo ao 

julgamento antecipado da lide, conforme o art. 355, I do CPC. Trata-se de 

ação proposta por MARIA CLAUDIA BARBOZA VIEIRA, em desfavor de 

TELEFÔNICA BRASIL S.A. Relata a parte autora que teve o nome inserido 

nos órgãos de proteção ao crédito pela parte reclamada, referente débito 

indevido, requerendo assim a declaração de inexistência do débito, bem 

como indenização de danos morais. Tutela de urgência deferida. Em 

contestação alega a parte reclamada, em síntese, que o débito é devido, 

ante a existência de relação jurídica entre as partes, não havendo dever 

de indenizar, haja vista inexistência de qualquer irregularidade na 

cobrança, pugnando ao final pela improcedência da demanda. Inexistindo 

preliminares, passo a análise de mérito da demanda. É o breve relato. 

Decido. MÉRITO Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem 

a controvérsia, tenho que assiste razão à parte autora. A solução do litígio 

não demanda muito esforço, mormente pela regra do Código de Processo 

Civil que estabelece que compete ao autor provar o fato constitutivo do 

seu direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido 

direito. Além disso, segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do 

Código de Processo Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda 

matéria de defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que 

impugna o pedido do autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos 

não impugnados. Temos por regra, que nos litígios envolvendo relações de 

consumo, tal qual no presente caso, o ônus da prova passa a ser da parte 

fornecedora. A inversão do ônus da prova tem como fundamento a 

hipossuficiência da parte consumidora, não só no plano econômico, mas 

também jurídico, principalmente processual, porque não raras vezes está 

a parte consumidora impossibilitada de comprovar seu direito por ausência 

de dados, enquanto a parte fornecedora tem ao seu alcance todos os 

elementos indispensáveis para a produção da prova. Assim, inverto o 

ônus da prova em favor da parte consumidora, o que faço com 

supedâneo no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na 

relação processual. Incumbe a parte reclamada provar a veracidade de 

seus argumentos alegados, na qualidade de fornecedora de serviços, 

seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque as assertivas 

são fatos extintivos de direito, nos termos do art. 373, II, do CPC. 

Compulsando os autos verifico que a parte reclamada não conseguiu 

satisfatoriamente com a contestação inibir os fatos constitutivos do direito 

do autor trazido com a exordial e, nem provar o que afirmou com a defesa. 

Com efeito, o que se tem de relevante para o deslinde da controvérsia é 

que a parte autora contesta as cobranças realizadas pela parte 

reclamada, que ensejaram a inserção de seu nome nos órgãos de 

proteção ao crédito. Outrossim, em exame do conjunto fático probatório 

disponível nos autos, nota-se que foi juntado pela parte promovida, no 

corpo da peça de resistência, telas e relatórios que aparentam ser de seu 

sistema, os quais não têm o condão probatório, pois ao que tudo indica se 

tratam de documentos apócrifos e produzidos unilateralmente. Nesse 

sentido: E M E N T A RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – INSCRIÇÃO EM SERASA – 

DANO MORAL – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA 

PARTE RECLAMANTE – TELAS SISTÊMICAS – PROVA UNILATERAL E SEM 

VALOR PROBATÓRIO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – 

EXISTÊNCIA DE RESTRIÇÕES PREEXISTENTES (SÚMULA 385 STJ) – 

SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE 

PROVIDO.A tese de defesa da parte Recorrida se baseia em telas 

sistêmicas, as quais, conforme entendimento sedimentado pela Turma 

Recursal Única, são provas unilaterais desprovidas de qualquer valor 

probatório. Em razão do deferimento da inversão do ônus da prova, a 

incumbência de comprovar a existência do contrato, a origem da dívida, 

sua legitimidade e a legalidade da restrição apontada é da empresa Ré, 

ante a hipossuficiência técnica do consumidor. Diante da inexistência de 

provas da contratação dos serviços questionados, seja ela expressa, 

através de assinatura de contrato, ou verbal, através de canais de 

atendimento telefônico, os débitos vinculados a estes contratos são 

inexigíveis, não podendo exigir de quaisquer das partes, tampouco do 

consumidor, a produção de prova ou contraprova de fato negativo. 

Reconhecendo a inexigibilidade dos débitos, também é indevida a restrição 

apontada. No entanto, o pleito indenizatório é improcedente, haja vista a 

existência de restrições pretéritas, aplicando-se o teor da Súmula 385, do 

STJ. Recurso conhecido e parcialmente provido. (N.U 

1000816-95.2019.8.11.0040, TURMA RECURSAL, MARCELO SEBASTIAO 

PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 22/07/2019, 

Publicado no DJE 23/07/2019) No presente caso, em pese a reclamada 

tenha afirmado a existência do débito, bem como tenha asseverado na 
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peça de resistência a inexistência de irregularidades, observa-se que esta 

NÃO trouxe aos autos qualquer tipo de contrato ou documento, quiçá 

aqueles firmados pela parte autora, que comprovasse a realização de 

relação jurídica entre a partes, se descuidando de provar o alegado na 

peça defensiva, passando ao largo de comprovar a relação jurídica entre 

as partes, que ensejaram os débitos discutidos nos autos. Deste modo, 

entendo que assiste razão a parte reclamante, pois não houve a 

comprovação dos débitos que originaram a inscrição de seus dados 

pessoais junto ao órgão de restrição ao crédito (SPC/SERASA). No 

entanto, prevalece no âmbito do Superior Tribunal de Justiça o 

entendimento de que o dano moral sofrido em virtude de indevida 

negativação do nome se configura “in re ipsa”, ou seja, 

independentemente de prova. Nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL. 

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO DO NOME DO AUTOR NOS CADASTROS DE 

PROTEÇÃO AO CRÉDITO. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 1.022 DO 

CPC/2015. DANO MORAL IN RE IPSA. ASTREINTES. VALOR DOS DANOS 

MORAIS. REEXAME DE CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 

7/STJ. RAZOABILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Inexiste afronta ao art. 

1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma 

clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, 

manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam 

infirmar a conclusão adotada pelo Juízo. 2. O recurso especial não 

comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto 

fático dos autos (Súmula n. 7 do STJ). 3. Consoante a jurisprudência desta 

Corte, "nos casos de protesto indevido de título ou inscrição irregular em 

cadastros de inadimplentes, o dano moral se configura in re ipsa, isto é, 

prescinde de prova" (REsp n. 1.059.663/MS, Relatora Ministra NANCY 

ANDRIGHI, DJe 17/12/2008). 4. Somente em hipóteses excepcionais, 

quando irrisório ou exorbitante o valor da indenização por danos morais 

arbitrado na origem, a jurisprudência desta Corte permite o afastamento do 

óbice da Súmula n. 7 do STJ para possibilitar sua revisão. No caso, a 

quantia arbitrada na origem é razoável, não ensejando a intervenção desta 

Corte. 5. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 

1214839 / SC AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 

2017/0309892-0 – Relator (a) Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA - 

Órgão Julgador T4 - QUARTA TURMA - Data do Julgamento 26/02/2019 - 

Data da Publicação/Fonte DJe 08/03/2019) (Grifei) Insta ressaltar que a 

responsabilidade da parte reclamada como fornecedora de serviços é 

objetiva nos termos do art. 14 do CDC, que assim dispõe: O fornecedor de 

serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela 

reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à 

prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou 

inadequadas sobre sua fruição e riscos. Tal responsabilidade é afastada 

apenas quando comprovada que, tendo prestado o serviço, o defeito 

inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º, inc. I e 

II, do art. 14, do CDC). Sendo o ônus da prova relativo a essas hipóteses 

do prestador do serviço e não tendo ele se desincumbido do ônus que lhe 

cabia deve ser responsabilizado pelos danos causados. Os artigos 186 e 

927 ambos do Código Civil Brasileiro, prelecionam que: Art. 186. Aquele 

que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar 

direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete 

ato ilícito. Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar 

dano a outrem, fica obrigado a repará-lo. Nesse caso, em que provável a 

aflição da parte autora em face do ato lesivo ensejado pela parte 

demandada, resta estabelecido o dever de indenizar por dano moral, 

importando, na sequência, fixar o quantum indenizatório. Com efeito, a 

indenização por dano moral deve representar para a vítima uma satisfação 

capaz de amenizar de alguma forma o sofrimento impingido. A eficácia da 

contrapartida pecuniária está na aptidão para proporcionar tal satisfação 

em justa medida, de modo que não signifique um enriquecimento sem 

causa para a vítima e produza impacto bastante no causador do mal a fim 

de dissuadi-lo a praticar novo atentado. Sopesando tais orientações e 

ponderando as circunstâncias do caso, reputo apropriada e condizente a 

fixação da verba indenizatória por danos morais, satisfazendo, assim, a 

justa proporcionalidade entre o ato ilícito e o constrangimento causado, 

bem como a condição econômica da parte reclamada, atendendo ao 

caráter compensatório e ao mesmo tempo inibidor a que se propõe a 

pretensão indenizatória, nos moldes estabelecidos na Constituição da 

República, suficiente para representar um desestímulo à prática de novas 

condutas pelo agente causador do dano. Assim, ante a ausência de 

comprovação de vínculo entre as partes, a declaração de inexistência da 

relação jurídica e do débito é medida que se impõe. DISPOSITIVO Ante o 

exposto, julgo PROCEDENTES os pedidos da exordial, com fundamento no 

artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para o fim de: 1 – 

confirmar a tutela de urgência deferida nos autos; e 2 – condenar a parte 

reclamada ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) pelos danos 

morais sofridos pela parte reclamante, valor este que deverá ser 

acrescido de correção monetária pelo índice oficial - INPC/IBGE, a partir da 

presente data e juros legais de 1% (um por cento) ao mês, desde o evento 

danoso, conforme disposição da súmula 54 do STJ. Sem custas nem 

honorários, em conformidade com o art.54 e art.55, ambos da Lei 

9.099/95. À consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado 

Especial Cível da Comarca de Jaciara para homologação conforme o artigo 

40 da lei 9.099/95. Jaciara - MT. Publicado e registrado no PJE. DANILO 

ALEXANDRE ALVES Juiz Leigo Vistos, Homologo, para que surtam seus 

jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo 

deste Juizado Especial. Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, 

arquive-se com as baixas necessárias. Intimem-se as partes da sentença. 

Jaciara - MT. EDNEI FERREIRA DOS SANTOS Juiz de Direito
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EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1003013-16.2019.8.11.0010. REQUERENTE: FERNANDA DUARTE 

RODRIGUES REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos etc. 

Dispensado o relatório nos termos do artigo 38, caput, da lei n. 9099/95. 

Analisando o processo, verifico que se encontra maduro para julgamento, 

sendo desnecessária a produção de outras provas, motivo pelo qual 

passo ao julgamento antecipado da lide, conforme o art. 355, I do CPC. 

Trata-se de ação proposta por FERNANDA DUARTE RODRIGUES, em 

desfavor de TELEFÔNICA BRASIL S.A. Relata a parte autora que teve o 

nome inserido nos órgãos de proteção ao crédito pela parte reclamada, 

referente débito indevido, requerendo assim a declaração de inexistência 

do débito, bem como indenização de danos morais. Tutela de urgência 

deferida. Em contestação alega a parte reclamada, em síntese, preliminar 

de falta de interesse de agir, afirmando no mérito que o débito é devido, 

ante a existência de relação jurídica entre as partes, não havendo dever 

de indenizar, haja vista inexistência de qualquer irregularidade na 

cobrança, pugnando ao final pela improcedência da ação. É o breve relato. 

Decido. PRELIMINARES Rejeito as preliminares de falta de interesse de agir 

e ausência de pretensão resistida, tendo em vista a previsão 

constitucional do princípio da inafastabilidade da jurisdição. Ademais, a 

busca ou o exaurimento da via administrativa não é requisito indispensável 

a propositura da ação, ante a necessidade que a parte tem de ingressar 

em juízo para ter sua pretensão amparada. Ultrapassada a fase das 

preliminares, passo à análise do MÉRITO da demanda. MÉRITO Em análise 

aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que 

assiste parcial razão à parte autora. A solução do litígio não demanda 

muito esforço, mormente pela regra do Código de Processo Civil que 

estabelece que compete ao autor provar o fato constitutivo do seu direito 

e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. Além 

disso, segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do Código de 

Processo Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda matéria de 

defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que impugna o pedido 

do autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. 

Temos por regra, que nos litígios envolvendo relações de consumo, tal 

qual no presente caso, o ônus da prova passa a ser da parte 

fornecedora. A inversão do ônus da prova tem como fundamento a 

hipossuficiência da parte consumidora, não só no plano econômico, mas 

também jurídico, principalmente processual, porque não raras vezes está 
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a parte consumidora impossibilitada de comprovar seu direito por ausência 

de dados, enquanto a parte fornecedora tem ao seu alcance todos os 

elementos indispensáveis para a produção da prova. Assim, inverto o 

ônus da prova em favor da parte consumidora, o que faço com 

supedâneo no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na 

relação processual. Incumbe a parte reclamada provar a veracidade de 

seus argumentos alegados, na qualidade de fornecedora de serviços, 

seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque as assertivas 

são fatos extintivos de direito, nos termos do art. 373, II, do CPC. 

Compulsando os autos verifico que a parte reclamada não conseguiu 

satisfatoriamente com a contestação inibir os fatos constitutivos do direito 

do autor trazido com a exordial e, nem provar o que afirmou com a defesa. 

Com efeito, o que se tem de relevante para o deslinde da controvérsia é 

que a parte autora contesta as cobranças realizadas pela parte 

reclamada, que ensejaram a inserção de seu nome nos órgãos de 

proteção ao crédito. Outrossim, em exame do conjunto fático probatório 

disponível nos autos, nota-se que foi juntado pela parte promovida, no 

corpo da peça de resistência, telas e relatórios que aparentam ser de seu 

sistema, os quais não têm o condão probatório, pois ao que tudo indica se 

tratam de documentos apócrifos e produzidos unilateralmente. Nesse 

sentido: E M E N T A RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – INSCRIÇÃO EM SERASA – 

DANO MORAL – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA 

PARTE RECLAMANTE – TELAS SISTÊMICAS – PROVA UNILATERAL E SEM 

VALOR PROBATÓRIO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – 

EXISTÊNCIA DE RESTRIÇÕES PREEXISTENTES (SÚMULA 385 STJ) – 

SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE 

PROVIDO.A tese de defesa da parte Recorrida se baseia em telas 

sistêmicas, as quais, conforme entendimento sedimentado pela Turma 

Recursal Única, são provas unilaterais desprovidas de qualquer valor 

probatório. Em razão do deferimento da inversão do ônus da prova, a 

incumbência de comprovar a existência do contrato, a origem da dívida, 

sua legitimidade e a legalidade da restrição apontada é da empresa Ré, 

ante a hipossuficiência técnica do consumidor. Diante da inexistência de 

provas da contratação dos serviços questionados, seja ela expressa, 

através de assinatura de contrato, ou verbal, através de canais de 

atendimento telefônico, os débitos vinculados a estes contratos são 

inexigíveis, não podendo exigir de quaisquer das partes, tampouco do 

consumidor, a produção de prova ou contraprova de fato negativo. 

Reconhecendo a inexigibilidade dos débitos, também é indevida a restrição 

apontada. No entanto, o pleito indenizatório é improcedente, haja vista a 

existência de restrições pretéritas, aplicando-se o teor da Súmula 385, do 

STJ. Recurso conhecido e parcialmente provido. (N.U 

1000816-95.2019.8.11.0040, TURMA RECURSAL, MARCELO SEBASTIAO 

PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 22/07/2019, 

Publicado no DJE 23/07/2019) No presente caso, em pese a reclamada 

tenha afirmado a existência do débito, bem como tenha asseverado na 

peça de resistência a inexistência de irregularidades, observa-se que esta 

NÃO trouxe aos autos qualquer tipo de contrato ou documento, quiçá 

aqueles firmados pela parte autora, que comprovasse a realização de 

relação jurídica entre a partes, se descuidando de provar o alegado na 

peça defensiva, passando ao largo de comprovar a relação jurídica entre 

as partes, que ensejaram os débitos discutidos nos autos. Deste modo, 

entendo que assiste razão a parte reclamante, pois não houve a 

comprovação dos débitos que originaram a inscrição de seus dados 

pessoais junto ao órgão de restrição ao crédito (SPC/SERASA). Nesse 

sentido, ante a ausência de comprovação de vínculo entre as partes, a 

declaração de inexistência da relação jurídica e do débito é medida que se 

impõe. APLICABILIDADE DA SÚMULA 385 STJ Analisando detidamente os 

autos, verifico que a parte autora possui outro apontamento negativo em 

seu nome, conforme se infere da consulta trazida com a exordial, havendo 

apontamento PREEXISTENTE ao discutido nesta demanda, ou seja, a 

negativação realizada pela parte reclamada e, discutida aqui, é 

POSTERIOR a outra negativação. Ademais, a fim de evitar futuros 

questionamentos da parte demandante, verifico que a mesma não trouxe 

nos autos comprovação de que os apontamentos ANTERIORES 

(preexistentes) se encontram em discussão judicial. Vejamos o teor do 

enunciado da súmula 385 do STJ: Súmula 385 - Da anotação irregular em 

cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, 

quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao 

cancelamento. Ora, havendo legítima inscrição nos órgãos de proteção ao 

crédito, preexistente a discutida na ação, não há se falar em indenização 

por dano moral, hipótese verificada nos autos. Nesse sentido, torna-se 

aplicável, no caso em comento, o teor da súmula 385 do STJ, vez que 

existe inscrição preexiste legítima à discutida nos autos. Eis o 

entendimento da Corte Cidadã: EMENTA - AGRAVO EM RECURSO 

ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL (CPC/73). AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO. INSCRIÇÃO INDEVIDA. ANOTAÇÕES ANTERIORES EM 

CADASTROS DE INADIMPLENTES. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 385/STJ. 

DISCUSSÃO QUANTO À NECESSIDADE DE TRÂNSITO EM JULGADO DE 

DEMANDAS ANTERIORES JULGADAS IMPROCEDENTES. FALTA DE 

PREQUESTIONAMENTO. APLICABILIDADE DA SÚMULA 211/STJ. AGRAVO 

EM RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. (AGRAVO EM RECURSO 

ESPECIAL Nº 1.023.691 - SP (2016/0313126-2) - RELATOR : MINISTRO 

PAULO DE TARSO SANSEVERINO - Brasília (DF), 10 de outubro de 2017) 

EMENTA RECURSO ESPECIAL. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE PROTEÇÃO 

AO CRÉDITO. APONTAMENTOS DIVERSOS. QUESTIONAMENTO EM 

VÁRIAS AÇÕES. SÚMULAS N. 380 E 385/STJ. 1. A ilegitimidade de 

determinada inscrição em cadastro de inadimplente não enseja a 

condenação em indenização por dano moral, se remanescem outras, 

ainda que pendentes de apreciação judicial. 2. Para que se afaste a 

incidência da Súmula 385/STJ, autorizando a indenização por danos 

morais em razão de inscrição indevida em cadastro de inadimplentes, não 

basta o ajuizamento de ação para cada uma das inscrições; é necessário 

que haja verossimilhança nas alegações e, se existente dívida, o depósito 

ao menos do valor de sua parte incontroversa (REsp. 1.062.336-RS e 

Súmula 380/STJ). 3. Recurso especial provido. (Brasília/DF, 26 de junho de 

2018 - MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI Relatora p/ acórdão RECURSO 

ESPECIAL Nº 1.747.091 - SP (2017/0188847-7) Nesse sentido, a decisão 

do Ministro Luis Felipe Salomão no AREsp n. 369.833: "Em que pese ter o 

recorrente demonstrado, na petição de recurso especial, que algumas 

inscrições eram realmente irregulares - portanto, ilegítimas - , nota-se que 

sobejam ainda duas inscrições que estão sendo discutidas judicialmente, 

pelo que não há como afastar a incidência do enunciado em tela (Súm. 

385/STJ). Com efeito, não se pode concluir que tais anotações também 

são ilegítimas e que, portanto, teria o Tribunal estadual aplicado 

equivocadamente referido verbete." No mesmo sentido tem decidido o e. 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO 

DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INSCRIÇÃO INDEVIDA EM 

CADASTRO DE INADIMPLENTE – ANOTAÇÕES DE REGISTROS 

ANTERIORES – APLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ - DANO 

MORAL NÃO CARACTERIZADO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO 

DESPROVIDO. A aplicabilidade da Súmula 385 do STJ só pode ser 

afastada quando presente forte início de ilegitimidade das anotações em 

cadastros de inadimplentes. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 15/08/2018, Publicado no DJE 

17/08/2018) Assim, demonstrado a existência de negativação anterior 

legítima, não há se falar em indenização por dano moral, ressalvado o 

direito de cancelamento do débito. DISPOSITIVO Ante o exposto, julgo 

PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos da exordial, com fundamento 

no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para o fim de confirmar 

a tutela de urgência deferida nos autos, declarando inexigível o débito 

discutido na presente demanda. Por conseguinte, e com espeque nos 

fundamentos alinhavados, JULGO IMPROCEDENTE o pedido de 

indenização por danos morais, nos termos da fundamentação supra. Sem 

custas nem honorários, em conformidade com o art.54 e art.55, ambos da 

Lei 9.099/95. À consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado 

Especial Cível da Comarca de Jaciara para homologação conforme o artigo 

40 da lei 9.099/95. Jaciara - MT. Publicado e registrado no PJE. DANILO 

ALEXANDRE ALVES Juiz Leigo Vistos, Homologo, para que surtam seus 

jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo 

deste Juizado Especial. Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, 

arquive-se com as baixas necessárias. Intimem-se as partes da sentença. 

Jaciara - MT. EDNEI FERREIRA DOS SANTOS Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002400-93.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

EDINALDO FRERES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WELIDA DE LIMA SILVA OAB - MT26226/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO OAB - MG84400-O 
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(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1002400-93.2019.8.11.0010. REQUERENTE: EDINALDO FRERES DE 

SOUZA REQUERIDO: BANCO BMG S.A Vistos, Trata-se de processo 

movido por EDINALDO FRERES DE SOUZA, em face de BANCO BMG S.A. 

Da análise dos autos, verifica-se que a parte reclamante, não compareceu 

à audiência de conciliação realizada (id 26696874), apesar de cientificada 

da assentada, ficando evidenciando-se o seu desinteresse processual e 

autorizando, assim, a extinção do feito. Outrossim, em que pese a 

alegação da parte demandante, no sentido de que houve a antecipação da 

assentada para o dia 02/12/2019, verifica-se dos autos que inexiste 

qualquer antecipação, vez que a mesma fora designada para a data de 

02/12/2019, tendo a parta demandante sido intimada por seu patrono em 

10/10/2019, conforme documento de id 24848167, bem como registrado 

ciência na data de 14/10/2019. É dizer, a parte reclamante, através de seu 

patrono, fora intimada a comparecer na assentada no dia 02/12/2019, de 

modo que não comparecendo ao ato, a extinção do feito é medida de rigor. 

O Enunciado nº 20, do FONAJE, tem a seguinte redação: “O 

comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório. A pessoa 

jurídica poderá ser representada por preposto.” Como se vê, em 

conformidade com o Enunciado 20 do FONAJE, o comparecimento pessoal 

da parte às audiências é obrigatório, pois, sua ausência é causa de 

extinção do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

in verbis: “Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos previstos em 

lei: I - quando o Autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do 

processo.” Assim, tenho que a extinção do presente feito é medida 

imperiosa. DISPOSITIVO Ante o exposto, julgo EXTINTO o processo sem 

resolução de mérito, com fundamento no artigo 51, inciso I, da Lei nº 

9.099/95. Revogo a tutela de urgência deferida. Considerando ainda que 

não houve comprovação de que a ausência decorreu de força maior (art. 

51, §2º, Lei 90.99/95 c.c. art. 334, §8º do CPC), CONDENO a parte 

reclamante no pagamento das custas processuais, conforme orientação 

contida no Enunciado 28/FONAJE, não podendo repetir o ajuizamento 

desta ação sem que haja prévio pagamento das custas processuais deste 

feito. À consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial 

Cível da Comarca de Jaciara para homologação conforme o artigo 40 da lei 

9.099/95. Jaciara - MT. Publicado e registrado no PJE. DANILO 

ALEXANDRE ALVES Juiz Leigo Vistos, Homologo, para que surtam seus 

jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo 

deste Juizado Especial. Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, 

arquive-se com as baixas necessárias. Intimem-se as partes da sentença. 

Jaciara - MT. EDNEI FERREIRA DOS SANTOS Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003066-94.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ISLEI RIBEIRO DE MORAIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISLEI RIBEIRO DE MORAIS OAB - MT21825/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BEL MICRO COMPUTADORES LTDA (REQUERIDO)

MAGAZINE LUIZA S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ERICA DE CARVALHO ESTEVES RODRIGUES OAB - MG97423 

(ADVOGADO(A))

MARIA ANGELA REZENDE OAB - MG0041812A (ADVOGADO(A))

GILBERTO RAIMUNDO BADARÓ DE ALMEIDA SOUZA OAB - BA0022772A 

(ADVOGADO(A))

JOAO AUGUSTO SOUSA MUNIZ OAB - SP203012 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1003066-94.2019.8.11.0010. REQUERENTE: ISLEI RIBEIRO DE MORAIS 

REQUERIDO: MAGAZINE LUIZA S/A, BEL MICRO COMPUTADORES LTDA 

Vistos etc. Dispensado o relatório nos termos do artigo 38, caput, da lei n. 

9099/95. Analisando o processo, verifico que se encontra maduro para 

julgamento, sendo desnecessária a produção de outras provas, motivo 

pelo qual passo ao julgamento antecipado da lide, conforme o art. 355, I do 

CPC. Trata-se de ação proposta por ISLEI RIBEIRO DE MORAIS, em 

desfavor de MAGAZINE LUIZA S/A e BEL MICRO COMPUTADORES LTDA. 

Relata a parte autora que realizou a aquisição de produto junto as partes 

reclamadas, que por sua vez não realizaram a entrega do produto ou 

reembolso dos valores, requerendo ao final, indenização pelos danos 

materiais e morais. Tutela de urgência deferida. Em contestação, alega a 

parte reclamada MAGAZINE LUIZA S/A, em síntese, preliminar de 

ilegitimidade passiva, afirmando no mérito que possui apenas a finalidade 

de aproximação entre vendedores e compradores, não havendo dever de 

indenizar, bem como que a compra fora realizada diretamente entre a 

parte autora e terceiro através de sua plataforma de marketplace online, 

que não participa das negociações, inexistindo o dever de indenizar, 

pugnando ao final pela improcedência da demanda. Já a parte ré BEL 

MICRO COMPUTADORES LTDA afirmou, preliminar de perda do objeto, 

asseverando no mérito que inexiste o dever de indenizar, bem como de 

que houve o envio de produto de uma geração mais nova, pugnando pela 

improcedência da demanda. É o breve relato. Decido. PRELIMINARES 

Rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pela primeira parte 

reclamada, haja vista a existência de relação jurídica entre as partes, ao 

passo que a aquisição do produto fora realizada junto a plataforma da 

mesma. No caso, afirmando a parte requerente que as partes requeridas 

causaram-lhe danos, estão elas legitimadas a responder aos termos da 

ação, independentemente de, na análise do mérito, ser reconhecida ou 

não sua culpa pelo evento danoso relatado na inicial. Ademais, as 

requeridas integram a cadeia de fornecedores do produto, sendo, 

portanto, responsável pelos danos causados ao consumidor. Aliás, a 

jurisprudência pátria é pacífica nesse sentido. Confira-se: EMENTA 

APELAÇÃO CÍVEL – Ação de Indenização por Falha na Prestação de 

Serviços c/c Cobrança Indevida e Restituição do Indébito c/c Cobrança 

Indevida e Restituição do Indébito c/c Reparação por Danos Morais – 

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM – REJEITADA – 

COMPRA REALIZADA PELA INTERNET – PRAZO ESTIPULADO PELA 

EMPRESA APELANTE – PRODUTO NÃO ENTREGUE – falha na 

PRESTAÇÃO DO SERVIÇO COMPROVADA - DANO MORAL 

CONFIGURADO - VALOR INDENIZATÓRIO – ADEQUADO – SENTENÇA 

MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. É parte legítima para figurar no polo 

passivo da ação a empresa que realiza a exposição de produtos de 

terceiros em seu ambiente de compras (“ marketplace ”), porquanto 

compõe a cadeia de fornecedores (art. 3º do CDC). É fato gerador de 

danos morais, que decorrem do próprio fato (dano in re ipsa), a desídia do 

fornecedor que não viabiliza a entrega do produto ou restituição do valor 

pago (art. 18, §1º, I e II do CDC). Mostra-se razoável o valor arbitrado a 

título de danos morais se levada em conta tanto a capacidade econômica 

do ofensor quanto as condições do ofendido, além da observância aos 

pr inc íp ios  da proporc iona l idade e  razoab i l idade.  (N. U 

0047784-42.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito 

Privado, Julgado em 31/07/2019, Publicado no DJE 05/08/2019) No que 

tange a preliminar de perda do objeto, sob fundamento de entrega do 

produto, verifica-se que a mesma deve ser rejeitada, tendo em vista que a 

parte autora busca não somente a entrega do bem, mas também a 

reparação por eventuais danos causados. Ultrapassada a fase das 

preliminares, passo à análise do MÉRITO da demanda. DA REVELIA DA 

PARTE RÉ MAGAZINE LUIZA S/A A parte autora requer a aplicação dos 

efeitos da revelia, sob fundamento de que não houve a apresentação dos 

documentos de representação na audiência realizada em 04/12/2019. Sem 

maiores delongas, não há se falar na aplicação dos efeitos da revelia, 

tendo em vista que os documentos de representação da primeira parte ré 

já se encontravam nos autos desde 04/12/2019 (id 28797107), antes do 

horário da audiência, contudo, não sendo possível o acesso por 

problemas técnicos no PJE, o qual já fora solucionado, conforme certidões 

trazidas nos id’s 29120463 e 30584637. MÉRITO Em análise aos elementos 

e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que assiste razão à 

parte autora. Temos por regra, que nos litígios envolvendo relações de 

consumo, tal qual no presente caso, o ônus da prova passa a ser da parte 

fornecedora. A inversão do ônus da prova tem como fundamento a 

hipossuficiência da parte consumidora, não só no plano econômico, mas 

também jurídico, principalmente processual, porque não raras vezes está 

a parte consumidora impossibilitada de comprovar seu direito por ausência 

de dados, enquanto a parte fornecedora tem ao seu alcance todos os 

elementos indispensáveis para a produção da prova. Assim, inverto o 
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ônus da prova em favor da parte consumidora, o que faço com 

supedâneo no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na 

relação processual. A solução do litígio não demanda muito esforço, 

mormente pela regra do Código de Processo Civil que estabelece que 

compete ao autor provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu fato 

modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. Além disso, 

segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do Código de Processo 

Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda matéria de defesa, 

expondo as razões de fato e de direito, com que impugna o pedido do 

autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. 

Com efeito, o que se tem de relevante para o deslinde da controvérsia é 

que a parte requerente afirma ter realizado a aquisição de um televisor da 

série 55UK631C, junto as partes rés, que descumpriram com a obrigação 

pactuada, realizando a entrega de produto da série 55UM761. Infere-se 

dos documentos que instruem os autos, que a parte reclamante de fato 

adquiriu o produto “Smart TV LED LG 55" Ultra HD 4k com Suporte de 

parede 4 HDMI 3 USB Wi-Fi 55UK631C”, tendo efetuado o pagamento de 

R$ 2.399,00 (dois mil trezentos e noventa e nove reais). Constata-se, 

ainda, que o produto adquirido não fora entregue pelas partes rés. Logo, 

devidamente comprovada à falha dos serviços prestados pelas 

reclamadas. Ao receberem vantagens pecuniárias pelos serviços 

prestados, as reclamadas devem ser responsabilizadas por eventual 

defeito na concretização do negócio, justamente por terem dado 

publicidade e fornecido informações, incidindo, assim, o disposto no art. 

30, do CDC que estabelece: "Toda informação ou publicidade, 

suficientemente precisa, veiculada por qualquer forma ou meio de 

comunicação com relação a produtos e serviços oferecidos ou 

apresentados, obriga o fornecedor que a fizer veicular ou dela se utilizar e 

integra o contrato que vier a ser celebrado". No presente caso, em pese 

as partes reclamadas tenham afirmado inexistência de danos morais, ou 

ainda, que fora entregue um produto de geração mais nova, fato é que o 

produto adquirido e devidamente pago, não fora entregue, bem como 

observa-se que estas NÃO trouxeram aos autos qualquer tipo de 

documento, capaz de provar a ocorrência de qualquer situação que 

impediu a realização da entrega, bem como de que houve a entrega de um 

modelo mais novo, passando ao largo de comprovar o efetivo motivo da 

não entrega do produto adquirido pela parte autora. Ademais, o próprio 

documento emitido pelas partes demandadas e trazido no id 26458582, 

dão conta de que o produto adquirido encontra-se em falta em nosso 

estoque. Ressalta-se que, nestas circunstâncias, cumprem as partes 

reclamadas trazerem aos autos documentos consistentes que pudessem 

comprovar inequivocamente a efetiva entrega dos produtos, nos termos 

do art. 373, II, do CPC. Entretanto, assim não o fizeram. Deste modo, 

entendo que assiste razão a parte reclamante, pois tenho que houve 

efetiva falha na prestação de serviço pelas partes reclamadas, que sem 

qualquer justificativa não cumpriu o acordo firmado entre as partes. 

Analisando os autos e o conjunto probatório que o sustenta verifico que é 

incontroverso a não entrega do produto no prazo avençado, o que 

configura falha na prestação do serviço apta a ensejar a reparação e 

compensação pelos danos sofridos pela parte reclamante. Ademais, 

verifico dos autos que a parte autora buscou junto as partes rés, a 

solução administrativa para a resolução do problema, sendo que estas 

últimas se mantiveram inertes para a resolução da controvérsia. Insta 

ressaltar que a responsabilidade das partes reclamadas como 

fornecedoras de serviços é objetiva nos termos do art. 14 do CDC, que 

assim dispõe: O fornecedor de serviços responde, independentemente da 

existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos 

consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como 

por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. 

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovada que, tendo 

prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor 

ou de terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC). Sendo o ônus da prova 

relativo a essas hipóteses do prestador do serviço e não tendo ele se 

desincumbido do ônus que lhe cabia deve ser responsabilizado pelos 

danos causados. Os artigos 186 e 927 ambos do Código Civil Brasileiro, 

prelecionam que: Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, 

negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda 

que exclusivamente moral, comete ato ilícito. Art. 927. Aquele que, por ato 

ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo. 

Vide o entendimento da Turma Recursal nesse mesmo sentido: EMENTA 

APELAÇÃO CÍVEL – Ação de Indenização por Falha na Prestação de 

Serviços c/c Cobrança Indevida e Restituição do Indébito c/c Cobrança 

Indevida e Restituição do Indébito c/c Reparação por Danos Morais – 

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM – REJEITADA – 

COMPRA REALIZADA PELA INTERNET – PRAZO ESTIPULADO PELA 

EMPRESA APELANTE – PRODUTO NÃO ENTREGUE – falha na 

PRESTAÇÃO DO SERVIÇO COMPROVADA - DANO MORAL 

CONFIGURADO - VALOR INDENIZATÓRIO – ADEQUADO – SENTENÇA 

MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. É parte legítima para figurar no polo 

passivo da ação a empresa que realiza a exposição de produtos de 

terceiros em seu ambiente de compras (“ marketplace ”), porquanto 

compõe a cadeia de fornecedores (art. 3º do CDC). É fato gerador de 

danos morais, que decorrem do próprio fato (dano in re ipsa), a desídia do 

fornecedor que não viabiliza a entrega do produto ou restituição do valor 

pago (art. 18, §1º, I e II do CDC). Mostra-se razoável o valor arbitrado a 

título de danos morais se levada em conta tanto a capacidade econômica 

do ofensor quanto as condições do ofendido, além da observância aos 

pr inc íp ios  da proporc iona l idade e  razoab i l idade.  (N. U 

0047784-42.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito 

Privado, Julgado em 31/07/2019, Publicado no DJE 05/08/2019) Sopesando 

tais orientações e ponderando as circunstâncias do caso, reputo 

apropriada e condizente a fixação da verba indenizatória por danos 

morais, satisfazendo, assim, a justa proporcionalidade entre o ato ilícito e o 

constrangimento causado, bem como a condição econômica da parte 

reclamada, atendendo ao caráter compensatório e ao mesmo tempo 

inibidor a que se propõe a pretensão indenizatória, nos moldes 

estabelecidos na Constituição da República, suficiente para representar 

um desestímulo à prática de novas condutas pelo agente causador do 

dano. DO DESCUMPRIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA Conforme se 

infere da decisão de id 26678744, fora deferida a tutela de urgência em 

favor da parte autora, a fim de que as partes rés fossem compelidas em 

realizar a entrega do produto adquirido ou informar sua impossibilidade. Em 

que pese a alegação das partes rés de que em 23/01/2020 fora emitida 

nova Nota Fiscal para a entrega do novo produto (id 28746258), 

verifica-se do citado documento que inexiste qualquer identificação de que 

o produto se trata do televisor adquirido pela parte autora (série 

55UK631C). Ademais, a própria parte reclamante afirma ter recusado o 

recebimento do produto, tendo em vista se tratar do mesmo modelo 

entregue erroneamente (id 29375355 - Pág. 4). Logo, verifica-se que as 

partes rés não conseguiram demonstrar o cumprimento, nos moldes da 

decisão. No que tange a decisão que fixa o valor das astreintes, o STJ 

fixou o seguinte entendimento: A decisão que comina astreintes não 

preclui, não fazendo tampouco coisa julgada. A jurisprudência do STJ é 

pacífica no sentido de que a multa cominatória não integra a coisa julgada, 

sendo apenas um meio de coerção indireta ao cumprimento do julgado, 

podendo ser cominada, alterada ou suprimida posteriormente. STJ. 2ª 

Seção. REsp 1.333.988-SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, julgado 

em 9/4/2014 (recurso repetitivo) (Informativo 539). Desta feita, 

considerando que a função da astreinte é compelir a parte no cumprimento 

da obrigação imposta, bem como considerando que consta nos autos, a 

falta do produto em estoque (id 26458582), o que em tese inviabilizaria a 

entrega e, não havendo qualquer notícias de que tal bem ainda continua a 

ser fabricado, revogo a tutela de urgência. DO PRODUTO ENTREGUE 

Verifica-se dos autos que o televisor de modelo diverso fora entregue na 

data de 21/11/2019 (id 26458570), de que o modelo adquirido não se 

encontra mais em estoque, de que a parte autora não realizou a devolução 

do produto recebido (id 29375355 - Pág. 5), bem como já tendo 

transcorrido mais de 05 (cinco) meses da entrega do produto na 

residência da parte autora. Daí a importância do artigo 6º da Lei 9.099/95, 

que estabelece que "o juiz adotará em cada caso a decisão que reputar 

mais justa e equânime, atendendo aos fins sociais da lei e às exigências 

do bem comum.” Ora, a parte reclamante já está sendo indenizada pelo 

efetivo defeito na prestação do serviço, que culminou com a entrega de 

modelo diverso do televisor, porém, da mesma marca e tamanho. Ainda, o 

citado produto já se encontra a mais de 05 (cinco) meses na posse da 

parte reclamante, que se recusa em devolver. Logo, tem-se que deve se 

ter como cumprida a obrigação da entrega do produto pelas partes rés, 

sob pena de configuração de enriquecimento sem causa, vez que o 

produto não fora restituído as partes rés, possibilitando assim sua 

comercialialização. DISPOSITIVO Ante o exposto, julgo parcialmente 

procedente os pedidos da exordial, com fundamento no artigo 487, inciso I, 

do Código de Processo Civil, para o fim de: 1 – revogar a tutela de 

urgência deferida nos autos, nos termos da fundamentação supra; e 2 – 
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condenar SOLIDARIAMENTE as partes reclamadas ao pagamento de R$ 

3.000,00 (três mil reais) pelos danos morais sofridos pela parte 

reclamante, valor este que deverá ser acrescido de correção monetária 

pelo índice oficial - INPC/IBGE e juros legais de 1% (um por cento) ambos a 

partir do arbitramento desta sentença, conforme disposição da súmula 362 

do STJ; e Sem custas nem honorários, em conformidade com o art.54 e 

art.55, ambos da Lei 9.099/95. À consideração do Excelentíssimo Juiz de 

Direito do Juizado Especial Cível da Comarca de Jaciara para homologação 

conforme o artigo 40 da lei 9.099/95. Jaciara - MT. Publicado e registrado 

no PJE. DANILO ALEXANDRE ALVES Juiz Leigo Vistos, Homologo, para 

que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra 

do Juiz Leigo deste Juizado Especial. Preclusa a via recursal, em nada 

sendo requerido, arquive-se com as baixas necessárias. Intimem-se as 

partes da sentença. Jaciara - MT. EDNEI FERREIRA DOS SANTOS Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002856-43.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

IVANEDE GOMES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIETE DE SOUZA BARROS OAB - MT23997/O-O (ADVOGADO(A))

MARCIO GUIMARAES NOGUEIRA OAB - MT0012853A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1002856-43.2019.8.11.0010. REQUERENTE: IVANEDE GOMES DA SILVA 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A Vistos etc. Dispensado o relatório nos termos do artigo 38, caput, da 

lei n. 9099/95. Trata-se de ação proposta por IVANEDE GOMES DA SILVA, 

em desfavor de ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A. Relata a parte autora ser usuária dos serviços da parte ré, tendo sido 

suspenso o fornecimento de energia em sua residência por falta de 

pagamento, porém, afirma que mesmo realizando o pagamento dos débitos 

os serviços não foram reestabelecidos em prazo razoável, requerendo 

assim indenização de danos morais. Tutela de urgência deferida. Em 

contestação, alega a parte reclamada, em síntese, inexistência do dever 

de indenizar, tendo em vista que a suspensão do fornecimento de energia 

se deu em virtude de débitos da unidade consumidora, pugnando ao final 

pela improcedência da demanda. Inexistindo preliminares passo a análise 

de mérito da demanda. É o breve relato. Decido. MÉRITO Em análise aos 

elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que NÃO 

assiste razão à parte autora. A solução do litígio não demanda muito 

esforço, mormente pela regra do Código de Processo Civil que estabelece 

que compete ao autor provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu 

fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. Além disso, 

segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do Código de Processo 

Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda matéria de defesa, 

expondo as razões de fato e de direito, com que impugna o pedido do 

autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. 

Temos por regra, que nos litígios envolvendo relações de consumo, tal 

qual no presente caso, o ônus da prova passa a ser da parte 

fornecedora. A inversão do ônus da prova tem como fundamento a 

hipossuficiência da parte consumidora, não só no plano econômico, mas 

também jurídico, principalmente processual, porque não raras vezes está 

a parte consumidora impossibilitada de comprovar seu direito por ausência 

de dados, enquanto a parte fornecedora tem ao seu alcance todos os 

elementos indispensáveis para a produção da prova. Assim, inverto o 

ônus da prova em favor da parte consumidora, o que faço com 

supedâneo no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na 

relação processual. Não obstante a inversão do ônus da prova, nos 

termos do art. 6º, inciso VIII, do CDC, esta não libera a parte autora da 

comprovação mínima dos fatos constitutivos do direito que pleiteia. Ora, 

não se pode transformar a técnica de julgamento de inversão do ônus da 

prova em verdadeira prova diabólica, sob pena de obrigarmos a reclamada 

a provar todas as nuances fáticas e legais, mesmo aquelas que estejam 

fora de sua esfera de cognição e conhecimento. Outro não é o 

entendimento do mestre Fredie Didier Junior, que ensina: “Por outro lado, 

exigir do fornecedor, apenas por vislumbrar uma possível inversão do 

ônus da prova em seu desfavor, faça prova tanto dos fatos impeditivos, 

extintivos ou modificativos que eventualmente alegar, como de inexistência 

do fato constitutivo do direito do consumidor, é tornar legal a inversão que 

o legislador quis que fosse judicial (tanto que exigiu o preenchimento, no 

caso concreto, de certos requisitos). Segundo Cambi, o juiz, ao inverter o 

ônus da prova, deve fazê-lo sobre fato ou fatos específicos, referindo-se 

a eles expressamente. Deve evitar a inversão do ônus probandi para 

todos os fatos que beneficiam ao consumidor, de forma ampla e 

indeterminada, pois acabaria colocando sobre o fornecedor o encargo de 

provar negativa absoluta/indefinida, o que é imposição diabólica.” Com 

efeito, o que se tem de relevante para o deslinde da controvérsia é que a 

parte autora afirma ter ocorrido a suspensão do fornecimento de energia 

em sua residência, em razão da inadimplência, afirmando que realizou o 

pagamento dos débitos em atraso e solicitou a religação, o qual não fora 

atendido. In casu, verifica-se dos documentos que instruíram a exordial 

que os débitos da Unidade Consumidora somente foram quitados na data 

de 14/10/2019, conforme documento de id 25877236. Entretanto, 

verifica-se do extrato da unidade consumidora da parte autora, trazida na 

peça de resistência no id 29109537 - Pág. 6, que a religação da Unidade 

Consumidora ocorreu na data de 15/10/2019, ou seja, apenas 01 (um) dias 

após o corte e a solicitação de religação. Ademais, inexiste nos autos 

qualquer comprovação de que a energia não fora reestabelecido no dia 

15/10/2019. Outrossim, não é crível que a parte autora, não teriam formas 

de registrar a continuidade da suposta suspensão nos dias seguintes, 

seja através de fotografias, ata notarial ou outro meio audiovisual. Ora, 

analisando detidamente os autos, denota-se a ausência de prova 

documental mínima da parte autora, vez que, a suposta ausência de 

religação da energia elétrica, após o pagamento do débito, sequer 

conseguiu ser minimamente provada. Logo, deveria esta trazer aos autos 

a comprovação da suposta suspensão, passando ao largo de comprovar 

tal ocorrência. Incumbe a parte reclamante provar a veracidade de seus 

alegados quanto aos fatos constitutivos do seu direito nos termos do art. 

373, inciso I, do CPC. “A regra do ônus da prova é um indicativo para o juiz 

se livrar do estado de dúvida e, assim, julgar o mérito e colocar fim ao 

processo. Tal dúvida deve ser paga pela parte que tem o ônus da prova. 

Se a dúvida paira sobre o fato constitutivo, essa deve ser suportada pelo 

autor, ocorrendo o contrário em relação aos demais fatos” (Prova, Revista 

dos Tribunais, 2009, p. 160)”. Dessa feita, o conjunto probatório autoriza a 

conclusão de que houve o pagamento dos débitos e o reestabelecimento 

dos serviços em prazo razoável, não havendo qualquer comprovação de 

que a unidade consumidora continuou suspensa após a religação, nos 

termos sugeridos pela parte autora, não havendo que se falar em conduta 

ilícita da parte ré. Corroborando: EMENTA RECURSO INOMINADO – 

RELAÇÃO DE CONSUMO – SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA 

ELÉTRICA – ALEGAÇÃO DE APAGÃO POR QUATRO DIAS – ALEGAÇÃO 

DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – SENTENÇA DE 

IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – AUSÊNCIA 

DE PROVA DA ALEGADA INTERRUPÇÃO – AUSÊNCIA DE 

COMPROVAÇÃO DE TITULARIDADE DA UNIDADE CONSUMIDORA À 

ÉPOCA DOS FATOS – AUSÊNCIA DE PROVA DOS FATOS 

CONSTITUTIVOS – IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO – SENTENÇA 

MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A prova dos fatos constitutivos de 

direito incumbe à parte promovente, nos termos do artigo 373, I, do Código 

de Processo Civil, de modo que lhe impõe o dever de comprovar os 

elementos mínimos de seu direito, sob pena de fragilidade da relação 

processual. Não havendo comprovação pela parte promovente de que era 

titular da unidade à época dos fatos, a improcedência se impõe. Não 

havendo prova dos elementos mínimos do direito a improcedência da 

pretensão inicial torna-se imperativa. Sentença mantida. Recurso 

desprovido. (N.U 8016571-81.2016.8.11.0028, TURMA RECURSAL, LUCIA 

PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 05/12/2019, Publicado no 

DJE 06/12/2019) Inexistindo ato ilícito praticado pela Reclamada, indevida 

será a indenização por danos morais pleiteada pela parte reclamante. 

DISPOSITIVO Ante o exposto, julgo IMPROCEDENTES os pedidos da 

exordial, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil. Confirmo a tutela de urgência, a fim de garantir a continuidade do 

fornecimento de energia elétrica, ressalvada a possibilidade de 

interrupção no caso de débitos. Sem custas nem honorários, em 

conformidade com o art.54 e art.55, ambos da Lei 9.099/95. À 
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consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial Cível 

da Comarca de Jaciara para homologação conforme o artigo 40 da lei 

9.099/95. Jaciara - MT. Publicado e registrado no PJE. DANILO 

ALEXANDRE ALVES Juiz Leigo Vistos, Homologo, para que surtam seus 

jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo 

deste Juizado Especial. Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, 

arquive-se com as baixas necessárias. Intimem-se as partes da sentença. 

Jaciara - MT. EDNEI FERREIRA DOS SANTOS Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002991-55.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MARINETE CANIDE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARLA FAININA FREITAS CAMPOS OAB - MT16495-B (ADVOGADO(A))

JADILTON ARAUJO SANTANA OAB - MT18646-E (ADVOGADO(A))

KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS OAB - MT22797-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1002991-55.2019.8.11.0010. REQUERENTE: MARINETE CANIDE DA SILVA 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A Vistos etc. Dispensado o relatório nos termos do artigo 38, caput, da 

lei n. 9.099/95. Analisando o processo, verifico que se encontra maduro 

para julgamento, sendo desnecessária a produção de outras provas, 

motivo pelo qual passo ao julgamento antecipado da lide, conforme o art. 

355, I do CPC. Trata-se de ação proposta por MARINETE CANIDE DA 

SILVA, em desfavor de ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A. Relata a parte autora que teve o nome inserido nos órgãos 

de proteção ao crédito pela parte reclamada, referente débito indevido, 

requerendo assim a declaração de inexistência do débito, bem como 

indenização de danos morais. Em contestação alega a parte reclamada, 

em síntese, preliminar de ausência de extrato original da negativação, 

incompetência territorial e inépcia da inicial, afirmando no mérito que o 

débito é devido, ante a existência de relação jurídica entre as partes, não 

havendo dever de indenizar, haja vista inexistência de qualquer 

irregularidade na cobrança, pugnando ao final pela improcedência da 

demanda. É o breve relato. Decido. PRELIMINARES Rejeito as preliminares 

de ausência de extrato original da negativação, incompetência territorial e 

inépcia da inicial, tendo em vista que os documentos apresentados nos 

autos apresentam informações verossímeis. Ultrapassada a fase das 

preliminares, passo à análise do MÉRITO da demanda. MÉRITO Em análise 

aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que 

assiste razão à parte autora. A solução do litígio não demanda muito 

esforço, mormente pela regra do Código de Processo Civil que estabelece 

que compete ao autor provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu 

fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. Além disso, 

segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do Código de Processo 

Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda matéria de defesa, 

expondo as razões de fato e de direito, com que impugna o pedido do 

autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. 

Temos por regra, que nos litígios envolvendo relações de consumo, tal 

qual no presente caso, o ônus da prova passa a ser da parte 

fornecedora. A inversão do ônus da prova tem como fundamento a 

hipossuficiência da parte consumidora, não só no plano econômico, mas 

também jurídico, principalmente processual, porque não raras vezes está 

a parte consumidora impossibilitada de comprovar seu direito por ausência 

de dados, enquanto a parte fornecedora tem ao seu alcance todos os 

elementos indispensáveis para a produção da prova. Assim, inverto o 

ônus da prova em favor da parte consumidora, o que faço com 

supedâneo no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na 

relação processual. Incumbe a parte reclamada provar a veracidade de 

seus argumentos alegados, na qualidade de fornecedora de serviços, 

seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque as assertivas 

são fatos extintivos de direito, nos termos do art. 373, II, do CPC. 

Compulsando os autos verifico que a parte reclamada não conseguiu 

satisfatoriamente com a contestação inibir os fatos constitutivos do direito 

do autor trazido com a exordial e, nem provar o que afirmou com a defesa. 

Com efeito, o que se tem de relevante para o deslinde da controvérsia é 

que a parte autora contesta as cobranças realizadas pela parte 

reclamada, que ensejaram a inserção de seu nome nos órgãos de 

proteção ao crédito. Outrossim, em exame do conjunto fático probatório 

disponível nos autos, nota-se que foi juntado pela parte promovida, no 

corpo da peça de resistência, telas e relatórios que aparentam ser de seu 

sistema, os quais não têm o condão probatório, pois ao que tudo indica se 

tratam de documentos apócrifos e produzidos unilateralmente. Nesse 

sentido: E M E N T A RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – INSCRIÇÃO EM SERASA – 

DANO MORAL – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA 

PARTE RECLAMANTE – TELAS SISTÊMICAS – PROVA UNILATERAL E SEM 

VALOR PROBATÓRIO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – 

EXISTÊNCIA DE RESTRIÇÕES PREEXISTENTES (SÚMULA 385 STJ) – 

SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE 

PROVIDO.A tese de defesa da parte Recorrida se baseia em telas 

sistêmicas, as quais, conforme entendimento sedimentado pela Turma 

Recursal Única, são provas unilaterais desprovidas de qualquer valor 

probatório. Em razão do deferimento da inversão do ônus da prova, a 

incumbência de comprovar a existência do contrato, a origem da dívida, 

sua legitimidade e a legalidade da restrição apontada é da empresa Ré, 

ante a hipossuficiência técnica do consumidor. Diante da inexistência de 

provas da contratação dos serviços questionados, seja ela expressa, 

através de assinatura de contrato, ou verbal, através de canais de 

atendimento telefônico, os débitos vinculados a estes contratos são 

inexigíveis, não podendo exigir de quaisquer das partes, tampouco do 

consumidor, a produção de prova ou contraprova de fato negativo. 

Reconhecendo a inexigibilidade dos débitos, também é indevida a restrição 

apontada. No entanto, o pleito indenizatório é improcedente, haja vista a 

existência de restrições pretéritas, aplicando-se o teor da Súmula 385, do 

STJ. Recurso conhecido e parcialmente provido. (N.U 

1000816-95.2019.8.11.0040, TURMA RECURSAL, MARCELO SEBASTIAO 

PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 22/07/2019, 

Publicado no DJE 23/07/2019) No presente caso, em pese a reclamada 

tenha afirmado a existência do débito, bem como tenha asseverado na 

peça de resistência a inexistência de irregularidades, observa-se que esta 

NÃO trouxe aos autos qualquer tipo de contrato ou documento, quiçá 

aqueles firmados pela parte autora, que comprovasse a realização de 

relação jurídica entre a partes, se descuidando de provar o alegado na 

peça defensiva, passando ao largo de comprovar a relação jurídica entre 

as partes, que ensejaram os débitos discutidos nos autos. Deste modo, 

entendo que assiste razão a parte reclamante, pois não houve a 

comprovação dos débitos que originaram a inscrição de seus dados 

pessoais junto ao órgão de restrição ao crédito (SPC/SERASA). No 

entanto, prevalece no âmbito do Superior Tribunal de Justiça o 

entendimento de que o dano moral sofrido em virtude de indevida 

negativação do nome se configura “in re ipsa”, ou seja, 

independentemente de prova. Nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL. 

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO DO NOME DO AUTOR NOS CADASTROS DE 

PROTEÇÃO AO CRÉDITO. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 1.022 DO 

CPC/2015. DANO MORAL IN RE IPSA. ASTREINTES. VALOR DOS DANOS 

MORAIS. REEXAME DE CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 

7/STJ. RAZOABILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Inexiste afronta ao art. 

1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma 

clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, 

manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam 

infirmar a conclusão adotada pelo Juízo. 2. O recurso especial não 

comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto 

fático dos autos (Súmula n. 7 do STJ). 3. Consoante a jurisprudência desta 

Corte, "nos casos de protesto indevido de título ou inscrição irregular em 

cadastros de inadimplentes, o dano moral se configura in re ipsa, isto é, 

prescinde de prova" (REsp n. 1.059.663/MS, Relatora Ministra NANCY 

ANDRIGHI, DJe 17/12/2008). 4. Somente em hipóteses excepcionais, 

quando irrisório ou exorbitante o valor da indenização por danos morais 

arbitrado na origem, a jurisprudência desta Corte permite o afastamento do 

óbice da Súmula n. 7 do STJ para possibilitar sua revisão. No caso, a 

quantia arbitrada na origem é razoável, não ensejando a intervenção desta 
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Corte. 5. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 

1214839 / SC AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 

2017/0309892-0 – Relator (a) Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA - 

Órgão Julgador T4 - QUARTA TURMA - Data do Julgamento 26/02/2019 - 

Data da Publicação/Fonte DJe 08/03/2019) (Grifei) Insta ressaltar que a 

responsabilidade da parte reclamada como fornecedora de serviços é 

objetiva nos termos do art. 14 do CDC, que assim dispõe: O fornecedor de 

serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela 

reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à 

prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou 

inadequadas sobre sua fruição e riscos. Tal responsabilidade é afastada 

apenas quando comprovada que, tendo prestado o serviço, o defeito 

inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º, inc. I e 

II, do art. 14, do CDC). Sendo o ônus da prova relativo a essas hipóteses 

do prestador do serviço e não tendo ele se desincumbido do ônus que lhe 

cabia deve ser responsabilizado pelos danos causados. Os artigos 186 e 

927 ambos do Código Civil Brasileiro, prelecionam que: Art. 186. Aquele 

que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar 

direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete 

ato ilícito. Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar 

dano a outrem, fica obrigado a repará-lo. Nesse caso, em que provável a 

aflição da parte autora em face do ato lesivo ensejado pela parte 

demandada, resta estabelecido o dever de indenizar por dano moral, 

importando, na sequência, fixar o quantum indenizatório. Sopesando tais 

orientações e ponderando as circunstâncias do caso, reputo apropriada e 

condizente a fixação da verba indenizatória por danos morais, 

satisfazendo, assim, a justa proporcionalidade entre o ato ilícito e o 

constrangimento causado, bem como a condição econômica da parte 

reclamada, atendendo ao caráter compensatório e ao mesmo tempo 

inibidor a que se propõe a pretensão indenizatória, nos moldes 

estabelecidos na Constituição da República, suficiente para representar 

um desestímulo à prática de novas condutas pelo agente causador do 

dano. Assim, ante a ausência de comprovação de vínculo entre as partes, 

a declaração de inexistência da relação jurídica e do débito é medida que 

se impõe. DISPOSITIVO Ante o exposto, julgo PROCEDENTES os pedidos 

da exordial, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, para o fim de: 1 – confirmar a tutela de urgência deferida 

nos autos; e 2 – condenar a parte reclamada ao pagamento de R$ 

6.000,00 (seis mil reais) pelos danos morais sofridos pela parte 

reclamante, valor este que deverá ser acrescido de correção monetária 

pelo índice oficial - INPC/IBGE, a partir da presente data e juros legais de 

1% (um por cento) ao mês, desde o evento danoso, conforme disposição 

da súmula 54 do STJ. Sem custas nem honorários, em conformidade com 

o art.54 e art.55, ambos da Lei 9.099/95. À consideração do 

Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial Cível da Comarca de 

Jaciara para homologação conforme o artigo 40 da lei 9.099/95. Jaciara - 

MT. Publicado e registrado no PJE. DANILO ALEXANDRE ALVES Juiz Leigo 

Vistos, Homologo, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o 

Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo deste Juizado Especial. 

Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, arquive-se com as 

baixas necessárias. Intimem-se as partes da sentença. Jaciara - MT. 

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002977-71.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO ANGELO DE MELO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARLA FAININA FREITAS CAMPOS OAB - MT16495-B (ADVOGADO(A))

KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS OAB - MT22797-O (ADVOGADO(A))

JADILTON ARAUJO SANTANA OAB - MT18646-E (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1002977-71.2019.8.11.0010. REQUERENTE: ANTONIO ANGELO DE MELO 

REQUERIDO: BANCO DO BRASIL S.A. Vistos etc. Dispensado o relatório 

nos termos do artigo 38, caput, da lei n. 9.099/95. Analisando o processo, 

verifico que se encontra maduro para julgamento, sendo desnecessária a 

produção de outras provas, motivo pelo qual passo ao julgamento 

antecipado da lide, conforme o art. 355, I do CPC. Trata-se de ação 

proposta por ANTONIO ANGELO DE MELO, em desfavor de BANCO DO 

BRASIL S.A. Relata a parte autora que teve o nome inserido nos órgãos 

de proteção ao crédito pela parte reclamada, referente débito indevido, 

requerendo assim a declaração de inexistência do débito, bem como 

indenização de danos morais. Em contestação alega a parte reclamada, 

em síntese, preliminar de indeferimento da justiça gratuita, afirmando no 

mérito que o débito é devido, ante a existência de relação jurídica entre as 

partes, não havendo dever de indenizar, haja vista inexistência de 

qualquer irregularidade na cobrança, pugnando ao final pela 

improcedência da demanda. É o breve relato. Decido. PRELIMINARES 

Rejeito a preliminar de indeferimento da justiça gratuita, tendo em vista que, 

nos termos do art. 54, da Lei 9.099/95, “O acesso ao Juizado Especial 

independerá, em primeiro grau de jurisdição, do pagamento de custas, 

taxas ou despesas.”, hipótese dos autos, não havendo se falar em 

deferimento ou indeferimento neste momento processual, motivo pelo qual 

se torna despicienda a análise de eventual gratuidade. Ultrapassada a 

fase das preliminares, passo à análise do MÉRITO da demanda. MÉRITO 

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, 

tenho que assiste razão à parte autora. A solução do litígio não demanda 

muito esforço, mormente pela regra do Código de Processo Civil que 

estabelece que compete ao autor provar o fato constitutivo do seu direito 

e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. Além 

disso, segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do Código de 

Processo Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda matéria de 

defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que impugna o pedido 

do autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. 

Temos por regra, que nos litígios envolvendo relações de consumo, tal 

qual no presente caso, o ônus da prova passa a ser da parte 

fornecedora. A inversão do ônus da prova tem como fundamento a 

hipossuficiência da parte consumidora, não só no plano econômico, mas 

também jurídico, principalmente processual, porque não raras vezes está 

a parte consumidora impossibilitada de comprovar seu direito por ausência 

de dados, enquanto a parte fornecedora tem ao seu alcance todos os 

elementos indispensáveis para a produção da prova. Assim, inverto o 

ônus da prova em favor da parte consumidora, o que faço com 

supedâneo no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na 

relação processual. Incumbe a parte reclamada provar a veracidade de 

seus argumentos alegados, na qualidade de fornecedora de serviços, 

seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque as assertivas 

são fatos extintivos de direito, nos termos do art. 373, II, do CPC. 

Compulsando os autos verifico que a parte reclamada não conseguiu 

satisfatoriamente com a contestação inibir os fatos constitutivos do direito 

do autor trazido com a exordial e, nem provar o que afirmou com a defesa. 

Com efeito, o que se tem de relevante para o deslinde da controvérsia é 

que a parte autora contesta as cobranças realizadas pela parte 

reclamada, que ensejaram a inserção de seu nome nos órgãos de 

proteção ao crédito. Outrossim, em exame do conjunto fático probatório 

disponível nos autos, nota-se que foi juntado pela parte promovida, no 

corpo da peça de resistência, telas e relatórios que aparentam ser de seu 

sistema, os quais não têm o condão probatório, pois ao que tudo indica se 

tratam de documentos apócrifos e produzidos unilateralmente. Nesse 

sentido: E M E N T A RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – INSCRIÇÃO EM SERASA – 

DANO MORAL – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA 

PARTE RECLAMANTE – TELAS SISTÊMICAS – PROVA UNILATERAL E SEM 

VALOR PROBATÓRIO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – 

EXISTÊNCIA DE RESTRIÇÕES PREEXISTENTES (SÚMULA 385 STJ) – 

SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE 

PROVIDO.A tese de defesa da parte Recorrida se baseia em telas 

sistêmicas, as quais, conforme entendimento sedimentado pela Turma 

Recursal Única, são provas unilaterais desprovidas de qualquer valor 

probatório. Em razão do deferimento da inversão do ônus da prova, a 

incumbência de comprovar a existência do contrato, a origem da dívida, 

sua legitimidade e a legalidade da restrição apontada é da empresa Ré, 

ante a hipossuficiência técnica do consumidor. Diante da inexistência de 

provas da contratação dos serviços questionados, seja ela expressa, 

através de assinatura de contrato, ou verbal, através de canais de 

atendimento telefônico, os débitos vinculados a estes contratos são 
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inexigíveis, não podendo exigir de quaisquer das partes, tampouco do 

consumidor, a produção de prova ou contraprova de fato negativo. 

Reconhecendo a inexigibilidade dos débitos, também é indevida a restrição 

apontada. No entanto, o pleito indenizatório é improcedente, haja vista a 

existência de restrições pretéritas, aplicando-se o teor da Súmula 385, do 

STJ. Recurso conhecido e parcialmente provido. (N.U 

1000816-95.2019.8.11.0040, TURMA RECURSAL, MARCELO SEBASTIAO 

PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 22/07/2019, 

Publicado no DJE 23/07/2019) No presente caso, em pese a reclamada 

tenha afirmado a existência do débito, bem como tenha asseverado na 

peça de resistência a inexistência de irregularidades, observa-se que esta 

NÃO trouxe aos autos qualquer tipo de contrato ou documento, quiçá 

aqueles firmados pela parte autora, que comprovasse a realização de 

relação jurídica entre a partes, se descuidando de provar o alegado na 

peça defensiva, passando ao largo de comprovar a relação jurídica entre 

as partes, que ensejaram os débitos discutidos nos autos. Deste modo, 

entendo que assiste razão a parte reclamante, pois não houve a 

comprovação dos débitos que originaram a inscrição de seus dados 

pessoais junto ao órgão de restrição ao crédito (SPC/SERASA). No 

entanto, prevalece no âmbito do Superior Tribunal de Justiça o 

entendimento de que o dano moral sofrido em virtude de indevida 

negativação do nome se configura “in re ipsa”, ou seja, 

independentemente de prova. Nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL. 

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO DO NOME DO AUTOR NOS CADASTROS DE 

PROTEÇÃO AO CRÉDITO. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 1.022 DO 

CPC/2015. DANO MORAL IN RE IPSA. ASTREINTES. VALOR DOS DANOS 

MORAIS. REEXAME DE CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 

7/STJ. RAZOABILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Inexiste afronta ao art. 

1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma 

clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, 

manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam 

infirmar a conclusão adotada pelo Juízo. 2. O recurso especial não 

comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto 

fático dos autos (Súmula n. 7 do STJ). 3. Consoante a jurisprudência desta 

Corte, "nos casos de protesto indevido de título ou inscrição irregular em 

cadastros de inadimplentes, o dano moral se configura in re ipsa, isto é, 

prescinde de prova" (REsp n. 1.059.663/MS, Relatora Ministra NANCY 

ANDRIGHI, DJe 17/12/2008). 4. Somente em hipóteses excepcionais, 

quando irrisório ou exorbitante o valor da indenização por danos morais 

arbitrado na origem, a jurisprudência desta Corte permite o afastamento do 

óbice da Súmula n. 7 do STJ para possibilitar sua revisão. No caso, a 

quantia arbitrada na origem é razoável, não ensejando a intervenção desta 

Corte. 5. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 

1214839 / SC AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 

2017/0309892-0 – Relator (a) Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA - 

Órgão Julgador T4 - QUARTA TURMA - Data do Julgamento 26/02/2019 - 

Data da Publicação/Fonte DJe 08/03/2019) (Grifei) Insta ressaltar que a 

responsabilidade da parte reclamada como fornecedora de serviços é 

objetiva nos termos do art. 14 do CDC, que assim dispõe: O fornecedor de 

serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela 

reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à 

prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou 

inadequadas sobre sua fruição e riscos. Tal responsabilidade é afastada 

apenas quando comprovada que, tendo prestado o serviço, o defeito 

inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º, inc. I e 

II, do art. 14, do CDC). Sendo o ônus da prova relativo a essas hipóteses 

do prestador do serviço e não tendo ele se desincumbido do ônus que lhe 

cabia deve ser responsabilizado pelos danos causados. Os artigos 186 e 

927 ambos do Código Civil Brasileiro, prelecionam que: Art. 186. Aquele 

que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar 

direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete 

ato ilícito. Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar 

dano a outrem, fica obrigado a repará-lo. Nesse caso, em que provável a 

aflição da parte autora em face do ato lesivo ensejado pela parte 

demandada, resta estabelecido o dever de indenizar por dano moral, 

importando, na sequência, fixar o quantum indenizatório. Sopesando tais 

orientações e ponderando as circunstâncias do caso, reputo apropriada e 

condizente a fixação da verba indenizatória por danos morais, 

satisfazendo, assim, a justa proporcionalidade entre o ato ilícito e o 

constrangimento causado, bem como a condição econômica da parte 

reclamada, atendendo ao caráter compensatório e ao mesmo tempo 

inibidor a que se propõe a pretensão indenizatória, nos moldes 

estabelecidos na Constituição da República, suficiente para representar 

um desestímulo à prática de novas condutas pelo agente causador do 

dano. Assim, ante a ausência de comprovação de vínculo entre as partes, 

a declaração de inexistência da relação jurídica e do débito é medida que 

se impõe. DISPOSITIVO Ante o exposto, julgo PROCEDENTES os pedidos 

da exordial, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, para o fim de: 1 – declarar inexigível o débito discutido na 

presente demanda; 2 - determinar que a parte promovida providencie a 

exclusão dos dados da parte reclamante, junto aos órgãos de proteção do 

crédito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de fixação de multa; e 3 – 

condenar a parte reclamada ao pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais) 

pelos danos morais sofridos pela parte reclamante, valor este que deverá 

ser acrescido de correção monetária pelo índice oficial - INPC/IBGE, a 

partir da presente data e juros legais de 1% (um por cento) ao mês, desde 

o evento danoso, conforme disposição da súmula 54 do STJ. Sem custas 

nem honorários, em conformidade com o art.54 e art.55, ambos da Lei 

9.099/95. À consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado 

Especial Cível da Comarca de Jaciara para homologação conforme o artigo 

40 da lei 9.099/95. Jaciara - MT. Publicado e registrado no PJE. DANILO 

ALEXANDRE ALVES Juiz Leigo Vistos, Homologo, para que surtam seus 

jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo 

deste Juizado Especial. Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, 

arquive-se com as baixas necessárias. Intimem-se as partes da sentença. 

Jaciara - MT. EDNEI FERREIRA DOS SANTOS Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002913-61.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ELIEL TORRES DE ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1002913-61.2019.8.11.0010. REQUERENTE: ELIEL TORRES DE ARAUJO 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A Vistos etc. Dispensado o relatório nos termos do artigo 38, caput, da 

lei n. 9.099/95. Analisando o processo, verifico que se encontra maduro 

para julgamento, sendo desnecessária a produção de outras provas, 

motivo pelo qual passo ao julgamento antecipado da lide, conforme o art. 

355, I do CPC. Trata-se de ação proposta por ELIEL TORRES DE ARAUJO, 

em desfavor de ENERGISA MATOGROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A. Relata a parte autora ser consumidora da parte reclamada, afirmando 

que fora vítima de cobrança abusiva, referente fatura indevida, 

requerendo assim a declaração de inexistência do débito, bem como 

indenização de danos morais e materiais. Tutela de urgência deferida. Em 

contestação alega a parte reclamada, em síntese, preliminar de 

possibilidade da cobrança e incompetência do juizado especial, afirmando 

no mérito que não há dever de indenizar, haja vista inexistência de 

qualquer irregularidade na cobrança e na suspensão do fornecimento de 

energia, pugnando pela condenação da parte demandante em pedido 

contraposto. É o breve relato. Decido. PRELIMINARES Deixo de analisar a 

preliminar de possibilidade da cobrança arguida pela parte ré, na medida 

em que tal fato sequer é matéria de cunho processual. No que tange a 

preliminar de incompetência do juizado especial para o processamento da 

causa, sob fundamento de necessidade de prova pericial, tenho que esta 

deve ser indeferida, haja vista que a mesma se torna despicienda diante 

das provas encartadas nos autos. Ultrapassada a fase das preliminares, 

passo à análise do MÉRITO da demanda. MÉRITO Em análise aos 

elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que NÃO 

assiste parcial razão à parte autora. A solução do litígio não demanda 

muito esforço, mormente pela regra do Código de Processo Civil que 

estabelece que compete ao autor provar o fato constitutivo do seu direito 
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e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. Além 

disso, segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do Código de 

Processo Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda matéria de 

defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que impugna o pedido 

do autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. 

Com efeito, o que se tem de relevante para o deslinde da controvérsia é 

que a parte autora contesta as faturas emitidas pela parte reclamada a 

título de recuperação de consumo, afirmando ainda que não fora 

possibilitado o contraditório e a ampla defesa para contestação do débito. 

DA RECUPERAÇÃO DE CONSUMO Em que pese a alegação da parte 

autora de ilegalidade na cobrança, tenho que tal tese não pode prosperar. 

Pois bem, a parte reclamada demonstrou efetivamente a existência de 

irregularidade na unidade consumidora constatada em 18/07/2019, 

trazendo aos autos o TOI – Termo de Ocorrência de Inspeção, 

comunicação do consumo recuperado, oportunizando a apresentação de 

recurso, conjunto fotográfico e o histórico do consumo, demonstrando 

suficientemente que havia irregularidade na unidade consumidora. 

Analisando detidamente os autos, verifico através do TOI e relatório 

fotográfico trazido nos autos, que a inspeção de fato ocorrera, bem como 

a parte demandada demonstrou que na época da constatação da 

irregularidade, fora oportunizada em favor da parte autora a possibilidade 

de acompanhamento da inspeção a ser realizada no medidor, a qual se 

manteve inerte. Assim, há prova suficiente que demonstre que a parte 

autora usufruiu da prestação de serviço – energia elétrica, possuindo a 

empresa ré, nessas condições, o direito de emitir fatura de recuperação 

de receita com amparo na Resolução 414/2010 da ANEEL. Aliás, referida 

fatura foi extraída com base em critérios técnicos dos artigos 129; 130, 

Inciso V e 133, todos da Resolução n° 414/2010, da ANEEL. Ainda, 

conforme se infere da citada resolução, a perícia técnica não se monstra 

imprescindível para a recuperação do consumo não faturado, bem como 

poderia a parte autora ter realizado tal solicitação, quando do recebimento 

da comunicação de constatação da irregularidade. Ademais, é 

entendimento atual do Superior Tribunal de Justiça, no que toca a 

desnecessidade de perícia, quando demonstrada a existência de fraude 

através de outras provas, hipótese dos autos, vejamos: Ementa: 

APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. ENERGIA 

ELÉTRICA. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO. RECUPERAÇÃO DO 

CONSUMO. FRAUDE NO MEDIDOR. PROVA PERICIAL. DESNECESSIDADE. 

RESOLUÇÕES 456/20 E 414/2010 AMBAS DA ANEEL. CORTE NO 

FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. DÉBITO PRETÉRITO. 

IMPOSSIBILIDADE. HONORÁRIOS RECURSAIS. APLICAÇÃO DO ART. 85, 

§11, DO CPC. 1. Prova documental carreada nos autos que evidencia a 

existência de fraude. 2. Desnecessária a realização de prova pericial, já 

que a fraude foi devidamente comprovada nos autos pelas fotografias e 

termo de ocorrência de irregularidade e, especialmente, pelo histórico de 

consumo. 3. A facilitação do ônus da prova ao consumidor não o exime de 

contrapor os fatos e documentos juntados pela concessionária. 4. Não há 

qualquer ilegalidade na aplicação da Resolução n. 414/10 da ANEEL para 

cálculo da recuperação do consumo que deixou de ser faturado. 5. 

Legítima a incidência do custo administrativo, porquanto presentes os 

requisitos das Resoluções nº 456/00 e nº 1.058/2010, ambas da ANEEL. 

6. A suspensão do serviço de fornecimento de energia elétrica em caso 

de inadimplemento de débito atual está legalmente prevista no art. 6º, §3º 

da Lei nº 8.987/95, bem como no art. 140, §3º, II, da Resolução nº 

414/2010, da ANEEL. Entendimento sedimentado no STJ e neste Tribunal 

de Justiça. No caso dos autos, em se tratando de recuperação de 

consumo (débitos pretéritos, portanto), mostra-se ilegal o corte de energia. 

7. Sentença parcialmente reformada para admitir a cobrança do custo 

administrativo. Diante do desprovimento na íntegra das razões da autora, 

impõe-se a majoração dos honorários sucumbenciais devidos ao 

procurador da ré, de acordo com o disposto no art. 85, §11, do CPC. 

NEGARAM PROVIMENTO AO APELO DA AUTORA E DERAM PARCIAL 

PROVIMENTO AO APELO DA RÉ. (Apelação Cível Nº 70077883445, 

Vigésima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Luiz 

Felipe Silveira Difini, Julgado em 26/07/2018) No caso, não há que se falar 

em indenização por danos morais tendo em vista que não houve qualquer 

irregularidade praticada pela parte ré, no que tange as cobranças. Essas 

premissas forçam reconhecer a improcedência dos pedidos da parte 

autora, conforme entendimento firmado pela Turma Recursal do Estado do 

Mato Grosso, assim ementado: RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE 

CONSUMO – ENERGIA ELÉTRICA – FATURA DE RECUPERAÇÃO DE 

CONSUMO – DANO MORAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDENCIA – 

INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMADA – SENTENÇA REFORMADA – 

LAUDO E FOTOS ATESTANDO A EXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADES DO 

MEDIDOR – DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO – COBRANÇA DEVIDA 

– SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA 

JULGAR IMPROCEDENTE A AÇÃO. As provas coligidas nos autos são 

suficientes para o deslinde da controvérsia, pelo que se afasta a 

sentença de parcial procedência. A cobrança contestada é devida, tendo 

em vista o TOI e acervo fotográfico anexado na contestação, atestando a 

existência de irregularidades no medidor, além do aumento nas faturas 

posteriores evidenciando o desvio. A cobrança revela-se legítima e 

devida, não havendo que se falar em dano moral. Recurso conhecido e 

provido para julgar improcedente a ação. Recurso Inominado nº.: 

0028104-23.2017.811.0002 - Origem: Juizado Especial Cível do Cristo Rei 

Recorrente (s): ENERGISA MATO GROSSO S/A - Recorrido(s): JOCINETE 

ALVES DO NASCIMENTO - Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado de 

Moraes Assim, diante da ausência de comprovação da ilegalidade dos 

débitos, bem como da realização de seu pagamento, a improcedência do 

pedido de declaração de inexistência dos débitos é medida imperiosa. DO 

PEDIDO CONTRAPOSTO A parte reclamada requer o pagamento no valor 

da dívida relativamente ao inadimplemento, aduz que a parte autora 

deveria quitar seus débitos, porém, deixou de pagar o importe de R$ 

7.248,27 (sete mil, duzentos e quarenta e oito reais e vinte e sete 

centavos), que se encontra inadimplente, sem notícias nos autos de 

quitação. Diante da comprovação do consumo e, em face de inadimplência 

da mesma, merece guarida o pedido contraposto apresentado pela parte 

reclamada. DISPOSITIVO Ante o exposto, julgo IMPROCEDENTES os 

pedidos da exordial, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil. Revogar a tutela de urgência concedida, devendo a parte 

reclamada observar os termos da tese firmada pelo STJ no julgamento do 

recurso repetitivo REsp 1.412.433-RS, no que tange a cobrança dos 

débitos e suspensão do fornecimento de energia elétrica. Acolho o pedido 

contraposto, determinando que a parte autora pague a fatura discutida 

nos autos (recuperação de consumo), cujo valor total é de R$ 7.248,27 

(sete mil, duzentos e quarenta e oito reais e vinte e sete centavos), 

acrescida de juros e corrigida monetariamente a partir do vencimento da 

fatura. Sem custas nem honorários, em conformidade com o art.54 e 

art.55, ambos da Lei 9.099/95. À consideração do Excelentíssimo Juiz de 

Direito do Juizado Especial Cível da Comarca de Jaciara para homologação 

conforme o artigo 40 da lei 9.099/95. Jaciara - MT. Publicado e registrado 

no PJE. DANILO ALEXANDRE ALVES Juiz Leigo Vistos, Homologo, para 

que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra 

do Juiz Leigo deste Juizado Especial. Preclusa a via recursal, em nada 

sendo requerido, arquive-se com as baixas necessárias. Intimem-se as 

partes da sentença. Jaciara - MT. EDNEI FERREIRA DOS SANTOS Juiz de 

Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1002990-70.2019.8.11.0010. REQUERENTE: JESIEL RODRIGUES DA SILVA 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A Vistos etc. Dispensado o relatório nos termos do artigo 38, caput, da 

lei n. 9.099/95. Analisando o processo, verifico que se encontra maduro 

para julgamento, sendo desnecessária a produção de outras provas, 

motivo pelo qual passo ao julgamento antecipado da lide, conforme o art. 

355, I do CPC. Trata-se de ação proposta por JESIEL RODRIGUES DA 

SILVA, em desfavor de ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 
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ENERGIA S.A. Relata a parte autora que teve o nome inserido nos órgãos 

de proteção ao crédito pela parte reclamada, referente débito indevido, 

requerendo assim a declaração de inexistência do débito, bem como 

indenização de danos morais. Em contestação alega a parte reclamada, 

em síntese, preliminar de ausência de extrato original da negativação e 

inépcia da inicial, afirmando no mérito que o débito é devido, ante a 

existência de relação jurídica entre as partes, não havendo dever de 

indenizar, haja vista inexistência de qualquer irregularidade na cobrança, 

pugnando ao final pela improcedência da demanda. É o breve relato. 

Decido. PRELIMINARES Rejeito as preliminares de ausência de extrato 

original da negativação e inépcia da inicial, tendo em vista que os 

documentos apresentados nos autos apresentam informações 

verossímeis. Ultrapassada a fase das preliminares, passo à análise do 

MÉRITO da demanda. MÉRITO Em análise aos elementos e circunstâncias 

que envolvem a controvérsia, tenho que assiste razão à parte autora. A 

solução do litígio não demanda muito esforço, mormente pela regra do 

Código de Processo Civil que estabelece que compete ao autor provar o 

fato constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou 

extintivo do referido direito. Além disso, segundo a regra contida nos 

artigos 336 e 341 do Código de Processo Civil, compete ao réu alegar, na 

contestação, toda matéria de defesa, expondo as razões de fato e de 

direito, com que impugna o pedido do autor, sob pena de presumirem 

verdadeiros os fatos não impugnados. Temos por regra, que nos litígios 

envolvendo relações de consumo, tal qual no presente caso, o ônus da 

prova passa a ser da parte fornecedora. A inversão do ônus da prova 

tem como fundamento a hipossuficiência da parte consumidora, não só no 

plano econômico, mas também jurídico, principalmente processual, porque 

não raras vezes está a parte consumidora impossibilitada de comprovar 

seu direito por ausência de dados, enquanto a parte fornecedora tem ao 

seu alcance todos os elementos indispensáveis para a produção da 

prova. Assim, inverto o ônus da prova em favor da parte consumidora, o 

que faço com supedâneo no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de 

proporcionar equilíbrio na relação processual. Incumbe a parte reclamada 

provar a veracidade de seus argumentos alegados, na qualidade de 

fornecedora de serviços, seja em razão da inversão do ônus da prova, 

seja porque as assertivas são fatos extintivos de direito, nos termos do 

art. 373, II, do CPC. Compulsando os autos verifico que a parte reclamada 

não conseguiu satisfatoriamente com a contestação inibir os fatos 

constitutivos do direito do autor trazido com a exordial e, nem provar o que 

afirmou com a defesa. Com efeito, o que se tem de relevante para o 

deslinde da controvérsia é que a parte autora contesta as cobranças 

realizadas pela parte reclamada, que ensejaram a inserção de seu nome 

nos órgãos de proteção ao crédito. Outrossim, em exame do conjunto 

fático probatório disponível nos autos, nota-se que foi juntado pela parte 

promovida, no corpo da peça de resistência, telas e relatórios que 

aparentam ser de seu sistema, os quais não têm o condão probatório, pois 

ao que tudo indica se tratam de documentos apócrifos e produzidos 

unilateralmente. Nesse sentido: E M E N T A RECURSO INOMINADO – 

RELAÇÃO DE CONSUMO – DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO 

– INSCRIÇÃO EM SERASA – DANO MORAL – SENTENÇA DE 

IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE – TELAS 

SISTÊMICAS – PROVA UNILATERAL E SEM VALOR PROBATÓRIO – DANO 

MORAL NÃO CONFIGURADO – EXISTÊNCIA DE RESTRIÇÕES 

PREEXISTENTES (SÚMULA 385 STJ) – SENTENÇA REFORMADA – 

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.A tese de defesa da 

parte Recorrida se baseia em telas sistêmicas, as quais, conforme 

entendimento sedimentado pela Turma Recursal Única, são provas 

unilaterais desprovidas de qualquer valor probatório. Em razão do 

deferimento da inversão do ônus da prova, a incumbência de comprovar a 

existência do contrato, a origem da dívida, sua legitimidade e a legalidade 

da restrição apontada é da empresa Ré, ante a hipossuficiência técnica do 

consumidor. Diante da inexistência de provas da contratação dos serviços 

questionados, seja ela expressa, através de assinatura de contrato, ou 

verbal, através de canais de atendimento telefônico, os débitos vinculados 

a estes contratos são inexigíveis, não podendo exigir de quaisquer das 

partes, tampouco do consumidor, a produção de prova ou contraprova de 

fato negativo. Reconhecendo a inexigibilidade dos débitos, também é 

indevida a restrição apontada. No entanto, o pleito indenizatório é 

improcedente, haja vista a existência de restrições pretéritas, 

aplicando-se o teor da Súmula 385, do STJ. Recurso conhecido e 

parcialmente provido. (N.U 1000816-95.2019.8.11.0040, TURMA 

RECURSAL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal 

Única, Julgado em 22/07/2019, Publicado no DJE 23/07/2019) No presente 

caso, em pese a reclamada tenha afirmado a existência do débito, bem 

como tenha asseverado na peça de resistência a inexistência de 

irregularidades, observa-se que esta NÃO trouxe aos autos qualquer tipo 

de contrato ou documento, quiçá aqueles firmados pela parte autora, que 

comprovasse a realização de relação jurídica entre a partes, se 

descuidando de provar o alegado na peça defensiva, passando ao largo 

de comprovar a relação jurídica entre as partes, que ensejaram os débitos 

discutidos nos autos. Deste modo, entendo que assiste razão a parte 

reclamante, pois não houve a comprovação dos débitos que originaram a 

inscrição de seus dados pessoais junto ao órgão de restrição ao crédito 

(SPC/SERASA). No entanto, prevalece no âmbito do Superior Tribunal de 

Justiça o entendimento de que o dano moral sofrido em virtude de indevida 

negativação do nome se configura “in re ipsa”, ou seja, 

independentemente de prova. Nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL. 

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO DO NOME DO AUTOR NOS CADASTROS DE 

PROTEÇÃO AO CRÉDITO. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 1.022 DO 

CPC/2015. DANO MORAL IN RE IPSA. ASTREINTES. VALOR DOS DANOS 

MORAIS. REEXAME DE CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 

7/STJ. RAZOABILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Inexiste afronta ao art. 

1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma 

clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, 

manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam 

infirmar a conclusão adotada pelo Juízo. 2. O recurso especial não 

comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto 

fático dos autos (Súmula n. 7 do STJ). 3. Consoante a jurisprudência desta 

Corte, "nos casos de protesto indevido de título ou inscrição irregular em 

cadastros de inadimplentes, o dano moral se configura in re ipsa, isto é, 

prescinde de prova" (REsp n. 1.059.663/MS, Relatora Ministra NANCY 

ANDRIGHI, DJe 17/12/2008). 4. Somente em hipóteses excepcionais, 

quando irrisório ou exorbitante o valor da indenização por danos morais 

arbitrado na origem, a jurisprudência desta Corte permite o afastamento do 

óbice da Súmula n. 7 do STJ para possibilitar sua revisão. No caso, a 

quantia arbitrada na origem é razoável, não ensejando a intervenção desta 

Corte. 5. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 

1214839 / SC AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 

2017/0309892-0 – Relator (a) Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA - 

Órgão Julgador T4 - QUARTA TURMA - Data do Julgamento 26/02/2019 - 

Data da Publicação/Fonte DJe 08/03/2019) (Grifei) Insta ressaltar que a 

responsabilidade da parte reclamada como fornecedora de serviços é 

objetiva nos termos do art. 14 do CDC, que assim dispõe: O fornecedor de 

serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela 

reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à 

prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou 

inadequadas sobre sua fruição e riscos. Tal responsabilidade é afastada 

apenas quando comprovada que, tendo prestado o serviço, o defeito 

inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º, inc. I e 

II, do art. 14, do CDC). Sendo o ônus da prova relativo a essas hipóteses 

do prestador do serviço e não tendo ele se desincumbido do ônus que lhe 

cabia deve ser responsabilizado pelos danos causados. Os artigos 186 e 

927 ambos do Código Civil Brasileiro, prelecionam que: Art. 186. Aquele 

que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar 

direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete 

ato ilícito. Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar 

dano a outrem, fica obrigado a repará-lo. Nesse caso, em que provável a 

aflição da parte autora em face do ato lesivo ensejado pela parte 

demandada, resta estabelecido o dever de indenizar por dano moral, 

importando, na sequência, fixar o quantum indenizatório. Sopesando tais 

orientações e ponderando as circunstâncias do caso, reputo apropriada e 

condizente a fixação da verba indenizatória por danos morais, 

satisfazendo, assim, a justa proporcionalidade entre o ato ilícito e o 

constrangimento causado, bem como a condição econômica da parte 

reclamada, atendendo ao caráter compensatório e ao mesmo tempo 

inibidor a que se propõe a pretensão indenizatória, nos moldes 

estabelecidos na Constituição da República, suficiente para representar 

um desestímulo à prática de novas condutas pelo agente causador do 

dano. Assim, ante a ausência de comprovação de vínculo entre as partes, 

a declaração de inexistência da relação jurídica e do débito é medida que 

se impõe. DO PEDIDO CONTRAPOSTO No que tange a pretensão 

contraposta, formulada pela parte reclamada, tenho que a mesma deve 
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ser indeferida. Compulsando os autos, verifico que esta, não conseguiu 

trazer provas aptas a demonstrar a veracidade de suas alegações, 

passando ao largo de comprovar a contratação dos serviços pela parte 

autora que, supostamente originaram os débitos discutidos nos autos. 

Assim, diante da ausência de comprovação dos débitos, a improcedência 

do pedido contraposto é medida imperiosa. DISPOSITIVO Ante o exposto, 

julgo PROCEDENTES os pedidos da exordial, com fundamento no artigo 

487, inciso I, do Código de Processo Civil, para o fim de: 1 – declarar 

inexigível o débito discutido na presente demanda; 2 - determinar que a 

parte promovida providencie a exclusão dos dados da parte reclamante, 

junto aos órgãos de proteção do crédito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de fixação de multa; e 3 – condenar a parte reclamada ao pagamento 

de R$ 6.000,00 (seis mil reais) pelos danos morais sofridos pela parte 

reclamante, valor este que deverá ser acrescido de correção monetária 

pelo índice oficial - INPC/IBGE, a partir da presente data e juros legais de 

1% (um por cento) ao mês, desde o evento danoso, conforme disposição 

da súmula 54 do STJ. Sem custas nem honorários, em conformidade com 

o art.54 e art.55, ambos da Lei 9.099/95. À consideração do 

Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial Cível da Comarca de 

Jaciara para homologação conforme o artigo 40 da lei 9.099/95. Jaciara - 

MT. Publicado e registrado no PJE. DANILO ALEXANDRE ALVES Juiz Leigo 

Vistos, Homologo, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o 

Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo deste Juizado Especial. 

Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, arquive-se com as 

baixas necessárias. Intimem-se as partes da sentença. Jaciara - MT. 

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002729-08.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

EDIMAR MARTINS CORRADINI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REMI CRUZ BORGES OAB - MT11148-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1002729-08.2019.8.11.0010. REQUERENTE: EDIMAR MARTINS CORRADINI 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A Vistos etc. Dispensado o relatório nos termos do artigo 38, caput, da 

lei n. 9.099/95. Analisando o processo, verifico que se encontra maduro 

para julgamento, sendo desnecessária a produção de outras provas, 

motivo pelo qual passo ao julgamento antecipado da lide, conforme o art. 

355, I do CPC. Trata-se de ação proposta por EDIMAR MARTINS 

CORRADINI, em desfavor de ENERGISA MATOGROSSO - DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S.A. Relata a parte autora ser consumidora da parte 

reclamada, afirmando que fora vítima de cobrança abusiva, referente 

fatura indevida, requerendo assim a declaração de inexistência do débito, 

bem como indenização de danos morais e materiais. Tutela de urgência 

deferida. Em contestação alega a parte reclamada, em síntese, preliminar 

de possibilidade da cobrança e incompetência do juizado especial, 

afirmando no mérito que não há dever de indenizar, haja vista inexistência 

de qualquer irregularidade na cobrança e na suspensão do fornecimento 

de energia, pugnando pela condenação da parte demandante em pedido 

contraposto. É o breve relato. Decido. PRELIMINARES Deixo de analisar a 

preliminar de possibilidade da cobrança arguida pela parte ré, na medida 

em que tal fato sequer é matéria de cunho processual. No que tange a 

preliminar de incompetência do juizado especial para o processamento da 

causa, sob fundamento de necessidade de prova pericial, tenho que esta 

deve ser indeferida, haja vista que a mesma se torna despicienda diante 

das provas encartadas nos autos. Ultrapassada a fase das preliminares, 

passo à análise do MÉRITO da demanda. MÉRITO Em análise aos 

elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que NÃO 

assiste parcial razão à parte autora. A solução do litígio não demanda 

muito esforço, mormente pela regra do Código de Processo Civil que 

estabelece que compete ao autor provar o fato constitutivo do seu direito 

e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. Além 

disso, segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do Código de 

Processo Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda matéria de 

defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que impugna o pedido 

do autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. 

Com efeito, o que se tem de relevante para o deslinde da controvérsia é 

que a parte autora contesta as faturas emitidas pela parte reclamada a 

título de recuperação de consumo, afirmando ainda que não fora 

possibilitado o contraditório e a ampla defesa para contestação do débito. 

DA RECUPERAÇÃO DE CONSUMO Em que pese a alegação da parte 

autora de ilegalidade na cobrança, tenho que tal tese não pode prosperar. 

Pois bem, a parte reclamada demonstrou efetivamente a existência de 

irregularidade na unidade consumidora constatada em 03/07/2019, 

trazendo aos autos o TOI – Termo de Ocorrência de Inspeção, 

comunicação do consumo recuperado, oportunizando a apresentação de 

recurso, conjunto fotográfico e o histórico do consumo, demonstrando 

suficientemente que havia irregularidade na unidade consumidora. 

Analisando detidamente os autos, verifico através do TOI e relatório 

fotográfico trazido nos autos, que a inspeção de fato ocorrera, bem como 

a parte demandada demonstrou que na época da constatação da 

irregularidade, fora oportunizada em favor da parte autora a possibilidade 

de acompanhamento da inspeção a ser realizada no medidor, a qual se 

manteve inerte. Assim, há prova suficiente que demonstre que a parte 

autora usufruiu da prestação de serviço – energia elétrica, possuindo a 

empresa ré, nessas condições, o direito de emitir fatura de recuperação 

de receita com amparo na Resolução 414/2010 da ANEEL. Aliás, referida 

fatura foi extraída com base em critérios técnicos dos artigos 129; 130, 

Inciso V e 133, todos da Resolução n° 414/2010, da ANEEL. Ainda, 

conforme se infere da citada resolução, a perícia técnica não se monstra 

imprescindível para a recuperação do consumo não faturado, bem como 

poderia a parte autora ter realizado tal solicitação, quando do recebimento 

da comunicação de constatação da irregularidade. Ademais, é 

entendimento atual do Superior Tribunal de Justiça, no que toca a 

desnecessidade de perícia, quando demonstrada a existência de fraude 

através de outras provas, hipótese dos autos, vejamos: Ementa: 

APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. ENERGIA 

ELÉTRICA. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO. RECUPERAÇÃO DO 

CONSUMO. FRAUDE NO MEDIDOR. PROVA PERICIAL. DESNECESSIDADE. 

RESOLUÇÕES 456/20 E 414/2010 AMBAS DA ANEEL. CORTE NO 

FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. DÉBITO PRETÉRITO. 

IMPOSSIBILIDADE. HONORÁRIOS RECURSAIS. APLICAÇÃO DO ART. 85, 

§11, DO CPC. 1. Prova documental carreada nos autos que evidencia a 

existência de fraude. 2. Desnecessária a realização de prova pericial, já 

que a fraude foi devidamente comprovada nos autos pelas fotografias e 

termo de ocorrência de irregularidade e, especialmente, pelo histórico de 

consumo. 3. A facilitação do ônus da prova ao consumidor não o exime de 

contrapor os fatos e documentos juntados pela concessionária. 4. Não há 

qualquer ilegalidade na aplicação da Resolução n. 414/10 da ANEEL para 

cálculo da recuperação do consumo que deixou de ser faturado. 5. 

Legítima a incidência do custo administrativo, porquanto presentes os 

requisitos das Resoluções nº 456/00 e nº 1.058/2010, ambas da ANEEL. 

6. A suspensão do serviço de fornecimento de energia elétrica em caso 

de inadimplemento de débito atual está legalmente prevista no art. 6º, §3º 

da Lei nº 8.987/95, bem como no art. 140, §3º, II, da Resolução nº 

414/2010, da ANEEL. Entendimento sedimentado no STJ e neste Tribunal 

de Justiça. No caso dos autos, em se tratando de recuperação de 

consumo (débitos pretéritos, portanto), mostra-se ilegal o corte de energia. 

7. Sentença parcialmente reformada para admitir a cobrança do custo 

administrativo. Diante do desprovimento na íntegra das razões da autora, 

impõe-se a majoração dos honorários sucumbenciais devidos ao 

procurador da ré, de acordo com o disposto no art. 85, §11, do CPC. 

NEGARAM PROVIMENTO AO APELO DA AUTORA E DERAM PARCIAL 

PROVIMENTO AO APELO DA RÉ. (Apelação Cível Nº 70077883445, 

Vigésima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Luiz 

Felipe Silveira Difini, Julgado em 26/07/2018) No caso, não há que se falar 

em indenização por danos morais tendo em vista que não houve qualquer 

irregularidade praticada pela parte ré, no que tange as cobranças. Essas 

premissas forçam reconhecer a improcedência dos pedidos da parte 

autora, conforme entendimento firmado pela Turma Recursal do Estado do 

Mato Grosso, assim ementado: RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE 

CONSUMO – ENERGIA ELÉTRICA – FATURA DE RECUPERAÇÃO DE 

CONSUMO – DANO MORAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDENCIA – 

INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMADA – SENTENÇA REFORMADA – 
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LAUDO E FOTOS ATESTANDO A EXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADES DO 

MEDIDOR – DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO – COBRANÇA DEVIDA 

– SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA 

JULGAR IMPROCEDENTE A AÇÃO. As provas coligidas nos autos são 

suficientes para o deslinde da controvérsia, pelo que se afasta a 

sentença de parcial procedência. A cobrança contestada é devida, tendo 

em vista o TOI e acervo fotográfico anexado na contestação, atestando a 

existência de irregularidades no medidor, além do aumento nas faturas 

posteriores evidenciando o desvio. A cobrança revela-se legítima e 

devida, não havendo que se falar em dano moral. Recurso conhecido e 

provido para julgar improcedente a ação. Recurso Inominado nº.: 

0028104-23.2017.811.0002 - Origem: Juizado Especial Cível do Cristo Rei 

Recorrente (s): ENERGISA MATO GROSSO S/A - Recorrido(s): JOCINETE 

ALVES DO NASCIMENTO - Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado de 

Moraes Assim, diante da ausência de comprovação da ilegalidade dos 

débitos, bem como da realização de seu pagamento, a improcedência do 

pedido de declaração de inexistência dos débitos é medida imperiosa. DO 

PEDIDO CONTRAPOSTO A parte reclamada requer o pagamento no valor 

da dívida relativamente ao inadimplemento, aduz que a parte autora 

deveria quitar seus débitos, porém, deixou de pagar o importe de R$ 

10.567,92 (dez mil quinhentos e noventa e sete reais e noventa e dois 

centavos), que se encontra inadimplente, sem notícias nos autos de 

quitação. Diante da comprovação do consumo e, em face de inadimplência 

da mesma, merece guarida o pedido contraposto apresentado pela parte 

reclamada. DISPOSITIVO Ante o exposto, julgo IMPROCEDENTES os 

pedidos da exordial, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil. Revogar a tutela de urgência concedida, devendo a parte 

reclamada observar os termos da tese firmada pelo STJ no julgamento do 

recurso repetitivo REsp 1.412.433-RS, no que tange a cobrança dos 

débitos e suspensão do fornecimento de energia elétrica. Acolho o pedido 

contraposto, determinando que a parte autora pague a fatura discutida 

nos autos (recuperação de consumo), cujo valor total é de R$ 10.567,92 

(dez mil quinhentos e noventa e sete reais e noventa e dois centavos), 

acrescida de juros e corrigida monetariamente a partir do vencimento da 

fatura. Sem custas nem honorários, em conformidade com o art.54 e 

art.55, ambos da Lei 9.099/95. À consideração do Excelentíssimo Juiz de 

Direito do Juizado Especial Cível da Comarca de Jaciara para homologação 

conforme o artigo 40 da lei 9.099/95. Jaciara - MT. Publicado e registrado 

no PJE. DANILO ALEXANDRE ALVES Juiz Leigo Vistos, Homologo, para 

que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra 

do Juiz Leigo deste Juizado Especial. Preclusa a via recursal, em nada 

sendo requerido, arquive-se com as baixas necessárias. Intimem-se as 

partes da sentença. Jaciara - MT. EDNEI FERREIRA DOS SANTOS Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002186-05.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ALINE BRAGA RENA DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MULLENA CRISTINA MARTINS DOS SANTOS OAB - MT21363-0-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1002186-05.2019.8.11.0010. REQUERENTE: ALINE BRAGA RENA DE LIMA 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A Vistos etc. Dispensado o relatório nos termos do artigo 38, caput, da 

lei n. 9.099/95. Analisando o processo, verifico que se encontra maduro 

para julgamento, sendo desnecessária a produção de outras provas, 

motivo pelo qual passo ao julgamento antecipado da lide, conforme o art. 

355, I do CPC. Trata-se de ação proposta por ALINE BRAGA RENA DE 

LIMA, em desfavor de ENERGISA MATOGROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A. Relata a parte autora ser consumidora da parte reclamada, 

afirmando que fora vítima de cobrança abusiva, referente fatura indevida, 

requerendo assim a declaração de inexistência do débito, bem como 

indenização de danos morais. Tutela de urgência deferida. Em 

contestação alega a parte reclamada, em síntese, que não há dever de 

indenizar, haja vista inexistência de qualquer irregularidade na cobrança e 

na suspensão do fornecimento de energia, pugnando pela condenação da 

parte demandante em pedido contraposto. Inexistindo preliminares, passo 

a análise de mérito da demanda. É o breve relato. Decido. MÉRITO Em 

análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, 

tenho que NÃO assiste parcial razão à parte autora. A solução do litígio 

não demanda muito esforço, mormente pela regra do Código de Processo 

Civil que estabelece que compete ao autor provar o fato constitutivo do 

seu direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido 

direito. Além disso, segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do 

Código de Processo Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda 

matéria de defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que 

impugna o pedido do autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos 

não impugnados. Com efeito, o que se tem de relevante para o deslinde da 

controvérsia é que a parte autora contesta as faturas emitidas pela parte 

reclamada a título de recuperação de consumo, afirmando ainda que não 

fora possibilitado o contraditório e a ampla defesa para contestação do 

débito. DA RECUPERAÇÃO DE CONSUMO Em que pese a alegação da 

parte autora de ilegalidade na cobrança, tenho que tal tese não pode 

prosperar. Pois bem, a parte reclamada demonstrou efetivamente a 

existência de irregularidade na unidade consumidora constatada em 

03/07/2018, trazendo aos autos o TOI – Termo de Ocorrência de Inspeção, 

comunicação do consumo recuperado, oportunizando a apresentação de 

recurso, conjunto fotográfico, o histórico do consumo e laudo realizado 

pelo Instituto de Pesos e Medidas de Mato Grosso – IPEM-MT com 

“Resultado Final: REPROVADO ” (documento de id 29109527 - Pág. 10), 

conforme se infere dos documentos que instruíram a peça de resistência, 

demonstrando suficientemente que havia irregularidade na unidade 

consumidora, sendo que “O medidor não está funcionando de acordo com 

o Regulamento Técnico Metrológico acima referenciado. O medidor 

encontra-se com a base violada.” Analisando detidamente os autos, 

verifico através do TOI e relatório fotográfico trazido nos autos, que a 

inspeção de fato ocorrera, bem como a demandada demonstrou que na 

época da constatação da irregularidade, fora oportunizada em favor da 

parte autora a possibilidade de acompanhamento da inspeção a ser 

realizada no medidor, a qual se manteve inerte. Assim, há prova suficiente 

que demonstre que a parte autora usufruiu da prestação de serviço – 

energia elétrica, possuindo a empresa ré, nessas condições, o direito de 

emitir fatura de recuperação de receita com amparo na Resolução 

414/2010 da ANEEL. Aliás, referida fatura foi extraída com base em 

critérios técnicos dos artigos 129; 130, Inciso V e 133, todos da 

Resolução n° 414/2010, da ANEEL. Ainda, conforme se infere da citada 

resolução, a perícia técnica não se monstra imprescindível para a 

recuperação do consumo não faturado, bem como poderia a parte autora 

ter realizado tal solicitação, quando do recebimento da comunicação de 

constatação da irregularidade. Ademais, é entendimento atual do Superior 

Tribunal de Justiça, no que toca a desnecessidade de perícia, quando 

demonstrada a existência de fraude através de outras provas, hipótese 

dos autos, vejamos: Ementa: APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO PÚBLICO NÃO 

ESPECIFICADO. ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO. 

RECUPERAÇÃO DO CONSUMO. FRAUDE NO MEDIDOR. PROVA PERICIAL. 

DESNECESSIDADE. RESOLUÇÕES 456/20 E 414/2010 AMBAS DA ANEEL. 

CORTE NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. DÉBITO PRETÉRITO. 

IMPOSSIBILIDADE. HONORÁRIOS RECURSAIS. APLICAÇÃO DO ART. 85, 

§11, DO CPC. 1. Prova documental carreada nos autos que evidencia a 

existência de fraude. 2. Desnecessária a realização de prova pericial, já 

que a fraude foi devidamente comprovada nos autos pelas fotografias e 

termo de ocorrência de irregularidade e, especialmente, pelo histórico de 

consumo. 3. A facilitação do ônus da prova ao consumidor não o exime de 

contrapor os fatos e documentos juntados pela concessionária. 4. Não há 

qualquer ilegalidade na aplicação da Resolução n. 414/10 da ANEEL para 

cálculo da recuperação do consumo que deixou de ser faturado. 5. 

Legítima a incidência do custo administrativo, porquanto presentes os 

requisitos das Resoluções nº 456/00 e nº 1.058/2010, ambas da ANEEL. 

6. A suspensão do serviço de fornecimento de energia elétrica em caso 

de inadimplemento de débito atual está legalmente prevista no art. 6º, §3º 

da Lei nº 8.987/95, bem como no art. 140, §3º, II, da Resolução nº 

414/2010, da ANEEL. Entendimento sedimentado no STJ e neste Tribunal 

de Justiça. No caso dos autos, em se tratando de recuperação de 

consumo (débitos pretéritos, portanto), mostra-se ilegal o corte de energia. 
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7. Sentença parcialmente reformada para admitir a cobrança do custo 

administrativo. Diante do desprovimento na íntegra das razões da autora, 

impõe-se a majoração dos honorários sucumbenciais devidos ao 

procurador da ré, de acordo com o disposto no art. 85, §11, do CPC. 

NEGARAM PROVIMENTO AO APELO DA AUTORA E DERAM PARCIAL 

PROVIMENTO AO APELO DA RÉ. (Apelação Cível Nº 70077883445, 

Vigésima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Luiz 

Felipe Silveira Difini, Julgado em 26/07/2018) No caso, não há que se falar 

em indenização por danos morais tendo em vista que não houve qualquer 

irregularidade praticada pela parte ré, no que tange as cobranças. Essas 

premissas forçam reconhecer a improcedência dos pedidos da parte 

autora, conforme entendimento firmado pela Turma Recursal do Estado do 

Mato Grosso, assim ementado: RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE 

CONSUMO – ENERGIA ELÉTRICA – FATURA DE RECUPERAÇÃO DE 

CONSUMO – DANO MORAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDENCIA – 

INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMADA – SENTENÇA REFORMADA – 

LAUDO E FOTOS ATESTANDO A EXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADES DO 

MEDIDOR – DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO – COBRANÇA DEVIDA 

– SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA 

JULGAR IMPROCEDENTE A AÇÃO. As provas coligidas nos autos são 

suficientes para o deslinde da controvérsia, pelo que se afasta a 

sentença de parcial procedência. A cobrança contestada é devida, tendo 

em vista o TOI e acervo fotográfico anexado na contestação, atestando a 

existência de irregularidades no medidor, além do aumento nas faturas 

posteriores evidenciando o desvio. A cobrança revela-se legítima e 

devida, não havendo que se falar em dano moral. Recurso conhecido e 

provido para julgar improcedente a ação. Recurso Inominado nº.: 

0028104-23.2017.811.0002 - Origem: Juizado Especial Cível do Cristo Rei 

Recorrente (s): ENERGISA MATO GROSSO S/A - Recorrido(s): JOCINETE 

ALVES DO NASCIMENTO - Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado de 

Moraes Assim, diante da ausência de comprovação da ilegalidade dos 

débitos, bem como da realização de seu pagamento, a improcedência do 

pedido de declaração de inexistência dos débitos é medida imperiosa. DO 

PEDIDO CONTRAPOSTO A parte reclamada requer o pagamento no valor 

da dívida relativamente ao inadimplemento, aduz que a parte autora 

deveria quitar seus débitos, porém, deixou de pagar o importe de R$ 

998,28 (novecentos e noventa e oito reais e vinte e oito centavos), que se 

encontra inadimplente, sem notícias nos autos de quitação. Diante da 

comprovação do consumo e, em face de inadimplência da mesma, merece 

guarida o pedido contraposto apresentado pela parte reclamada. 

DISPOSITIVO Ante o exposto, julgo IMPROCEDENTES os pedidos da 

exordial, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil. Revogar a tutela de urgência concedida, devendo a parte reclamada 

observar os termos da tese firmada pelo STJ no julgamento do recurso 

repetitivo REsp 1.412.433-RS, no que tange a cobrança dos débitos e 

suspensão do fornecimento de energia elétrica. Acolho o pedido 

contraposto, determinando que a parte autora pague a fatura discutida 

nos autos (recuperação de consumo), cujo valor total é de R$ 998,28 

(novecentos e noventa e oito reais e vinte e oito centavos), acrescida de 

juros e corrigida monetariamente a partir do vencimento da fatura. Sem 

custas nem honorários, em conformidade com o art.54 e art.55, ambos da 

Lei 9.099/95. À consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado 

Especial Cível da Comarca de Jaciara para homologação conforme o artigo 

40 da lei 9.099/95. Jaciara - MT. Publicado e registrado no PJE. DANILO 

ALEXANDRE ALVES Juiz Leigo Vistos, Homologo, para que surtam seus 

jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo 

deste Juizado Especial. Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, 

arquive-se com as baixas necessárias. Intimem-se as partes da sentença. 

Jaciara - MT. EDNEI FERREIRA DOS SANTOS Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003030-52.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

GERULINA DAMASCENA NETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO GUIMARAES NOGUEIRA OAB - MT0012853A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1003030-52.2019.8.11.0010. REQUERENTE: GERULINA DAMASCENA 

NETO REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos etc. Dispensado o 

relatório nos termos do artigo 38, caput, da lei n. 9099/95. Analisando o 

processo, verifico que se encontra maduro para julgamento, sendo 

desnecessária a produção de outras provas, motivo pelo qual passo ao 

julgamento antecipado da lide, conforme o art. 355, I do CPC. Trata-se de 

ação proposta por GERULINA DAMASCENA NETO, em desfavor de 

TELEFÔNICA BRASIL S.A. Relata a parte autora que teve o nome inserido 

nos órgãos de proteção ao crédito pela parte reclamada, referente débito 

indevido, requerendo assim a declaração de inexistência do débito, bem 

como indenização de danos morais. Tutela de urgência deferida. Em 

contestação alega a parte reclamada, em síntese, preliminar de ausência 

de documento original e impossibilidade de inversão do ônus da prova e, 

afirmando no mérito que o débito é devido, ante a existência de relação 

jurídica entre as partes, não havendo dever de indenizar, haja vista 

inexistência de qualquer irregularidade na cobrança, pugnando ao final 

pela condenação da parte autora nas penas de litigância de má-fé e 

pedido contraposto. É o breve relato. Decido. PRELIMINARES Rejeito a 

preliminar de ausência de documento original, no que toca a consulta junto 

aos órgãos de proteção ao crédito, tendo em vista que os documentos 

trazidos aos autos apresentam informações verossímeis. No que tange a 

preliminar de impossibilidade de inversão do ônus da prova, tenho que 

esta deve ser indeferida, pois conforme se infere dos autos, trata-se de 

relação de consumo, ao passo que a parte autora, ora consumidora, se 

mostra hipossuficiente frente a parte reclamada, ora fornecedora. 

Ultrapassada a fase das preliminares, passo à análise do MÉRITO da 

demanda. MÉRITO Em análise aos elementos e circunstâncias que 

envolvem a controvérsia, tenho que razão NÃO assiste à parte autora. A 

solução do litígio não demanda muito esforço, mormente pela regra do 

Código de Processo Civil que estabelece que compete ao autor provar o 

fato constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou 

extintivo do referido direito. Além disso, segundo a regra contida nos 

artigos 336 e 341 do Código de Processo Civil, compete ao réu alegar, na 

contestação, toda matéria de defesa, expondo as razões de fato e de 

direito, com que impugna o pedido do autor, sob pena de presumirem 

verdadeiros os fatos não impugnados. Temos por regra, que nos litígios 

envolvendo relações de consumo, tal qual no presente caso, o ônus da 

prova passa a ser da parte fornecedora. A inversão do ônus da prova 

tem como fundamento a hipossuficiência da parte consumidora, não só no 

plano econômico, mas também jurídico, principalmente processual, porque 

não raras vezes está a parte consumidora impossibilitada de comprovar 

seu direito por ausência de dados, enquanto a parte fornecedora tem ao 

seu alcance todos os elementos indispensáveis para a produção da 

prova. Assim, inverto o ônus da prova em favor da parte consumidora, o 

que faço com supedâneo no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de 

proporcionar equilíbrio na relação processual. Incumbe a parte reclamada 

provar a veracidade de seus argumentos alegados, na qualidade de 

fornecedora de serviços, seja em razão da inversão do ônus da prova, 

seja porque as assertivas são fatos extintivos de direito, nos termos do 

art. 373, II, do CPC. Compulsando os autos verifico que a parte reclamada 

conseguiu satisfatoriamente com a contestação inibir os fatos 

constitutivos do direito do autor trazido com a exordial e, provando o que 

afirmou com a defesa. Com efeito, o que se tem de relevante para o 

deslinde da controvérsia é que a parte autora contesta as cobranças 

realizadas pela parte reclamada, negando qualquer débito. No caso em 

tela, de acordo com a prova dos autos, houve de fato a contratação de 

serviços pela parte autora junto a parte ré. Nesses termos, há de se 

reconhecer a legitimidade do débito, bem como o vínculo entre as partes. 

A parte reclamada juntou nos autos a comprovação do serviço contratado 

pela parte demandante, conforme se extrai dos contratos juntados com a 

defesa, sendo que a assinatura é idêntica as demais assinaturas apostas 

nos documentos que instruíram a exordial, bem como o documento de 

identidade é o mesmo trazido com a inicial. A parte requerente deixou de 

trazer qualquer contraponto às provas apresentadas pela parte ré. Assim, 

a dívida e a cobrança são legítimas, descabe, portanto, o pleito de 

indenização por danos morais. Assim, não há falar em declaração de 

inexistência do débito, muito menos em indenização a título de danos 

morais, pois não comprovada qualquer ilegalidade no proceder da parte 

reclamada. A propósito, averbe-se julgado pertinente: “RECURSO 

INOMINADO. CONSUMIDOR. INDENIZATÓRIA. INSCRIÇÃO EM CADASTRO 
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RESTRITIVO DE CRÉDITO. DÍVIDA OBJETO DE CESSÃO DE CRÉDITO. 

DÉBITO CUJA ORIGEM RESTOU DEMONSTRADA. SENTENÇA MANTIDA. 

RECURSO DESPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71005143847, Terceira Turma 

Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Roberto Arriada Lorea, Julgado 

em 26/03/2015)”. Destarte, não se verificando a ocorrência de qualquer 

conduta ilícita ou indevida pela parte reclamada, não há que se falar em 

ocorrência de dano material e moral, uma vez que, ausentes os requisitos 

necessários para que haja o dever de indenizar, ou seja, o ato ilícito, o 

dano, o nexo de causalidade entre o ato, o dano e a culpa da reclamada. 

DA LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ Vislumbro no presente litígio a existência de 

litigância de má-fé pela parte autora, frente à notória alteração na 

realidade dos fatos, nos termos do art. 142 do CPC, o que dá ensejo à sua 

condenação, nos termos do art. 81 do Código de Processo Civil. A parte 

reclamante ingressou com a presente demanda afirmando não possuir 

qualquer relação jurídica com a parte reclamada que justificasse os 

débitos, o que implicaria em ato ilícito ensejador de danos morais pelo 

abalo sofrido, em virtude dos atos da parte reclamada, que ensejou a 

inserção de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito. Entretanto, 

compulsando aos autos, verifico que a reclamada cumpriu com seu ônus 

probatório, demonstrando se tratar de dívida devidamente contraída, 

inclusive acostando aos autos documentos que demonstram a existência 

junto a parte autora. Logo, resta clara a alteração dos fatos, já que a parte 

reclamante indica a inexistência da relação jurídica devidamente 

comprovada nos presentes autos, tornando-se a condenação em litigância 

de má-fé medida necessária. Imperioso mencionar, inclusive, que se há 

alguma irregularidade esta encontra-se no agir da parte autora, que na 

tentativa de se eximir de suas obrigações induziu em erro este juízo 

alterando a verdade dos fatos, ficando caracterizada a litigância de má-fé 

prevista no artigo 80 do CPC. Eis o entendimento jurisprudencial: 

APELAÇÃO CIVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO 

CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 

LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDENCIA 

MANTIDA. LITIGANCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA. 1. BAIXA DO FEITO EM 

DILIGÊNCIA. DAS PROVAS PRODUZIDAS NOS AUTOS: As provas 

produzidas pela parte ré, nos termos do que dispõe o artigo 333, II, do 

Código de Processo Civil, são suficientes para contrapor o alegado pelo 

requerente e comprovar que a contratação de fato existiu. 2. LITIGÂNCIA 

DE MÁ-FÉ. Mantida a condenação da parte demandante. Inviabilidade de 

condenação do procurador da parte. Precedentes desta Corte e do 

Superior Tribunal de Justiça. NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO DE 

APELAÇÃO. (Apelação Cível Nº 70056465560, Décima Nona Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo João Lima Costa, Julgado em 

08/10/2013). DA REALIZAÇÃO DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA Tenho pela 

desnecessidade de perícia, vez que dos documentos acostados nos 

autos é possível se inferir a existência de relação entre as partes, ou seja, 

o conjunto probatório dos autos possibilita a identificação da relação havia 

entre a parte autora e a parte ré. Ademais, o contrato juntado nos autos e, 

assinado pela parte autora, possibilita inferir a olho nu, a semelhança da 

assinatura, se comparado aos demais documentos assinados por ela nos 

autos. Eis o entendimento da e. Turma Recursal do Estado de Mato 

Grosso: RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – 

RELAÇÃO DE CONSUMO – DOCUMENTOS APRESENTADOS PELA 

EMPRESA DEMONSTRAM A EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA VÁLIDA 

E LEGITIMIDADE DO DÉBITO - APRESENTAÇÃO DE CONTRATO – 

SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA COM CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE 

MÁ- FÉ MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. A Recorrente 

alega na inicial que teve seu nome inscrito nos órgãos de proteção ao 

crédito, no entanto, declara que desconhece a divida negativada e nega a 

relação jurídica, o que, novamente se repete em sede de recurso 

inominado. De outro lado, a Recorrida apresentou, na contestação, 

contrato devidamente assinado pelo Recorrente juntamente com faturas, a 

não configurar nem de longe a possibilidade de fraude, e, assinaturas 

estas que dispensam a perícia grafotécnica, visto que, são idênticas a 

olho nu. É possível perceber a semelhança comparando a assinatura do 

RG e procuração, com a assinatura presente no contrato apresentado 

pelo Recorrido na contestação. A sentença de improcedência proferida 

pelo juízo monocrático não merece qualquer alteração, uma vez que 

comprovada a legalidade da divida. (Recurso Inominado nº.: 

0035426-94.2017.811.0002 - Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado de 

Moraes - Data do Julgamento: 13/09/2018 - TURMA RECURSAL - ESTADO 

DE MATO GROSSO) DO PEDIDO CONTRAPOSTO A parte reclamada 

requer o pagamento no valor da dívida relativamente ao inadimplemento, 

aduz que a parte autora deveria quitar seus débitos, porém, deixou de 

pagar o importe de R$ 214,95 (duzentos e quatorze reais e noventa e 

cinco centavos), que se encontra inadimplente, sem notícias nos autos de 

quitação. Diante da comprovação da relação jurídica e, em face de 

inadimplência da mesma, merece guarida o pedido contraposto 

apresentado pela parte reclamada. DISPOSITIVO Ante o exposto, julgo 

IMPROCEDENTES os pedidos da exordial, declarando extinto o feito com 

resolução do mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil. ACOLHO o pedido contraposto, determinando que a parte 

autora pague a fatura discutida nos autos, cujo valor total é de R$ 214,95 

(duzentos e quatorze reais e noventa e cinco centavos), acrescida de 

juros e corrigida monetariamente a partir do vencimento da fatura. Por 

outro lado, condeno a parte reclamante à pena de litigância de má-fé no 

valor equivalente a 5% sobre o valor corrigido da causa, a ser revertido 

em favor da parte reclamada, na forma do artigo 81, do Código de 

Processo Civil. Outrossim, em decorrência da má-fé, condeno a parte 

reclamante, na forma do artigo 55 da Lei n. 9.099/95, ao pagamento das 

custas e honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da causa, 

levando-se em conta os critérios do art. 85, §8º do Código de Processo 

Civil. Ressalto, ainda, que, nos termos do Enunciado 114 do FONAJE, “A 

gratuidade da justiça não abrange o valor devido em condenação por 

litigância de má-fé (XX Encontro – São Paulo/SP)”. À consideração do 

Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial Cível da Comarca de 

Jaciara para homologação conforme o artigo 40 da lei 9.099/95. Jaciara - 

MT. Publicado e registrado no PJE. DANILO ALEXANDRE ALVES Juiz Leigo 

Vistos, Homologo, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o 

Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo deste Juizado Especial. 

Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, arquive-se com as 

baixas necessárias. Intimem-se as partes da sentença. Jaciara - MT. 

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003193-32.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANA MARIA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO GUIMARAES NOGUEIRA OAB - MT0012853A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1003193-32.2019.8.11.0010. REQUERENTE: JULIANA MARIA DE SOUZA 

REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos etc. Dispensado o relatório 

nos termos do artigo 38, caput, da lei n. 9.099/95. Analisando o processo, 

verifico que se encontra maduro para julgamento, sendo desnecessária a 

produção de outras provas, motivo pelo qual passo ao julgamento 

antecipado da lide, conforme o art. 355, I do CPC. Trata-se de ação 

proposta por JULIANA MARIA DE SOUZA, em desfavor de TELEFÔNICA 

BRASIL S.A. Relata a parte autora que teve o nome inserido nos órgãos 

de proteção ao crédito pela parte reclamada, referente débito indevido, 

requerendo assim a declaração de inexistência do débito, bem como 

indenização de danos morais. Tutela de urgência deferida. Em 

contestação alega a parte reclamada, em síntese, preliminar de 

impossibilidade de inversão o ônus da prova e ausência de consulta 

extraída no balcão dos órgãos de proteção ao crédito, afirmando no mérito 

que o débito é devido, ante a existência de relação jurídica entre as 

partes, não havendo dever de indenizar, haja vista inexistência de 

qualquer irregularidade na cobrança, pugnando ao final pela condenação 

da parte autora no pedido contraposto. É o breve relato. Decido. 

PRELIMINARES Rejeito a preliminar de ausência de documento original, no 

que toca a consulta junto aos órgãos de proteção ao crédito, tendo em 

vista que os documentos trazidos aos autos apresentam informações 

verossímeis. No que tange a preliminar de impossibilidade de inversão do 

ônus da prova, tenho que esta deve ser indeferida, pois conforme se 

infere dos autos, trata-se de relação de consumo, ao passo que a parte 

autora, ora consumidora, se mostra hipossuficiente frente a parte 

reclamada, ora fornecedora. Ultrapassada a fase das preliminares, passo 
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à análise do MÉRITO da demanda. MÉRITO Em análise aos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que assiste razão à 

parte autora. A solução do litígio não demanda muito esforço, mormente 

pela regra do Código de Processo Civil que estabelece que compete ao 

autor provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, 

impeditivo ou extintivo do referido direito. Além disso, segundo a regra 

contida nos artigos 336 e 341 do Código de Processo Civil, compete ao réu 

alegar, na contestação, toda matéria de defesa, expondo as razões de 

fato e de direito, com que impugna o pedido do autor, sob pena de 

presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. Temos por regra, que 

nos litígios envolvendo relações de consumo, tal qual no presente caso, o 

ônus da prova passa a ser da parte fornecedora. A inversão do ônus da 

prova tem como fundamento a hipossuficiência da parte consumidora, não 

só no plano econômico, mas também jurídico, principalmente processual, 

porque não raras vezes está a parte consumidora impossibilitada de 

comprovar seu direito por ausência de dados, enquanto a parte 

fornecedora tem ao seu alcance todos os elementos indispensáveis para 

a produção da prova. Assim, inverto o ônus da prova em favor da parte 

consumidora, o que faço com supedâneo no art. 6º, VIII, do CDC, com o 

fito de proporcionar equilíbrio na relação processual. Incumbe a parte 

reclamada provar a veracidade de seus argumentos alegados, na 

qualidade de fornecedora de serviços, seja em razão da inversão do ônus 

da prova, seja porque as assertivas são fatos extintivos de direito, nos 

termos do art. 373, II, do CPC. Compulsando os autos verifico que a parte 

reclamada não conseguiu satisfatoriamente com a contestação inibir os 

fatos constitutivos do direito do autor trazido com a exordial e, nem provar 

o que afirmou com a defesa. Com efeito, o que se tem de relevante para o 

deslinde da controvérsia é que a parte autora contesta as cobranças 

realizadas pela parte reclamada, que ensejaram a inserção de seu nome 

nos órgãos de proteção ao crédito. Outrossim, em exame do conjunto 

fático probatório disponível nos autos, nota-se que foi juntado pela parte 

promovida, no corpo da peça de resistência, telas e relatórios que 

aparentam ser de seu sistema, os quais não têm o condão probatório, pois 

ao que tudo indica se tratam de documentos apócrifos e produzidos 

unilateralmente. Nesse sentido: E M E N T A RECURSO INOMINADO – 

RELAÇÃO DE CONSUMO – DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO 

– INSCRIÇÃO EM SERASA – DANO MORAL – SENTENÇA DE 

IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE – TELAS 

SISTÊMICAS – PROVA UNILATERAL E SEM VALOR PROBATÓRIO – DANO 

MORAL NÃO CONFIGURADO – EXISTÊNCIA DE RESTRIÇÕES 

PREEXISTENTES (SÚMULA 385 STJ) – SENTENÇA REFORMADA – 

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.A tese de defesa da 

parte Recorrida se baseia em telas sistêmicas, as quais, conforme 

entendimento sedimentado pela Turma Recursal Única, são provas 

unilaterais desprovidas de qualquer valor probatório. Em razão do 

deferimento da inversão do ônus da prova, a incumbência de comprovar a 

existência do contrato, a origem da dívida, sua legitimidade e a legalidade 

da restrição apontada é da empresa Ré, ante a hipossuficiência técnica do 

consumidor. Diante da inexistência de provas da contratação dos serviços 

questionados, seja ela expressa, através de assinatura de contrato, ou 

verbal, através de canais de atendimento telefônico, os débitos vinculados 

a estes contratos são inexigíveis, não podendo exigir de quaisquer das 

partes, tampouco do consumidor, a produção de prova ou contraprova de 

fato negativo. Reconhecendo a inexigibilidade dos débitos, também é 

indevida a restrição apontada. No entanto, o pleito indenizatório é 

improcedente, haja vista a existência de restrições pretéritas, 

aplicando-se o teor da Súmula 385, do STJ. Recurso conhecido e 

parcialmente provido. (N.U 1000816-95.2019.8.11.0040, TURMA 

RECURSAL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal 

Única, Julgado em 22/07/2019, Publicado no DJE 23/07/2019) No presente 

caso, em pese a reclamada tenha afirmado a existência do débito, bem 

como tenha asseverado na peça de resistência a inexistência de 

irregularidades, observa-se que esta NÃO trouxe aos autos qualquer tipo 

de contrato ou documento, quiçá aqueles firmados pela parte autora, que 

comprovasse a realização de relação jurídica entre a partes, se 

descuidando de provar o alegado na peça defensiva, passando ao largo 

de comprovar a relação jurídica entre as partes, que ensejaram os débitos 

discutidos nos autos. Deste modo, entendo que assiste razão a parte 

reclamante, pois não houve a comprovação dos débitos que originaram a 

inscrição de seus dados pessoais junto ao órgão de restrição ao crédito 

(SPC/SERASA). No entanto, prevalece no âmbito do Superior Tribunal de 

Justiça o entendimento de que o dano moral sofrido em virtude de indevida 

negativação do nome se configura “in re ipsa”, ou seja, 

independentemente de prova. Nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL. 

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO DO NOME DO AUTOR NOS CADASTROS DE 

PROTEÇÃO AO CRÉDITO. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 1.022 DO 

CPC/2015. DANO MORAL IN RE IPSA. ASTREINTES. VALOR DOS DANOS 

MORAIS. REEXAME DE CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 

7/STJ. RAZOABILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Inexiste afronta ao art. 

1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma 

clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, 

manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam 

infirmar a conclusão adotada pelo Juízo. 2. O recurso especial não 

comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto 

fático dos autos (Súmula n. 7 do STJ). 3. Consoante a jurisprudência desta 

Corte, "nos casos de protesto indevido de título ou inscrição irregular em 

cadastros de inadimplentes, o dano moral se configura in re ipsa, isto é, 

prescinde de prova" (REsp n. 1.059.663/MS, Relatora Ministra NANCY 

ANDRIGHI, DJe 17/12/2008). 4. Somente em hipóteses excepcionais, 

quando irrisório ou exorbitante o valor da indenização por danos morais 

arbitrado na origem, a jurisprudência desta Corte permite o afastamento do 

óbice da Súmula n. 7 do STJ para possibilitar sua revisão. No caso, a 

quantia arbitrada na origem é razoável, não ensejando a intervenção desta 

Corte. 5. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 

1214839 / SC AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 

2017/0309892-0 – Relator (a) Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA - 

Órgão Julgador T4 - QUARTA TURMA - Data do Julgamento 26/02/2019 - 

Data da Publicação/Fonte DJe 08/03/2019) (Grifei) Insta ressaltar que a 

responsabilidade da parte reclamada como fornecedora de serviços é 

objetiva nos termos do art. 14 do CDC, que assim dispõe: O fornecedor de 

serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela 

reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à 

prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou 

inadequadas sobre sua fruição e riscos. Tal responsabilidade é afastada 

apenas quando comprovada que, tendo prestado o serviço, o defeito 

inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º, inc. I e 

II, do art. 14, do CDC). Sendo o ônus da prova relativo a essas hipóteses 

do prestador do serviço e não tendo ele se desincumbido do ônus que lhe 

cabia deve ser responsabilizado pelos danos causados. Os artigos 186 e 

927 ambos do Código Civil Brasileiro, prelecionam que: Art. 186. Aquele 

que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar 

direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete 

ato ilícito. Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar 

dano a outrem, fica obrigado a repará-lo. Nesse caso, em que provável a 

aflição da parte autora em face do ato lesivo ensejado pela parte 

demandada, resta estabelecido o dever de indenizar por dano moral, 

importando, na sequência, fixar o quantum indenizatório. Com efeito, a 

indenização por dano moral deve representar para a vítima uma satisfação 

capaz de amenizar de alguma forma o sofrimento impingido. A eficácia da 

contrapartida pecuniária está na aptidão para proporcionar tal satisfação 

em justa medida, de modo que não signifique um enriquecimento sem 

causa para a vítima e produza impacto bastante no causador do mal a fim 

de dissuadi-lo a praticar novo atentado. Sopesando tais orientações e 

ponderando as circunstâncias do caso, reputo apropriada e condizente a 

fixação da verba indenizatória por danos morais, satisfazendo, assim, a 

justa proporcionalidade entre o ato ilícito e o constrangimento causado, 

bem como a condição econômica da parte reclamada, atendendo ao 

caráter compensatório e ao mesmo tempo inibidor a que se propõe a 

pretensão indenizatória, nos moldes estabelecidos na Constituição da 

República, suficiente para representar um desestímulo à prática de novas 

condutas pelo agente causador do dano. Assim, ante a ausência de 

comprovação de vínculo entre as partes, a declaração de inexistência da 

relação jurídica e do débito é medida que se impõe. INAPLICABILIDADE DA 

SÚMULA 385 STJ Analisando detidamente os autos, verifico que a parte 

autora possui outros apontamentos negativos em seu nome, porém, 

tratam-se de apontamentos posteriores ao discutido nesta demanda, ou 

seja, a negativação realizada pela parte reclamada é anterior as demais 

negativações. Nesse sentido, torna-se inaplicável, no caso em comento, o 

teor da súmula 385 do STJ, vez que inexiste inscrição preexiste à 

discutida nos autos. Todavia, conforme entendimento jurisprudencial, a 

inscrição posterior deve ser levada em conta para reduzir o valor 

indenizatório, já que a situação da parte autora é diversa daquele que 
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nunca teve uma anotação lícita. Nesse entendimento: RECURSO 

INOMINADO - INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES - 

AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DO DÉBITO – DEVER DE 

INDENIZAR - EXISTÊNCIA DE OUTRA restrição posterior – 

INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ - DANO MORAL 

CONFIGURADO IN RE IPSA – REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO - 

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (N.U 

8015881-52.2016.8.11.0028, TURMA RECURSAL, GONCALO ANTUNES DE 

BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 11/07/2019, Publicado 

no DJE 12/07/2019) Desta forma, ante a inexistência de negativação 

preexistente, tem-se por inaplicável a súmula 385 do STJ. DO PEDIDO 

CONTRAPOSTO No que tange a pretensão contraposta, formulada pela 

parte reclamada, tenho que a mesma deve ser indeferida. Compulsando os 

autos, verifico que esta, não conseguiu trazer provas aptas a demonstrar 

a veracidade de suas alegações, passando ao largo de comprovar a 

contratação dos serviços pela parte autora que, supostamente originaram 

os débitos discutidos nos autos. Assim, diante da ausência de 

comprovação dos débitos, a improcedência do pedido contraposto é 

medida imperiosa. DISPOSITIVO Ante o exposto, julgo PROCEDENTES os 

pedidos da exordial, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, para o fim de: 1 – confirmar a tutela de urgência deferida 

nos autos; e 2 – condenar a parte reclamada ao pagamento de R$ 

3.000,00 (três mil reais) pelos danos morais sofridos pela parte 

reclamante, ante a existência de negativações posteriores, valor este que 

deverá ser acrescido de correção monetária pelo índice oficial - 

INPC/IBGE, a partir da presente data e juros legais de 1% (um por cento) 

ao mês, desde o evento danoso, conforme disposição da súmula 54 do 

STJ. Sem custas nem honorários, em conformidade com o art.54 e art.55, 

ambos da Lei 9.099/95. À consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito 

do Juizado Especial Cível da Comarca de Jaciara para homologação 

conforme o artigo 40 da lei 9.099/95. Jaciara - MT. Publicado e registrado 

no PJE. DANILO ALEXANDRE ALVES Juiz Leigo Vistos, Homologo, para 

que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra 

do Juiz Leigo deste Juizado Especial. Preclusa a via recursal, em nada 

sendo requerido, arquive-se com as baixas necessárias. Intimem-se as 

partes da sentença. Jaciara - MT. EDNEI FERREIRA DOS SANTOS Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002234-61.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA VERONICE ALVES FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LANNING PIRES AMARAL OAB - MT20910/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1002234-61.2019.8.11.0010. REQUERENTE: MARIA VERONICE ALVES 

FERREIRA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos etc. Dispensado o relatório nos termos do artigo 38, 

caput, da lei n. 9099/95. Analisando o processo, verifico que se encontra 

maduro para julgamento, sendo desnecessária a produção de outras 

provas, motivo pelo qual passo ao julgamento antecipado da lide, conforme 

o art. 355, I do CPC. Trata-se de ação proposta por RODRIGO DOMINICI 

SACRAMENTO, em desfavor de ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. Relata a parte autora ser consumidora 

da parte reclamada através de Unidade Consumidora de energia elétrica, 

afirmando que houve a cobrança em valor superior a média de consumo, 

inexistindo qualquer justificativa para o débito, pleiteando ao final a 

declaração de inexistência dos débitos e indenização de danos morais. Em 

contestação alega a parte reclamada, em síntese, preliminar de 

incompetência do juizado especial, afirmando no mérito inexistência de 

qualquer ato ilícito, tendo em vista que a cobrança seguiu as normas 

fixadas pela ANEEL, inexistindo o dever de indenizar, pugnando ao final 

pela improcedência da demanda. É o breve relato. Decido. PRELIMINARES 

Rejeito a preliminar de incompetência do juizado especial para o 

processamento da causa, sob fundamento de necessidade de prova 

pericial, haja vista que inexiste nos autos qualquer comprovação de falha 

no medidor de energia elétrica da parte autora, bem como as cobranças 

combatidas na presente ação, foram realizadas diretamente pelos 

prepostos da parte ré, de modo que se torna despicienda a prova pericial. 

Ultrapassada a fase das preliminares, passo à análise do MÉRITO da 

demanda. MÉRITO Em análise aos elementos e circunstâncias que 

envolvem a controvérsia, tenho que parcial razão assiste à parte autora. 

De toda forma, a solução do litígio não demanda muito esforço, mormente 

pela regra do Código de Processo Civil que estabelece que compete ao 

autor provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, 

impeditivo ou extintivo do referido direito. Além disso, segundo a regra 

contida nos artigos 336 e 341 do Código de Processo Civil, compete ao réu 

alegar, na contestação, toda matéria de defesa, expondo as razões de 

fato e de direito, com que impugna o pedido do autor, sob pena de 

presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. Temos por regra, que 

nos litígios envolvendo relações de consumo, tal qual no presente caso, o 

ônus da prova passa a ser da parte fornecedora. A inversão do ônus da 

prova tem como fundamento a hipossuficiência da parte consumidora, não 

só no plano econômico, mas também jurídico, principalmente processual, 

porque não raras vezes está a parte consumidora impossibilitada de 

comprovar seu direito por ausência de dados, enquanto a parte 

fornecedora tem ao seu alcance todos os elementos indispensáveis para 

a produção da prova. Assim, inverto o ônus da prova em favor da parte 

consumidora, o que faço com supedâneo no art. 6º, VIII, do CDC, com o 

fito de proporcionar equilíbrio na relação processual. Incumbe a parte 

reclamada provar a veracidade de seus argumentos alegados, na 

qualidade de fornecedora de serviços, seja em razão da inversão do ônus 

da prova, seja porque as assertivas são fatos extintivos de direito, nos 

termos do art. 373, II, do CPC. Compulsando os autos verifico que a parte 

reclamada não conseguiu satisfatoriamente com a contestação inibir os 

fatos constitutivos do direito do autor trazido com a exordial e, nem provar 

o que afirmou com a defesa. Com efeito, o que se tem de relevante para o 

deslinde da controvérsia é saber se as faturas de energia elétrica 

referente ao mês 11/2016 é devida pela parte autora. Em simples análise 

aos documentos carreados aos autos no id 29106273, verifica-se que, de 

fato, que a fatura do mês de 11/2016 por mais que tenha sido cobrado o 

consumo eventual, está com consumo muito superior aos demais meses 

em que foi realizada a leitura. Ora, em simples análise do histórico de 

consumo da parte reclamante entre os meses 12/2015 a 12/2017, 

verifica-se que o consumo oscilou entre 170 a 287 kwh, contudo, a 

cobrança realizada, em junho/2016 apresenta 1.070 kwh. Logo, infere-se 

que tal cobrança destoa da média consumida pela parte autora. Aplica-se 

à espécie a inversão do ônus da prova, porque a reclamada é que detém 

condições técnicas para efetuar a substituição do medidor e enviar novas 

faturas. Alegando a parte reclamante a incidência de consumo atípico, 

cumpria à reclamada encaminhar técnicos ao local, para detectar a causa 

do aumento inesperado do registro de consumo de energia e elaborar 

relatório técnico assinado por profissional qualificado, juntando-o aos 

autos. Deixando de realizar tal diligência ou não comprovando aos autos 

que o fez, não pode cobrar pelo consumo evidenciado como atípico. Deste 

modo, entendo que assiste razão a parte reclamante, pois não houve a 

comprovação da legalidade das cobranças. Nesse sentido: E M E N T A 

RECURSOS INOMINADOS – RELAÇÃO DE CONSUMO – COBRANÇA 

EXORBITANTE – REVISÃO DE CONSUMO – FATURA DO MÊS 4/2017 – 

SENTENÇA PARCIAL PROCEDENCIA – INSURGENCIA DE AMBAS AS 

PARTES – EXORBITANCIA DEMONSTRADA POR MEIO DO EXTRATO DE 

CONSUMO – MÉDIA ACIMA DO QUE USUALMENTE CONSUMIDA – 

NECESSIDADE DE RECÁLCULO COM A BASE DA MÉDIA DE CONSUMO – 

CORTE COMPROVADO - DANO MORAL CONFIGURADO – RECURSOS 

CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDO APENAS O DA PARTE 

AUTORA. De análise dos autos, nota-se que inexistem provas técnicas 

que possibilitem a conclusão sobre a causa do consumo exagerado no 

período questionado (04/2017). Nesta hipótese, há de se concluir pela 

inversão do ônus da prova em favor do consumidor, notadamente quando 

a concessionária detém os meios técnicos de demonstração e há 

hipossuficiência da outra parte. Portanto, ausente à prova inequívoca da 

existência do consumo, impossível se apresenta a confirmação do valor 

cobrado, devendo a concessionária realizar a cobrança com base na 

média de consumo dos últimos 03 meses pagos pelo consumidor. No que 

tange ao dano moral, nota-se que restou demonstrada a suspensão do 

fornecimento de água em razão do débito discutido, tratando-se, portanto, 
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de dano in re ipsa. No que tange ao quantum indenizatório, tal deve ser 

arbitrado observando os critérios de razoabilidade, proporcionalidade, o 

qual fixo a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais). Percentual de revisão 

da fatura de 04/2017 que deve observar o consumo anterior de 3 meses, 

estabelecendo-se a média de 12 m³, devendo ser calculados ao preço 

vigente a época e todas as demais taxas devidas. Recurso conhecido e 

Parcialmente Provido. (N.U 1004463-54.2017.8.11.0045, TURMA 

RECURSAL, PATRICIA CENI DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado 

em 12/07/2019, Publicado no DJE 16/07/2019) Assim, ante a ausência de 

comprovação da legalidade das cobranças, deve a parte ré retificar a 

fatura dos mês 12/2016, devendo ser realizada a cobrança com base na 

média de consumo dos últimos 03 meses pagos pelo consumidor, 

anteriores a data da indigitada fatura, devendo apresentar nos autos a 

fatura retificada com prazo mínimo de 30 (trinta) dias do vencimento. DO 

DANO MORAL De outro tanto, acerca do aventado dano moral, tenho que 

esse NÃO se mostra presente. Com efeito, não se vislumbra dos 

elementos carreados aos autos a presença de qualquer agressão à honra 

da parte autora, sendo certo que o só fato de ter experimentado a 

realização das cobranças, pelo fato que se sucedeu, não é bastante para 

embasar uma condenação da parte ré na ordem extrapatrimonial. 

Ademais, as cobranças realizadas pela parte ré não apresentam palavras 

ofensivas, não havendo comprovação de que tenham abalado a parte 

autora. Vale dizer que, embora a responsabilidade da parte reclamada 

seja objetiva, tal não acoberta por lógica a existência do dano moral que 

deveria ser demonstrado pelo agente lesado. Dessa forma é que entendo 

inexistente o dano moral passível de reparação, porquanto não 

ultrapassou, nesse aspecto, o mero dissabor de sofrer a cobrança. Anoto 

por oportuno, que não restou comprovado nos autos o abuso no direito de 

cobrança da prestadora de serviços ou inscrição indevida do nome da 

parte reclamante nos órgãos de proteção ao crédito ou suspensão dos 

serviços, concluindo pela inexistência de dano moral a ser reparado. 

Nesta esteira, é oportuno trazer à reflexão as ponderações de CAIO 

MÁRIO DA SILVA PEREIRA: “para a determinação da existência do dano, 

como elemento objetivo da responsabilidade civil, é indispensável que haja 

ofensa a um bem jurídico”. Ora, nosso meio social nos projeta alguns 

incômodos, estamos todos fadados a estes. Não é qualquer importunação 

que deve ensejar uma reparação, principalmente quando observamos que 

não houve inclusão do nome da Reclamante nos órgãos de proteção ao 

crédito. Neste sentido: EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS. SERVIÇO DE TELEFONIA. COBRANÇA INDEVIDA 

ORIUNDA DE MULTA DE FIDELIZAÇÃO APÓS O PRAZO DE VIGÊNCIA 

CONTRATUAL. COBRANÇA INDEVIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇO. MERA COBRANÇA INDEVIDA. DANOS MORAIS NÃO 

CONFIGURADOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO 

CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.1. Trata-se de ação indenizatória 

em que a Recorrida GERCINA DE ARAUJO TOUSUBE postula reparação 

por danos morais e desconstituição de débito, em razão de cobrança 

indevida emitida pela empresa Recorrente OI S/A, oriunda de suposta 

quebra contratual.2. Com efeito, a empresa Recorrente não logrou êxito 

em comprovar a regularidade da cobrança da multa de fidelização após o 

prazo de 01 (um) ano de utilização do serviço pela Recorrida, ônus que 

lhe competia a teor do disposto no art. 373, II, do CPC. 3. Todavia, tenho 

que a situação vivenciada pela Recorrida corresponde a mero dissabor 

que é enfrentado pelas pessoas no cotidiano, motivo pelo qual, não há se 

falar em indenização por dano extrapatrimonial. 4. A situação se resolve, 

pois, com a suspensão das cobranças (desconstituição dos débitos), 

providência deferida na sentença com a confirmação da liminar.5. 

Sentença reformada.6. Recurso conhecido e parcialmente provido. 

(Recurso Inominado: 8010303-87.2015.8.11.0014 Origem: JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL DE POXORÉU Recorrente: OI S/A Recorrida: GERCINA DE 

ARAUJO TOUSUBE Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES 

CORRÊA Data do Julgamento: 30/10/2018) RESPONSABILIDADE CIVIL. 

COBRANÇA INDEVIDA. SERVIÇO NÃO SOLICITADO. DANO MORAL NÃO 

CONFIGURADO. MERO DISSABOR. Embora a cobrança indevida cause 

dissabores, tal situação não tem o condão de provocar ofensa aos 

direitos de personalidade, que justifique a reparação por danos 

extrapatrimoniais. (TJMT, RI n° 001.2010.027.395-0, 2ª Turma Recursal, 

Juiz Rel. Nelson Dorigatti, julgado em 29.03.2011) Desta forma, ante a 

ausência de comprovação de danos extrapatrimoniais experimentados 

pela parte autora, a improcedência do pedido indenizatório é medida que 

se impõe. DISPOSITIVO Ante o exposto, julgo PARCIALMENTE 

PROCEDENTE os pedidos da exordial, com fundamento no artigo 487, 

inciso I, do Código de Processo Civil, para o fim de determinar que a parte 

ré retifique a fatura do mês 11/2016, devendo realizar a cobrança com 

base na média de consumo dos últimos 03 meses pagos pelo consumidor, 

anteriores a data da indigitada fatura, devendo apresentar nos autos a 

fatura retificada com prazo mínimo de 30 (trinta) dias do vencimento. Sem 

custas nem honorários, em conformidade com o art. 54 e art. 55, ambos 

da Lei 9.099/95. À consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do 

Juizado Especial Cível da Comarca de Jaciara para homologação conforme 

o artigo 40 da lei 9.099/95. Jaciara - MT. Publicado e registrado no PJE. 

DANILO ALEXANDRE ALVES Juiz Leigo Vistos, Homologo, para que 

surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do 

Juiz Leigo deste Juizado Especial. Preclusa a via recursal, em nada sendo 

requerido, arquive-se com as baixas necessárias. Intimem-se as partes da 

sentença. Jaciara - MT. EDNEI FERREIRA DOS SANTOS Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003145-10.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR GALEANO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1003145-10.2018.8.11.0010. REQUERENTE: JULIO CESAR GALEANO DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. Vistos e etc, 

Dispenso o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. Decido. 

Recurso de embargos de declaração opostos por BANCO BRADESCO 

CARTÕES S.A., contra sentença proferida no presente feito, que lhe move 

JULIO CESAR GALEANO DE OLIVEIRA. Consoante ao embargo da parte 

ré, por discordar com a fundamentação declinada na sentença, pretende, 

pela via dos aclaratórios, rever o entendimento do juízo prolator. Verifico 

que as razões do embargo revelam o inconformismo da parte com a 

sentença que julgou parcialmente procedente a demanda, não 

reconhecendo sua tese, sustentada na peça de resistência. Não há o que 

aclarar ou colmatar no ato sentencial, o que fulmina o meio impugnativo ora 

manejado. Friso, uma vez mais, que a sentença não padece de dúvida, 

obscuridade, contradição ou omissão, que são as hipóteses de cabimento 

dos aclaratórios. Cito: Ementa: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. ADVOGADO DA UNIÃO. 

GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE EXECUTIVA - GAE. EXCLUSÃO PELA 

MEDIDA PROVISÓRIA 2.048-26/2000, QUE INSTITUIU A GRATIFICAÇÃO DE 

DESEMPENHO DE ATIVIDADE JURÍDICA - GDAJ. AUSÊNCIA DE VÍCIOS DE 

OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA. 

PRETENSÃO DE REEXAME. NÃO CABIMENTO. 1. Os aclaratórios não 

merecem prosperar, pois o acórdão embargado não padece de vícios de 

omissão, contradição ou obscuridade, na medida que apreciou a demanda 

de forma clara e precisa, estando bem delineados os motivos e 

fundamentos que a embasam. 2. Não se prestam os embargos de 

declaração ao reexame da matéria que se constitui em objeto do decisum, 

porquanto constitui instrumento processual com o escopo de eliminar do 

julgamento obscuridade, contradição ou omissão sobre tema cujo 

pronunciamento se impunha pela decisão ou, ainda, de corrigir evidente 

erro material, consoante reza o art. 535 do CPC. 3. Embargos de 

declaração rejeitados. (EDcl no REsp 1353016/AL, Rel. Ministro MAURO 

CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 28/08/2013, DJe 

03/09/2013) Logo, em relação ao embargo da parte demandada mostra-se 

imperativo pela declaração de que o presente é manifestamente 

descabido, porquanto, como dito acima, não objetiva aclarar ou a integrar 

o julgado, tendo em vista que o meio impugnativo ora manejado busca, tão 

só, modificar o entendimento declinado pelo Estado-juiz acerca da matéria 

ora impugnada, o que não se compadece com o recurso manejado. Não 

obstante seja desnecessário qualquer esclarecimento adicional, infere-se 

dos autos que todos os documentos trazidos com a contestação pela 

parte embargante foram analisados em sua integralidade. Assim, não 
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vislumbro a existência dos alegados vícios na decisão proferida. Não 

concordando a parte Embargante com o julgado, o único remédio possível 

é a interposição do recurso previsto em Lei. DISPOSITIVO Assim, não 

vislumbra-se a existência dos alegados vícios na decisão proferida. Não 

concordando a parte Embargante com o julgado, o único remédio possível 

é a interposição do recurso previsto em Lei. Diante do exposto, REJEITO 

os embargos de declaração opostos. À consideração do Excelentíssimo 

Juiz de Direito do Juizado Especial Cível da Comarca de Jaciara para 

homologação conforme o artigo 40 da lei 9.099/95. Jaciara - MT. Publicado 

e registrado no PJE. DANILO ALEXANDRE ALVES Juiz Leigo Vistos, 

Homologo, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, a decisão da 

lavra do Juiz Leigo deste Juizado Especial. Preclusa a via recursal, em 

nada sendo requerido, arquive-se com as baixas necessárias. Intimem-se 

as partes da sentença. Jaciara - MT. EDNEI FERREIRA DOS SANTOS Juiz 

de Direito
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Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1002604-74.2018.8.11.0010. EXEQUENTE: LUCIVALDO DE OLIVEIRA 

ABADE EXECUTADO: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. Vistos etc. 

Dispensado o relatório nos termos do artigo 38, caput, da lei n. 9099/95. 

Trata-se de Embargos à Execução interposto por BANCO BRADESCO 

CARTÕES S.A., no processo que lhe move LUCIVALDO DE OLIVEIRA 

ABADE. A parte embargante questiona cumprimento de sentença 

promovido no id 19599958, afirmando que não houve a citação da parte 

para responder ao presente processo, tendo em vista que o AR retornou 

com motivo “RECUSADO”, conforme documento de id 18040178 - Pág. 3. É 

o breve relato. Decido. MÉRITO Com efeito, verifica-se dos autos que 

assiste razão a parte embargante. Sem maiores delongas, a parte 

embargante não fora citada para responder a presente ação, ante a 

recusa da Citação, tendo em vista que o endereço declinado na exordial 

não pertence a parte ré. Ora, na hipótese dos autos, tem-se que não se 

completou a angularidade processual. Ainda, o art. 52, IX, “a”, da Lei 

9.099/95, prescreve que: IX - o devedor poderá oferecer embargos, nos 

autos da execução, versando sobre: a) falta ou nulidade da citação no 

processo, se ele correu à revelia; Logo, revogo a sentença de id 

18452898, bem como os atos posteriores, determinando o retorno dos 

presentes autos à fase de conciliação. DISPOSITIVO Ante o exposto, 

ACOLHO os Embargos apresentados, com fundamento no artigo 6º da Lei 

9.099/95 e 487, inciso I do Código de Processo Civil, revogo a sentença de 

id 18452898, bem como os atos posteriores. Determino seja designada 

nova data para a realização de Audiência de Conciliação, conforme 

disponibilidade de Pauta do Conciliador deste Juizado Especial. Defiro a 

liberação dos valores depositados no id 22688300 e 22688301 em favor 

da parte embargante (BANCO BRADESCO CARTÕES S.A.), com seus 

acréscimos, devendo a mesma informar nos autos seus dados bancários. 

À consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial Cível 

da Comarca de Jaciara para homologação conforme o artigo 40 da lei 

9.099/95. Jaciara - MT. Publicado e registrado no PJE. DANILO 

ALEXANDRE ALVES Juiz Leigo Vistos, Homologo, para que surtam seus 

jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo 

deste Juizado Especial. Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, 

arquive-se com as baixas necessárias. Intimem-se as partes da sentença. 

Jaciara - MT. EDNEI FERREIRA DOS SANTOS Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001125-46.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NEUZA RODRIGUES DE SOUZA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANTONIO GONCALVES DE MIRANDA NETO OAB - MT0014576A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1001125-46.2018.8.11.0010. EXECUTADO: BANCO LOSANGO S.A. - 

BANCO MULTIPLO EXEQUENTE: NEUZA RODRIGUES DE SOUZA SILVA 

Vistos e etc. Dispenso o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/95. Trata-se de irresignação, através de objeção de 

não-executividade oposta por NEUZA RODRIGUES DE SOUZA SILVA, 

contra decisão proferida no presente feito, movido por BANCO LOSANGO 

S.A. - BANCO MULTIPLO. Passo a análise de MÉRITO. Os pedidos dos 

excipientes são improcedentes. O excipiente alega matéria de ordem 

pública, em síntese aduz irregularidade no processo de execução, 

requerendo a suspensão do presente cumprimento de sentença. Existem 

questões e matérias que podem ser arguidas e conhecidas de ofício a 

qualquer tempo pelo juiz. Tais matérias são as chamadas de matérias de 

ordem pública, que não podem ser atingidas pela preclusão. Sendo assim, 

quando instaurada uma relação processual de execução, de maneira 

esporádica pode ocorrer a possibilidade de erro no juízo de 

admissibilidade. Consequentemente, não se atendendo os requisitos 

essenciais para a execução do título — liquidez, certeza e exigibilidade — 

e não observando as matérias relativas à admissibilidade, não é correto o 

executado sofrer qualquer tipo de constrição patrimonial para 

posteriormente poder alegar a carência do título, ou sendo detectado o 

vício menos evidente já quando esgotado o prazo para se defender, o 

executado não os possa alegar. Nesses casos, é utilizado uma petição 

simples, consequência de uma elaboração doutrinária chamada de 

exceção de pré-executividade, também classificada como defesa 

endoprocessual. Todavia no presente caso a parte alega matéria de 

ordem pública em uma situação que não condiz com os requisitos do 

instrumento processual, alega necessidade de suspensão do processo de 

execução, porém que não prospera conforme abaixo delineado. Em 

análise às circunstâncias e elementos dos autos, entendo que não assiste 

razão a parte excipiente. Isso porque, de acordo com a sentença lançada 

no id 16946279, a parte excipiente fora condenada no pagamento de multa 

de 5% sob o valor atribuído à causa e honorários advocatícios no importe 

R$ 500,00 (quinhentos reais), sendo certo que tais verbas não são 

cobertas pela gratuidade da justiça, nos termos do Enunciado 114 do 

FONAJE, vejamos: Enunciado 114 do FONAJE, “A gratuidade da justiça 

não abrange o valor devido em condenação por litigância de má-fé (XX 

Encontro – São Paulo/SP)”. Assim, não restando alternativa senão 

reconhecer como devido o valor fundado no presente cumprimento de 

sentença, a improcedência dos pedidos da exceção manejada é medida 

imperiosa. DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS Quanto ao pleito de 

condenação da parte exequente no pagamento de honorários 

advocatícios, tenho que o mesmo deve ser indeferido. Consoante 

estabelece o art. 55 da Lei 9.099/1995, apenas em segundo grau, o 

recorrente, caso vencido, pagará honorários de advogado. Como a 

exceção constitui-se em mero incidente que tramita no primeiro grau e 

culmina com decisão interlocutória que sequer sentença é, não se pode 

cogitar da incidência de condenação ao pagamento de honorários 

sucumbenciais. Nesse sentido: AÇÃO DE COBRANÇA - EXCEÇÃO DE PRÉ 

- EXECUTIVIDADE REJEITADA - RECURSO INOMINADO - PROCESSO NA 

FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - DECISÃO QUE REJEITA A 

EXCEÇÃO DE PRÉ - EXECUTIVIDADE - NÃO PASSÍVEL DE RECURSO 

INOMINADO - RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. A decisão que rejeita a 

exceção de pré - executividade é de natureza interlocutória e, como tal, 

não pode ser atacada por meio de recurso inominado. 2. Recurso não 

conhecido. (N.U 8010095-51.2016.8.11.0020, TURMA RECURSAL, 

VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 

11/02/2020, Publicado no DJE 13/02/2020) Assim, não há se falar em 

fixação de honorários na exceção de pré-executividade, hipótese dos 

autos. DA EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO DE DÍVIDA Analisando detidamente 

os autos, verifico que não houve sucesso na satisfação do presente 

cumprimento de sentença. Bem se vê, portanto, que se torna impossível a 
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continuidade do presente feito, já que esgotados todos os meios para o 

cumprimento da obrigação imposta. A parte exequente não conseguiu 

lograr êxito em localizar bens da parte ré, passíveis de penhora. Desta 

forma, não há motivos para que este processo continue tramitando. 

Assim, diante a inexistência de bens passíveis de penhora, tenho que não 

haverá outro caminho que não seja a extinção da presente execução 

DISPOSITIVO Diante do exposto, julgo IMPROCEDENTE a pretensão 

deduzida na exceção de pré-executividade. Julgo extinta a execução pela 

inexistência de bens penhoráveis, com fulcro no § 4º, art. 53, da Lei 

9.099/95 c/c art. 925, do CPC. Defiro, desde já, a expedição de certidão de 

dívida para que, querendo, a parte credora possa buscar futura execução 

caso venha a ter conhecimento da existência de bens penhoráveis, ou se 

de seu interesse, proceder a negativação do devedor, sob a 

responsabilidade do exequente, nos termos do Enunciado 76 do FONAJE. 

Sem custas e honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55, da Lei 

nº 9.099/95. À consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado 

Especial Cível da Comarca de Jaciara para homologação conforme o artigo 

40 da lei 9.099/95. Jaciara - MT. Publicado e registrado no PJE. DANILO 

ALEXANDRE ALVES Juiz Leigo Vistos, Homologo, para que surtam seus 

jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo 

deste Juizado Especial. Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, 

arquive-se com as baixas necessárias. Intimem-se as partes da sentença. 

Jaciara - MT. EDNEI FERREIRA DOS SANTOS Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001169-02.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESDRAS PAULO SILVA VASCONCELOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1001169-02.2017.8.11.0010. EXECUTADO: BANCO LOSANGO S.A. - 

BANCO MULTIPLO EXEQUENTE: ESDRAS PAULO SILVA VASCONCELOS 

Vistos e etc. Dispenso o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/95. Trata-se de irresignação, através de objeção de 

não-executividade oposta por ESDRAS PAULO SILVA VASCONCELOS, 

contra decisão proferida no presente feito, movido por BANCO LOSANGO 

S.A. - BANCO MULTIPLO. Passo a análise de MÉRITO. Os pedidos dos 

excipientes são improcedentes. O excipiente alega matéria de ordem 

pública, em síntese aduz irregularidade no processo de execução, 

requerendo a declaração de quitação do débito. Existem questões e 

matérias que podem ser arguidas e conhecidas de ofício a qualquer tempo 

pelo juiz. Tais matérias são as chamadas de matérias de ordem pública, 

que não podem ser atingidas pela preclusão. Sendo assim, quando 

instaurada uma relação processual de execução, de maneira esporádica 

pode ocorrer a possibilidade de erro no juízo de admissibilidade. 

Consequentemente, não se atendendo os requisitos essenciais para a 

execução do título — liquidez, certeza e exigibilidade — e não observando 

as matérias relativas à admissibilidade, não é correto o executado sofrer 

qualquer tipo de constrição patrimonial para posteriormente poder alegar a 

carência do título, ou sendo detectado o vício menos evidente já quando 

esgotado o prazo para se defender, o executado não os possa alegar. 

Nesses casos, é utilizado uma petição simples, consequência de uma 

elaboração doutrinária chamada de exceção de pré-executividade, 

também classificada como defesa endoprocessual. Todavia no presente 

caso a parte alega matéria de ordem pública em uma situação que não 

condiz com os requisitos do instrumento processual, alega quitação 

processo de execução, porém que não prospera conforme abaixo 

delineado. Em análise às circunstâncias e elementos dos autos, entendo 

que não assiste razão a parte excipiente. Isso porque, inexiste nos autos 

qualquer comprovação da suposta quitação dos débitos discutidos no 

presente cumprimento de sentença, nos termos alardeados na peça de 

objeção, vez que o comprovante trazido aos autos não demonstra a 

realização de transação no presente processo, que se refere a 

condenação da excipiente em multa e honorários advocatícios, 

decorrentes de litigância de má-fé. Assim, não restando alternativa senão 

reconhecer como devido o valor fundado no presente cumprimento de 

sentença, a improcedência dos pedidos da exceção manejada é medida 

imperiosa. DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS Quanto ao pleito de 

condenação da parte exequente no pagamento de honorários 

advocatícios, tenho que o mesmo deve ser indeferido. Consoante 

estabelece o art. 55 da Lei 9.099/1995, apenas em segundo grau, o 

recorrente, caso vencido, pagará honorários de advogado. Como a 

exceção constitui-se em mero incidente que tramita no primeiro grau e 

culmina com decisão interlocutória que sequer sentença é, não se pode 

cogitar da incidência de condenação ao pagamento de honorários 

sucumbenciais. Nesse sentido: AÇÃO DE COBRANÇA - EXCEÇÃO DE PRÉ 

- EXECUTIVIDADE REJEITADA - RECURSO INOMINADO - PROCESSO NA 

FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - DECISÃO QUE REJEITA A 

EXCEÇÃO DE PRÉ - EXECUTIVIDADE - NÃO PASSÍVEL DE RECURSO 

INOMINADO - RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. A decisão que rejeita a 

exceção de pré - executividade é de natureza interlocutória e, como tal, 

não pode ser atacada por meio de recurso inominado. 2. Recurso não 

conhecido. (N.U 8010095-51.2016.8.11.0020, TURMA RECURSAL, 

VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 

11/02/2020, Publicado no DJE 13/02/2020) Assim, não há se falar em 

fixação de honorários na exceção de pré-executividade, hipótese dos 

autos. DISPOSITIVO Diante do exposto, julgo IMPROCEDENTE a pretensão 

deduzida na exceção de pré-executividade, determinando o 

prosseguimento da execução. Sem custas e honorários, conforme 

inteligência dos artigos 54 e 55, da Lei nº 9.099/95. À consideração do 

Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial Cível da Comarca de 

Jaciara para homologação conforme o artigo 40 da lei 9.099/95. Jaciara - 

MT. Publicado e registrado no PJE. DANILO ALEXANDRE ALVES Juiz Leigo 

Vistos, Homologo, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o 

Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo deste Juizado Especial. 

Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, arquive-se com as 

baixas necessárias. Intimem-se as partes da sentença. Jaciara - MT. 

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002137-61.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

SANTA MARIA DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TAMIRES PAULA COSTA LEITE OAB - MT21419/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT16940-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1002137-61.2019.8.11.0010. REQUERENTE: SANTA MARIA DE JESUS 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO Vistos e etc. Dispenso o relatório, nos 

termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. Decido. Trata-se de recurso de 

embargos de declaração oposto SANTA MARIA DE JESUS, contra 

sentença proferida no presente feito, que move em face de BANCO 

BRADESCO. Consoante ao embargo da parte autora, pretende, pela via 

dos aclaratórios, sanar contradição da r. decisão. Antes de adentrar o 

mérito dos presentes embargos, cumpre relembrar a parte embargante 

que não fora dada ciência nestes autos, quanto ao alegado 

descumprimento da liminar. Ainda, verifica-se que a parte reclamante 

preferiu distribuir uma nova ação (execução provisória - 

1000237-09.2020.8.11.0010), em vez de informar o descumprimento 

nestes autos, demonstrando nitidamente se importar mais com a 

perseguição de eventuais valores fixados em astreintes, do que 

solucionar a presente ação. Ora, se infere de ambos os autos, que a 

execução provisória proposta pela parte embargante, em verdade, apenas 

serviu para tumultuar a presente ação, bem como não trouxe qualquer 

solução satisfativa a parte, que já poderia estar com processo 

definitivamente julgado. Desta forma, tem-se que é de bom tom, que 

eventual descumprimento seja informado e executado nos próprios autos, 

possibilitando assim ao Julgador tomar conhecimento dos fatos, bem como 

julgar o feito buscando a verdade real. Assim, fulcrado no princípio da 
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verdade real, e após detida análise às circunstâncias e elementos dos 

autos, mormente após a análise dos Embargos de Declaração 

apresentados pela parte embargante no id 29707978, entendo que as 

razões expostas nos embargos encontram guarida e outro caminho não 

há a não ser acolher os embargos de declaração, com efeitos 

infringentes, tão somente para modificar a decisão, no que diz respeito a 

tutela de urgência. Isso porque, a teor do que dispõe o art. 48 da Lei 

9.099/95 caberão embargos de declaração quando, na sentença ou 

acórdão, houver obscuridade, contradição, omissão ou dúvida. A 

propósito do pleito da parte embargante, faz-se necessário retificar a 

decisão anteriormente proferida, vez que restou demonstrada a 

contradição, para fazer extirpar da fundamentação o tópico 

“DESCUMPRIMENTO DA TUTELA ANTECIPADA”, bem como constar do 

dispositivo da seguinte forma: 1 – confirmar a tutela de urgência deferida 

nos autos, bem como determinando que eventual apuração dos valores 

devidos será analisado nos autos da execução provisória tombada sob o 

nº 1000237-09.2020.8.11.0010; e 2 – condenar a parte reclamada a 

restituir em favor da parte reclamante a importância de R$ 1.002,42 (hum 

mil e dois reais e quarenta e dois centavos), já em dobro, valor este que 

deverá ser acrescido de correção monetária pelo índice oficial - 

INPC/IBGE, desde o efetivo desembolso e, juros legais de 1% (um por 

cento) ao mês, a partir da citação; Julgo improcedentes os pedidos de 

danos morais, nos termos da fundamentação supra. Não obstante seja 

desnecessário qualquer esclarecimento adicional, já que os argumentos 

apresentados pela parte embargante foram analisados em sua 

integralidade, não há se falar em modificação da sentença, no que tange a 

ausência de danos morais e o quantum fixado a título de danos materiais, 

tendo em vista que todos os documentos trazidos aos autos foram 

analisados, quando da prolação da sentença. Ademais, caso a parte 

embargante pretenda buscar indenização por fatos novos, não 

abrangidos na presente ação, deve se valer de nova ação, possibilitando 

assim o contraditório e a ampla defesa. DISPOSITIVO Diante do exposto, e 

com fulcro no artigo 1.022, II, do Código de Processo Civil, acolho os 

embargos de declaração opostos, para o fim de retificar a apontada 

contradição. No mais, mantenho a sentença, tal qual lançada, por seus 

próprios fundamentos. À consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito 

do Juizado Especial Cível da Comarca de Jaciara para homologação 

conforme o artigo 40 da lei 9.099/95. Jaciara - MT. Publicado e registrado 

no PJE. DANILO ALEXANDRE ALVES Juiz Leigo Vistos, Homologo, para 

que surtam seus jurídicos e legais efeitos, a decisão da lavra do Juiz Leigo 

deste Juizado Especial. Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, 

arquive-se com as baixas necessárias. Intimem-se as partes da sentença. 

Jaciara - MT. EDNEI FERREIRA DOS SANTOS Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003180-33.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

NADIR MARIA DA SILVA LUCIANO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIETE DE SOUZA BARROS OAB - MT23997/O-O (ADVOGADO(A))

MARCIO GUIMARAES NOGUEIRA OAB - MT0012853A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1003180-33.2019.8.11.0010. REQUERENTE: NADIR MARIA DA SILVA 

LUCIANO REQUERIDO: BANCO BRADESCO Vistos etc. Dispensado o 

relatório nos termos do artigo 38, caput, da lei n. 9.099/95. Trata-se de 

processo movido por NADIR MARIA DA SILVA LUCIANO, em face de 

BANCO BRADESCO. Da análise dos autos, verifica-se que a parte 

reclamante, não compareceu à audiência de conciliação realizada (id 

30064589), apesar de cientificada da assentada. Outrossim, verifico que a 

audiência fora designada para o dia 10/03/2020 às 09h10, sendo a mesma 

intimada de sua data em 02/12/2019. O Enunciado nº 20, do FONAJE, tem 

a seguinte redação: “O comparecimento pessoal da parte às audiências é 

obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser representada por preposto.” 

Como se vê, em conformidade com o Enunciado 20 do FONAJE, o 

comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório, pois, sua 

ausência é causa de extinção do processo, nos termos do artigo 51, 

inciso I, da Lei nº 9.099/95, in verbis: “Art. 51. Extingue-se o processo, 

além dos casos previstos em lei: I - quando o Autor deixar de comparecer 

a qualquer das audiências do processo.” Ocorre que a parte reclamante, 

através de petição lançada no id 30062419 manifestou a desistência da 

ação apenas no dia 10/03/2020 às 09h05, bem como não compareceu à 

audiência para manifestar tal desinteresse, tendo em vista que estava 

presente no ato tão somente seu patrono. Ora, se extrai dos autos, que tal 

pleito de desistência, ocorreu apenas e tão somente 05 (cinco) minutos 

antes do horário para a realização da audiência, bem como não fora 

ratificado pela parte autora na assentada, frisa-se, que não compareceu 

ao ato, apto a demonstrar que o intuito da desistência se deu tão somente 

para evitar a condenação em custas, conforme previsto no Enunciado 28 

do FONAJE. Ainda, verifica-se que a parte autora, mesmo ciente a mais de 

03 (três) meses de que a audiência se realizaria na data e horário 

agendado, permaneceu inerte, não possibilitando o cancelamento do ato, 

bem como opondo resistência injustificada ao andamento do processo. No 

que toca eventual pedido de desistência, eis o entendimento sedimentado 

no Fórum Nacional de Juizados Especiais – FONAJE, vejamos: 

ENUNCIADO 90 – A desistência da ação, mesmo sem a anuência do réu já 

citado, implicará a extinção do processo sem resolução do mérito, ainda 

que tal ato se dê em audiência de instrução e julgamento, salvo quando 

houver indícios de litigância de má-fé ou lide temerária (nova redação – 

XXXVIII Encontro – Belo Horizonte-MG). Logo, tenho que é licito a parte 

pugnar pela desistência da ação, salvo quando houver indícios de 

litigância de má-fé, hipótese verificada nos autos, vez que a parte 

demandante com tal ato, opôs resistência injustificada ao andamento do 

processo, na tentativa de se desvencilhar da obrigação de 

comparecimento pessoal na audiência de conciliação, tão somente com o 

intuito de se esquivar da condenação em custas, em verdadeira atitude de 

litigância de má-fé, nos termos do art. 80, IV, do CPC. Eis o entendimento 

jurisprudencial: RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO PARTENON. INTIMAÇÃO 

DA AUTORA PARA COMPROVAR RESIDÊNCIA E INFORMAÇÃO 

COMPLETA DE INSCRIÇÕES NEGATIVAS FORNECIDAS PELOS 

CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO (SERASA, SPC, ETC.). PEDIDO 

DE DESISTÊNCIA DA PARTE AUTORA. PROCESSO EXTINTO, SEM 

JULGAMENTO DE MÉRITO, COM APLICAÇÃO DE MULTA POR LITIGÂNCIA 

DE MÁ-FÉ, EM 10% SOBRE O VALOR DA CAUSA. SITUAÇÃO DOS 

AUTOS QUE VEM SE REPETINDO REITERADAMENTE NAQUELE JUIZADO. 

LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ. SENTENÇA MANTIDA, INCLUSIVE NO TOCANTE AO 

VALOR DA MULTA FIXADA. RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.(Recurso 

Cível, Nº 71007650583, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, 

Relator: Elaine Maria Canto da Fonseca, Julgado em: 26-09-2018) Nesse 

sentido, indefiro o pleito de desistência da presente ação, ante a flagrante 

má-fé da parte autora. DISPOSITIVO Ante o exposto, julgo EXTINTO o 

processo sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 51, inciso I, 

da Lei nº 9.099/95. Considerando ainda que não houve comprovação de 

que a ausência decorreu de força maior (art. 51, §2º, Lei 90.99/95 c.c. art. 

334, §8º do CPC), CONDENO a parte reclamante no pagamento das custas 

processuais, conforme orientação contida no Enunciado 28/FONAJE, não 

podendo repetir o ajuizamento desta ação sem que haja prévio pagamento 

das custas processuais deste feito. Por outro lado, condeno a parte 

reclamante à pena de litigância de má-fé no valor equivalente a 2% sobre 

o valor corrigido da causa, a ser revertido em favor da parte reclamada, 

na forma do artigo 81, do Código de Processo Civil. Outrossim, em 

decorrência da má-fé, condeno a parte reclamante, na forma do artigo 55 

da Lei n. 9.099/95, ao pagamento das custas e honorários advocatícios 

que fixo em 10% do valor da causa, levando-se em conta os critérios do 

art. 85, §8º do Código de Processo Civil. À consideração do 

Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial Cível da Comarca de 

Jaciara para homologação conforme o artigo 40 da lei 9.099/95. Jaciara - 

MT. Publicado e registrado no PJE. DANILO ALEXANDRE ALVES Juiz Leigo 

Vistos, Homologo, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o 

Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo deste Juizado Especial. 

Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, arquive-se com as 

baixas necessárias. Intimem-se as partes da sentença. Jaciara - MT. 

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003194-17.2019.8.11.0010
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Parte(s) Polo Ativo:

LEIDIANE GONCALVES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIETE DE SOUZA BARROS OAB - MT23997/O-O (ADVOGADO(A))

MARCIO GUIMARAES NOGUEIRA OAB - MT0012853A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO OAB - SP221386-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1003194-17.2019.8.11.0010. REQUERENTE: LEIDIANE GONCALVES DE 

SOUZA REQUERIDO: BANCO ITAUCARD S/A Vistos etc. Dispensado o 

relatório nos termos do artigo 38, caput, da lei n. 9.099/95. Analisando o 

processo, verifico que se encontra maduro para julgamento, sendo 

desnecessária a produção de outras provas, motivo pelo qual passo ao 

julgamento antecipado da lide, conforme o art. 355, I do CPC. Trata-se de 

ação proposta por LEIDIANE GONCALVES DE SOUZA, em desfavor de 

BANCO ITAUCARD S/A. Relata a parte autora que teve o nome inserido 

nos órgãos de proteção ao crédito pela parte reclamada, referente débito 

indevido, requerendo assim a declaração de inexistência do débito, bem 

como indenização de danos morais. Tutela de urgência deferida. Em 

contestação alega a parte reclamada, em síntese, preliminar de 

inadmissibilidade do procedimento do juizado especial, afirmando no mérito 

que o débito é devido, ante a existência de relação jurídica entre as 

partes, não havendo dever de indenizar, haja vista inexistência de 

qualquer irregularidade na cobrança, pugnando ao final pela 

improcedência da demanda. É o breve relato. Decido. PRELIMINARES 

Rejeito a preliminar de inadmissibilidade do procedimento do juizado 

especial, sob fundamento de necessidade de perícia grafotécnica, tendo 

em vista ausência de contrato ou outro documento assinado pela parte 

autora. Ultrapassada a fase das preliminares, passo à análise do MÉRITO 

da demanda. MÉRITO Em análise aos elementos e circunstâncias que 

envolvem a controvérsia, tenho que assiste razão à parte autora. A 

solução do litígio não demanda muito esforço, mormente pela regra do 

Código de Processo Civil que estabelece que compete ao autor provar o 

fato constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou 

extintivo do referido direito. Além disso, segundo a regra contida nos 

artigos 336 e 341 do Código de Processo Civil, compete ao réu alegar, na 

contestação, toda matéria de defesa, expondo as razões de fato e de 

direito, com que impugna o pedido do autor, sob pena de presumirem 

verdadeiros os fatos não impugnados. Temos por regra, que nos litígios 

envolvendo relações de consumo, tal qual no presente caso, o ônus da 

prova passa a ser da parte fornecedora. A inversão do ônus da prova 

tem como fundamento a hipossuficiência da parte consumidora, não só no 

plano econômico, mas também jurídico, principalmente processual, porque 

não raras vezes está a parte consumidora impossibilitada de comprovar 

seu direito por ausência de dados, enquanto a parte fornecedora tem ao 

seu alcance todos os elementos indispensáveis para a produção da 

prova. Assim, inverto o ônus da prova em favor da parte consumidora, o 

que faço com supedâneo no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de 

proporcionar equilíbrio na relação processual. Incumbe a parte reclamada 

provar a veracidade de seus argumentos alegados, na qualidade de 

fornecedora de serviços, seja em razão da inversão do ônus da prova, 

seja porque as assertivas são fatos extintivos de direito, nos termos do 

art. 373, II, do CPC. Compulsando os autos verifico que a parte reclamada 

não conseguiu satisfatoriamente com a contestação inibir os fatos 

constitutivos do direito do autor trazido com a exordial e, nem provar o que 

afirmou com a defesa. Com efeito, o que se tem de relevante para o 

deslinde da controvérsia é que a parte autora contesta as cobranças 

realizadas pela parte reclamada, que ensejaram a inserção de seu nome 

nos órgãos de proteção ao crédito. Outrossim, em exame do conjunto 

fático probatório disponível nos autos, nota-se que foi juntado pela parte 

promovida, no corpo da peça de resistência, telas e relatórios que 

aparentam ser de seu sistema, os quais não têm o condão probatório, pois 

ao que tudo indica se tratam de documentos apócrifos e produzidos 

unilateralmente. Nesse sentido: E M E N T A RECURSO INOMINADO – 

RELAÇÃO DE CONSUMO – DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO 

– INSCRIÇÃO EM SERASA – DANO MORAL – SENTENÇA DE 

IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE – TELAS 

SISTÊMICAS – PROVA UNILATERAL E SEM VALOR PROBATÓRIO – DANO 

MORAL NÃO CONFIGURADO – EXISTÊNCIA DE RESTRIÇÕES 

PREEXISTENTES (SÚMULA 385 STJ) – SENTENÇA REFORMADA – 

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.A tese de defesa da 

parte Recorrida se baseia em telas sistêmicas, as quais, conforme 

entendimento sedimentado pela Turma Recursal Única, são provas 

unilaterais desprovidas de qualquer valor probatório. Em razão do 

deferimento da inversão do ônus da prova, a incumbência de comprovar a 

existência do contrato, a origem da dívida, sua legitimidade e a legalidade 

da restrição apontada é da empresa Ré, ante a hipossuficiência técnica do 

consumidor. Diante da inexistência de provas da contratação dos serviços 

questionados, seja ela expressa, através de assinatura de contrato, ou 

verbal, através de canais de atendimento telefônico, os débitos vinculados 

a estes contratos são inexigíveis, não podendo exigir de quaisquer das 

partes, tampouco do consumidor, a produção de prova ou contraprova de 

fato negativo. Reconhecendo a inexigibilidade dos débitos, também é 

indevida a restrição apontada. No entanto, o pleito indenizatório é 

improcedente, haja vista a existência de restrições pretéritas, 

aplicando-se o teor da Súmula 385, do STJ. Recurso conhecido e 

parcialmente provido. (N.U 1000816-95.2019.8.11.0040, TURMA 

RECURSAL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal 

Única, Julgado em 22/07/2019, Publicado no DJE 23/07/2019) No presente 

caso, em pese a reclamada tenha afirmado a existência do débito, bem 

como tenha asseverado na peça de resistência a inexistência de 

irregularidades, observa-se que esta NÃO trouxe aos autos qualquer tipo 

de contrato ou documento, quiçá aqueles firmados pela parte autora, que 

comprovasse a realização de relação jurídica entre a partes, se 

descuidando de provar o alegado na peça defensiva, passando ao largo 

de comprovar a relação jurídica entre as partes, que ensejaram os débitos 

discutidos nos autos. Deste modo, entendo que assiste razão a parte 

reclamante, pois não houve a comprovação dos débitos que originaram a 

inscrição de seus dados pessoais junto ao órgão de restrição ao crédito 

(SPC/SERASA). No entanto, prevalece no âmbito do Superior Tribunal de 

Justiça o entendimento de que o dano moral sofrido em virtude de indevida 

negativação do nome se configura “in re ipsa”, ou seja, 

independentemente de prova. Nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL. 

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO DO NOME DO AUTOR NOS CADASTROS DE 

PROTEÇÃO AO CRÉDITO. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 1.022 DO 

CPC/2015. DANO MORAL IN RE IPSA. ASTREINTES. VALOR DOS DANOS 

MORAIS. REEXAME DE CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 

7/STJ. RAZOABILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Inexiste afronta ao art. 

1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma 

clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, 

manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam 

infirmar a conclusão adotada pelo Juízo. 2. O recurso especial não 

comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto 

fático dos autos (Súmula n. 7 do STJ). 3. Consoante a jurisprudência desta 

Corte, "nos casos de protesto indevido de título ou inscrição irregular em 

cadastros de inadimplentes, o dano moral se configura in re ipsa, isto é, 

prescinde de prova" (REsp n. 1.059.663/MS, Relatora Ministra NANCY 

ANDRIGHI, DJe 17/12/2008). 4. Somente em hipóteses excepcionais, 

quando irrisório ou exorbitante o valor da indenização por danos morais 

arbitrado na origem, a jurisprudência desta Corte permite o afastamento do 

óbice da Súmula n. 7 do STJ para possibilitar sua revisão. No caso, a 

quantia arbitrada na origem é razoável, não ensejando a intervenção desta 

Corte. 5. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 

1214839 / SC AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 

2017/0309892-0 – Relator (a) Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA - 

Órgão Julgador T4 - QUARTA TURMA - Data do Julgamento 26/02/2019 - 

Data da Publicação/Fonte DJe 08/03/2019) (Grifei) Insta ressaltar que a 

responsabilidade da parte reclamada como fornecedora de serviços é 

objetiva nos termos do art. 14 do CDC, que assim dispõe: O fornecedor de 

serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela 

reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à 

prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou 

inadequadas sobre sua fruição e riscos. Tal responsabilidade é afastada 

apenas quando comprovada que, tendo prestado o serviço, o defeito 

inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º, inc. I e 

II, do art. 14, do CDC). Sendo o ônus da prova relativo a essas hipóteses 
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do prestador do serviço e não tendo ele se desincumbido do ônus que lhe 

cabia deve ser responsabilizado pelos danos causados. Os artigos 186 e 

927 ambos do Código Civil Brasileiro, prelecionam que: Art. 186. Aquele 

que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar 

direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete 

ato ilícito. Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar 

dano a outrem, fica obrigado a repará-lo. Nesse caso, em que provável a 

aflição da parte autora em face do ato lesivo ensejado pela parte 

demandada, resta estabelecido o dever de indenizar por dano moral, 

importando, na sequência, fixar o quantum indenizatório. Com efeito, a 

indenização por dano moral deve representar para a vítima uma satisfação 

capaz de amenizar de alguma forma o sofrimento impingido. A eficácia da 

contrapartida pecuniária está na aptidão para proporcionar tal satisfação 

em justa medida, de modo que não signifique um enriquecimento sem 

causa para a vítima e produza impacto bastante no causador do mal a fim 

de dissuadi-lo a praticar novo atentado. Sopesando tais orientações e 

ponderando as circunstâncias do caso, reputo apropriada e condizente a 

fixação da verba indenizatória por danos morais, satisfazendo, assim, a 

justa proporcionalidade entre o ato ilícito e o constrangimento causado, 

bem como a condição econômica da parte reclamada, atendendo ao 

caráter compensatório e ao mesmo tempo inibidor a que se propõe a 

pretensão indenizatória, nos moldes estabelecidos na Constituição da 

República, suficiente para representar um desestímulo à prática de novas 

condutas pelo agente causador do dano. Assim, ante a ausência de 

comprovação de vínculo entre as partes, a declaração de inexistência da 

relação jurídica e do débito é medida que se impõe. INAPLICABILIDADE DA 

SÚMULA 385 STJ Analisando detidamente os autos, verifico que a parte 

autora possui outro (s) apontamento (s) negativo (s) em seu nome, porém, 

trata-se de apontamento (s) posterior (es) ao discutido nesta demanda, ou 

seja, a negativação realizada pela parte reclamada é anterior as demais 

negativações. Nesse sentido, torna-se inaplicável, no caso em comento, o 

teor da súmula 385 do STJ, vez que inexiste inscrição preexiste à 

discutida nos autos. Todavia, conforme entendimento jurisprudencial, a 

inscrição posterior deve ser levada em conta para reduzir o valor 

indenizatório, já que a situação da parte autora é diversa daquele que 

nunca teve uma anotação lícita. Nesse entendimento: RECURSO 

INOMINADO - INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES - 

AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DO DÉBITO – DEVER DE 

INDENIZAR - EXISTÊNCIA DE OUTRA restrição posterior – 

INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ - DANO MORAL 

CONFIGURADO IN RE IPSA – REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO - 

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (N.U 

8015881-52.2016.8.11.0028, TURMA RECURSAL, GONCALO ANTUNES DE 

BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 11/07/2019, Publicado 

no DJE 12/07/2019) Desta forma, ante a inexistência de negativação 

preexistente, tem-se por inaplicável a súmula 385 do STJ. DISPOSITIVO 

Ante o exposto, julgo PROCEDENTES os pedidos da exordial, com 

fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para o fim 

de: 1 – confirmar a tutela de urgência deferida nos autos; e 2 – condenar 

a parte reclamada ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) pelos 

danos morais sofridos pela parte reclamante, ante a existência de 

negativações posteriores, valor este que deverá ser acrescido de 

correção monetária pelo índice oficial - INPC/IBGE, a partir da presente 

data e juros legais de 1% (um por cento) ao mês, desde o evento danoso, 

conforme disposição da súmula 54 do STJ. Sem custas nem honorários, 

em conformidade com o art.54 e art.55, ambos da Lei 9.099/95. À 

consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial Cível 

da Comarca de Jaciara para homologação conforme o artigo 40 da lei 

9.099/95. Jaciara - MT. Publicado e registrado no PJE. DANILO 

ALEXANDRE ALVES Juiz Leigo Vistos, Homologo, para que surtam seus 

jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo 

deste Juizado Especial. Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, 

arquive-se com as baixas necessárias. Intimem-se as partes da sentença. 

Jaciara - MT. EDNEI FERREIRA DOS SANTOS Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002919-68.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

DILSON GOMES COELHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBSON CAITANO RAFAGNIN OAB - MT26842/O (ADVOGADO(A))

Giovani Bianchi OAB - MT6641-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOJAS AMERICANAS S.A. (REQUERIDO)

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

PAGSEGURO INTERNET LTDA (REQUERIDO)

B2W - COMPANHIA GLOBAL DO VAREJO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO CHALFIN OAB - MT20332-A (ADVOGADO(A))

THIAGO MAHFUZ VEZZI OAB - MT228213-O (ADVOGADO(A))

JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM OAB - RJ0062192A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1002919-68.2019.8.11.0010. REQUERENTE: DILSON GOMES COELHO 

REQUERIDO: B2W - COMPANHIA GLOBAL DO VAREJO, BANCO 

SANTANDER (BRASIL) S/A, PAGSEGURO INTERNET LTDA, LOJAS 

AMERICANAS S.A. Vistos etc. Dispensado o relatório nos termos do artigo 

38, caput, da lei n. 9099/95. Analisando o processo, verifico que se 

encontra maduro para julgamento, sendo desnecessária a produção de 

outras provas, motivo pelo qual passo ao julgamento antecipado da lide, 

conforme o art. 355, I do CPC. Trata-se de ação proposta por DILSON 

GOMES COELHO, em desfavor de B2W - COMPANHIA GLOBAL DO 

VAREJO, BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A, PAGSEGURO INTERNET 

LTDA e LOJAS AMERICANAS S.A. Narra a parte autora que realizou a 

compra de um produto junto a anúncio realizado pelo Facebook pela parte 

ré LOJAS AMERICANAS S.A e B2W, realizando o pagamento de boleto 

emitido junto ao BANCO SANTANDER, o qual possui como beneficiária a 

parte demandada PAGSEGURO, requerendo ao final o ressarcimento do 

valor despendido, bem como indenização de danos morais. Em 

contestação alega a parte reclamada B2W - COMPANHIA GLOBAL DO 

VAREJO, em síntese, preliminar de ilegitimidade passiva e ausência de 

interesse de agir, afirmando no mérito que não há dever de indenizar, haja 

vista que a parte reclamante fora vítima de fraude, realizando a transação 

fora de sua plataforma, o que afasta o dever de indenizar. Já a parte ré 

BANCO SANTANDER (BRASIL), alegou em síntese, preliminar de 

incompetência do juizado especial, ilegitimidade passiva e necessidade de 

intervenção de terceiro, afirmando no mérito que não há dever de 

indenizar, haja vista inexistência de culpa no evento, tendo em vista se 

tratar de culpa exclusiva de terceiro, pugnando ao final pela 

improcedência da demanda. A parte ré PAGSEGURO INTERNET LTDA, 

sustenta em síntese, preliminar de ilegitimidade passiva, afirmando no 

mérito a inexistência de falha na prestação de serviços e ausência do 

dever de indenizar, requerendo a improcedência da demanda. Ainda, a 

parte demandada LOJAS AMERICANAS S.A, afirmou em síntese, 

preliminar de ilegitimidade passiva, afirmando no mérito ausência de 

qualquer responsabilidade e inexistência do dever de indenizar, 

requestando ao final pela improcedência da demanda. É o breve relato. 

Decido. PRELIMINARES Rejeito as preliminares de ilegitimidade passiva e 

incompetência do Juizado Especial para o processamento da presente 

causa, arguidas pelas partes rés, tendo em vista que tais preliminares se 

confundem com o mérito da demanda, de modo que uma vez constatada a 

ausência de responsabilidade das partes rés, a presente demanda 

desafia a improcedência. Rejeito a preliminar de falta de interesse de agir, 

tendo em vista a previsão constitucional do princípio da inafastabilidade da 

jurisdição. Ademais, a busca ou o exaurimento da via administrativa não é 

requisito indispensável a propositura da ação, ante a necessidade que a 

parte tem de ingressar em juízo para ter sua pretensão amparada. No que 

tange a preliminar de inadmissibilidade do procedimento, sob fundamento 

de necessidade de intervenção de terceiro, verifica-se que a mesma deve 

ser rejeitada, de modo que eventual condenação suportada pela parte ré, 

pode ser exercida na via regressiva. Ultrapassada a fase das 

preliminares, passo à análise do MÉRITO da demanda. MÉRITO Em análise 

aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que 

NÃO assiste razão à parte autora. A solução do litígio não demanda muito 

esforço, mormente pela regra do Código de Processo Civil que estabelece 

que compete ao autor provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu 

fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. Além disso, 

segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do Código de Processo 

Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda matéria de defesa, 

expondo as razões de fato e de direito, com que impugna o pedido do 

autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. 
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Temos por regra, que nos litígios envolvendo relações de consumo, tal 

qual no presente caso, o ônus da prova passa a ser da parte 

fornecedora. A inversão do ônus da prova tem como fundamento a 

hipossuficiência da parte consumidora, não só no plano econômico, mas 

também jurídico, principalmente processual, porque não raras vezes está 

a parte consumidora impossibilitada de comprovar seu direito por ausência 

de dados, enquanto a parte fornecedora tem ao seu alcance todos os 

elementos indispensáveis para a produção da prova. Assim, inverto o 

ônus da prova em favor da parte consumidora, o que faço com 

supedâneo no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na 

relação processual. Não obstante a inversão do ônus da prova, nos 

termos do art. 6º, inciso VIII, do CDC, esta não libera a parte autora da 

comprovação mínima dos fatos constitutivos do direito que pleiteia. Ora, 

não se pode transformar a técnica de julgamento de inversão do ônus da 

prova em verdadeira prova diabólica, sob pena de obrigarmos a reclamada 

a provar todas as nuances fáticas e legais, mesmo aquelas que estejam 

fora de sua esfera de cognição e conhecimento. Outro não é o 

entendimento do mestre Fredie Didier Junior, que ensina: “Por outro lado, 

exigir do fornecedor, apenas por vislumbrar uma possível inversão do 

ônus da prova em seu desfavor, faça prova tanto dos fatos impeditivos, 

extintivos ou modificativos que eventualmente alegar, como de inexistência 

do fato constitutivo do direito do consumidor, é tornar legal a inversão que 

o legislador quis que fosse judicial (tanto que exigiu o preenchimento, no 

caso concreto, de certos requisitos). Segundo Cambi, o juiz, ao inverter o 

ônus da prova, deve fazê-lo sobre fato ou fatos específicos, referindo-se 

a eles expressamente. Deve evitar a inversão do ônus probandi para 

todos os fatos que beneficiam ao consumidor, de forma ampla e 

indeterminada, pois acabaria colocando sobre o fornecedor o encargo de 

provar negativa absoluta/indefinida, o que é imposição diabólica.” Com 

efeito, o que se tem de relevante para o deslinde da controvérsia é saber 

se a parte autora celebrou a realização do negócio através da site da 

parte reclamada B2W - COMPANHIA GLOBAL DO VAREJO, BANCO 

SANTANDER (BRASIL) e LOJAS AMERICANAS S.A, a fim de que pudesse 

contar com a garantia de segurança da transação alardeada nos autos. 

Compulsando os autos verifico que a parte reclamada conseguiu 

satisfatoriamente com a contestação inibir os fatos constitutivos do direito 

do autor trazido com a exordial, provando o que afirmou com a defesa. No 

presente caso, observa-se que a própria parte autora afirma na exordial 

que realizou a aquisição de um aparelho de ar condicionado de 12.000 

BTU da Marca LG, através de anuncio das Lojas Americanas vinculada a 

sua página da rede social Facebook, no importe de R$ 699,00. Em que 

pese às alegações da parte autora, verifica-se que os serviços prestados 

pelas reclamadas B2W e LOJAS AMERICANAS, oferece um site exclusivo 

de venda pela internet que, se realizada única e exclusivamente através 

do mesmo, contará com a proteção e segurança em suas transações. 

Entretanto, infere-se da própria narrativa da exordial que a parte 

reclamante não realizou a transação pelo site das partes rés, pois, a 

mesma afirma ter realizado a aquisição através de anúncio do Facebook, 

não havendo qualquer tipo de intermediação pelas partes rés. Ademais, 

coube a parte autora a escolha pela forma de realização da transação 

diretamente no Facebook, e não por meio de um dos meios “seguros” de 

vendas ofertados pelas partes reclamadas. Outrossim, não há qualquer 

prova nos autos de que a oferta do Facebook fora realizada pelas partes 

rés B2W e LOJAS AMERICANAS, ou ainda, o redirecionamento ao site 

oficial para realização da transação. O fato é que as partes reclamadas 

não contribuíram pelos prejuízos suportados pela parte autora, haja vista 

que a transação não fora realizada em seu site, de modo que não podem 

ser responsáveis pela idoneidade das demais pessoas que não fazem 

parte de seus cadastros. Dessa forma, não tendo a parte autora imputado 

qualquer conduta da reclamada a contribuir na consecução do evento 

danoso, inviável imputar-lhe responsabilidade pelos danos alegados. 

Aduza-se que os únicos responsáveis pelo evento danoso são o autor, 

que não foi diligente quando da realização da venda, e aqueles com quem 

o autor negociou, que receberam o pagamento. Corroborando com esse 

entendimento: APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO 

INDENIZAÇÃO. ANÚNCIO FALSO. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE. 

DEVER DE INDENIZAR. INOCORRÊNCIA. Hipótese em que, embora seja 

incontroversa a ocorrência da ação do terceiro fraudador, os elementos 

probatórios demonstram que este não decorreu de falha das requeridas, 

mas sim do agir da própria consumidora que não tomou as cautelas 

recomendadas ao adquirir produtos pela internet. Improcedência mantida. 

APELAÇÃO DESPROVIDA.(Apelação Cível, Nº 70080007370, Décima 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Paulo Roberto Lessa 

Franz, Julgado em: 21-02-2019) Conforme regra do artigo 14, §3º, inciso II 

do Código de Defesa do Consumidor, o fornecedor de serviços não será 

responsabilizado quando provar a culpa exclusiva do consumidor, 

hipótese verificada no caso dos autos. Nesse sentido, transcrevo o 

seguinte julgado do E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso: 

INDENIZAÇÃO - DANO MORAL – PRESTAÇÃO SERVIÇO – TRANSPORTE 

AÉREO – EXCLUSÃO DA RESPONSABILIDADE – CULPA EXCLUSIVA DO 

CONSUMIDOR – ART. 14, §3º, CDC – DESISTÊNCIA DO EMBARQUE - 

DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. O fornecedor de serviços 

não será responsabilizado quando comprova a culpa exclusiva do 

consumidor, diante da desistência voluntária do embarque. (Ap 

70181/2016, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 17/08/2016, Publicado no DJE 

24/08/2016) Ressalto para o fato de que estando o produto anunciado 

pelo Facebook com o valor muito abaixo do preço de mercado (cerca de 

50% do valor de mercado), deveria a parte autora ter agido com cautela e 

realizado toda a negociação diretamente junto ao site das partes rés, para 

ter segurança da transação e eventual responsabilização, antes de 

efetuar o pagamento de boleto enviado por e-mail. Assim, tem-se que não 

houve falhas na prestação do serviço, vez que, a forma da transação 

ocorreu por escolha exclusiva do consumidor, que optou em não utilizar a 

plataforma das partes reclamadas. Deste modo, não havendo o que se 

falar em abusividade da conduta das partes rés, ausentes, portanto, os 

pressupostos da responsabilidade civil e, consequentemente, o dever de 

reparar os danos. DA RESPONSABILIDADE DO BANCO SANTANDER E 

PAGSEGURO No que tange a responsabilização do Banco Santander e 

PagSeguro, verifica-se que a improcedência dos pedidos é medida de 

rigor. Com efeito, a parte autora não realizou qualquer aquisição de 

produtos junto as partes rés. Ademais, a parte ré Banco Santander 

apenas emitiu o boleto de cobrança, o qual fora solicitado pelo 

estelionatário, não havendo se falar em responsabilidade no evento 

danoso, tendo em vista a inexistência de fraude do boleto ou falha de 

segurança do serviço. É dizer, o Banco Santander somente emitiu o boleto 

por solicitação de terceiro, que ludibriou a parte autora, fazendo crer que 

se tratava de compra e venda legítima. Ainda, não há como 

responsabilizar a parte demandada PagSeguro, tendo em vista que a 

transação não fora realizada pela parte demandante em sua plataforma. 

Logo, não há se falar em responsabilização das partes rés, vez que não 

houve qualquer intermediação das mesmas na compra realizada pela parte 

autora. Nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO 

ESPECIFICADO. COMPRA DE LAVADORA DE ROUPAS PELA INTERNET. 

Caso em que a corré mantenedora do serviço “pagseguro” logrou 

demonstrar a não participação, a não intermediação da compra da parte 

autora. Improcedência da ação contra essa demandada. Não entrega de 

máquina de lavar roupas à consumidora, que pagou pelo produto, por meio 

de boleto bancário. Obrigação de fazer. Fixação de multa. Danos morais 

configurados: eletrodoméstico de uso essencial e verificação de conduta 

dolosa da vendedora. APELO PROVIDO EM PARTE. (Apelação Cível, Nº 

70080575673, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Paulo Sérgio Scarparo, Julgado em: 18-04-2019) Desta forma, não 

há qualquer elemento que indique a participação das partes requeridas no 

negócio jurídico celebrado pela parte autora, o que afasta a 

responsabilidade civil e, consequentemente, o dever de reparar os danos. 

DISPOSITIVO Ante o exposto, julgo IMPROCEDENTES os pedidos da 

exordial, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil, ante o não reconhecimento de falhas na prestação dos serviços das 

partes reclamadas. Sem custas nem honorários, em conformidade com o 

art. 54 e art. 55, ambos da Lei 9.099/95. À consideração do Excelentíssimo 

Juiz de Direito do Juizado Especial Cível da Comarca de Jaciara para 

homologação conforme o artigo 40 da lei 9.099/95. Jaciara - MT. Publicado 

e registrado no PJE. DANILO ALEXANDRE ALVES Juiz Leigo Vistos, 

Homologo, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de 

Sentença da lavra do Juiz Leigo deste Juizado Especial. Preclusa a via 

recursal, em nada sendo requerido, arquive-se com as baixas 

necessárias. Intimem-se as partes da sentença. Jaciara - MT. EDNEI 

FERREIRA DOS SANTOS Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003385-62.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

GABRIEL EVARISTO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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ISLEI RIBEIRO DE MORAIS OAB - MT21825/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT16940-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1003385-62.2019.8.11.0010. REQUERENTE: GABRIEL EVARISTO DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: BANCO BRADESCO SA Vistos etc. Dispensado o 

relatório nos termos do artigo 38, caput, da lei n. 9.099/95. Analisando o 

processo, verifico que se encontra maduro para julgamento, sendo 

desnecessária a produção de outras provas, motivo pelo qual passo ao 

julgamento antecipado da lide, conforme o art. 355, I do CPC. Trata-se de 

ação proposta por GABRIEL EVARISTO DE OLIVEIRA, que move em 

desfavor de BANCO BRADESCO S/A. A parte autora, através de 

manifestação encartada nos autos, requer a desistência da presente 

ação, com o arquivamento do feito. No que toca o pedido de desistência, 

eis o entendimento sedimentado no Fórum Nacional de Juizados Especiais 

– FONAJE, vejamos: ENUNCIADO 90 – A desistência da ação, mesmo sem 

a anuência do réu já citado, implicará a extinção do processo sem 

resolução do mérito, ainda que tal ato se dê em audiência de instrução e 

julgamento, salvo quando houver indícios de litigância de má-fé ou lide 

temerária (nova redação – XXXVIII Encontro – Belo Horizonte-MG). Logo, 

inexistindo indícios de litigância de má-fé, tenho que o pedido de 

desistência deve ser deferido. Nos termos do estatuído no artigo 200, 

parágrafo único, do CPC, a desistência da ação somente produz seus 

efeitos após a homologação Judicial. DISPOSITIVO Ante o exposto, para 

que produza os seus jurídicos e legais efeitos, HOMOLOGO O PEDIDO DE 

DESISTÊNCIA desta reclamação e, em consequência, JULGO EXTINTO 

este feito, sem exame do mérito, com fulcro no disposto artigo 485, inciso 

VIII, do Código de Processo Civil. Sem custas e honorários advocatícios, 

face ao disposto nos art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95 c/c artigo 27 da Lei 

12.153/2009. À consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado 

Especial da Comarca de Jaciara para homologação conforme o artigo 40 

da lei 9.099/95. Jaciara - MT. Publicado e registrado no PJE. DANILO 

ALEXANDRE ALVES Juiz Leigo Vistos, Homologo, para que surtam seus 

jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo 

deste Juizado Especial. Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, 

arquive-se com as baixas necessárias. Intimem-se as partes da sentença. 

Jaciara - MT. EDNEI FERREIRA DOS SANTOS Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003306-83.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ISRAEL OLIVEIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISLEI RIBEIRO DE MORAIS OAB - MT21825/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM OAB - RJ0062192A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1003306-83.2019.8.11.0010. REQUERENTE: ISRAEL OLIVEIRA DOS 

SANTOS REQUERIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A Vistos etc. 

Dispensado o relatório nos termos do artigo 38, caput, da lei n. 9.099/95. 

Analisando o processo, verifico que se encontra maduro para julgamento, 

sendo desnecessária a produção de outras provas, motivo pelo qual 

passo ao julgamento antecipado da lide, conforme o art. 355, I do CPC. 

Trata-se de ação proposta por ESDRAS PAULO SILVA VASCONCELOS, 

em desfavor de BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO. Relata a 

parte autora que teve seu nome inserido nos órgãos de proteção ao 

crédito, referente débito do qual desconhece a origem, tendo em vista 

ausência de qualquer débito junto a parte ré, pleiteando ao final a 

declaração de inexistência do débito e indenização de danos morais. Em 

contestação alega a parte reclamada, em síntese, que o débito é devido, 

ante a existência de relação jurídica entre as partes, não havendo dever 

de indenizar, haja vista inexistência de qualquer irregularidade na 

cobrança, pugnando ao final pela improcedência da demanda. Inexistindo 

preliminares passo a análise do mérito da demanda. É o breve relato. 

Decido. MÉRITO Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem 

a controvérsia, tenho que razão NÃO assiste à parte autora. A solução do 

litígio não demanda muito esforço, mormente pela regra do Código de 

Processo Civil que estabelece que compete ao autor provar o fato 

constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo 

do referido direito. Além disso, segundo a regra contida nos artigos 336 e 

341 do Código de Processo Civil, compete ao réu alegar, na contestação, 

toda matéria de defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que 

impugna o pedido do autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos 

não impugnados. Temos por regra, que nos litígios envolvendo relações de 

consumo, tal qual no presente caso, o ônus da prova passa a ser da parte 

fornecedora. A inversão do ônus da prova tem como fundamento a 

hipossuficiência da parte consumidora, não só no plano econômico, mas 

também jurídico, principalmente processual, porque não raras vezes está 

a parte consumidora impossibilitada de comprovar seu direito por ausência 

de dados, enquanto a parte fornecedora tem ao seu alcance todos os 

elementos indispensáveis para a produção da prova. Assim, inverto o 

ônus da prova em favor da parte consumidora, o que faço com 

supedâneo no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na 

relação processual. Incumbe a parte reclamada provar a veracidade de 

seus argumentos alegados, na qualidade de fornecedora de serviços, 

seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque as assertivas 

são fatos extintivos de direito, nos termos do art. 373, II, do CPC. 

Compulsando os autos verifico que a parte reclamada conseguiu 

satisfatoriamente com a contestação inibir os fatos constitutivos do direito 

do autor trazido com a exordial e, provando o que afirmou com a defesa. 

Com efeito, o que se tem de relevante para o deslinde da controvérsia é 

que a parte autora contesta as cobranças realizadas pela parte 

reclamada, negando qualquer contratação nesse sentido. Em que pese as 

alegações da parte autora de que não possui débito algum junto a parte ré, 

que ensejasse a realização da cobrança, esta última conseguiu 

demonstrar que houve a celebração de negócio jurídico entre as partes, 

conforme se infere do áudio da ligação travada pelas partes, trazido aos 

autos com a contestação. Analisando detidamente o processo, verifico 

que o áudio trazido aos autos no id 30714491, deve ser reconhecido, vez 

que demonstra claramente que houve realização de negócio jurídico entre 

as partes, sendo anuído pela parte reclamante, após a confirmação de 

seus dados pessoais, a contratação dos serviços/produtos junto a parte 

ré. Ainda, ressalto para o fato de que a própria parte autora, a partir dos 

10:50” da gravação (id 30714491), confirmou possuir união estável com a 

senhora CLAUDIA BETH, cujo comprovante de residência em seu nome e 

cópia do RG foram apresentados com a exordial no id 27421241 e 

27420989, a fim de demonstrar residência nesta cidade, demonstrando 

assim que o interlocutor da conversa de fato é a parte reclamante. Logo, 

não há dúvidas quanto a efetiva contratação do cartão de crédito pela 

parte autora. Outrossim, a parte reclamante não trouxe nos autos qualquer 

documento capaz de desconstituir as sólidas argumentações da parte ré, 

bem como não demonstrou a realização do pagamento dos débitos 

discutidos nestes autos. Por seu turno a parte requerida demonstrou a 

existência dos débitos e da contratação, bem como a inocorrência dos 

pagamentos das faturas, as quais encontra-se anexadas nos autos. 

Desta forma, restou comprovada a existência da relação jurídica entre as 

partes e que, de fato, a parte autora contratou os serviços da empresa 

reclamada, sendo a cobrança devida. Desta feita, o conjunto probatório 

autoriza a conclusão de que houve relação negocial firmada entre as 

partes e, que as cobranças dos valores pela parte reclamada se deram 

em razão de efetiva adesão da parte autora. Conforme regra do artigo 14, 

§3º, inciso II do Código de Defesa do Consumidor, o fornecedor de 

serviços não será responsabilizado quando provar a culpa exclusiva do 

consumidor, hipótese verificada no caso dos autos. O que se depreende 

do caso em tela é que houve negativação do nome da parte reclamante 

relativa a dívida inadimplida, uma vez que a requerida comprova através 

de várias provas, inclusive áudio da ligação realizada junto a parte autora, 

a existência da relação comercial e débito entre os litigantes. Assim, não 

se verificando a ocorrência de qualquer conduta ilícita ou indevida pela 

parte reclamada, não há que se falar em ocorrência de dano material e 

moral, uma vez que, ausentes os requisitos necessários para que haja o 

dever de indenizar, ou seja, o ato ilícito, o dano, o nexo de causalidade 
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entre o ato, o dano e a culpa da reclamada. DA REALIZAÇÃO DE PERÍCIA 

FONOAUDIOLÓGICA Tenho pela desnecessidade de perícia, vez que dos 

documentos acostados nos autos é possível se inferir a existência de 

relação entre as partes, ou seja, o conjunto probatório dos autos 

possibilita a identificação da relação havia entre a parte autora e a parte 

ré. Ademais, o áudio juntado nos autos no id 30714491, demonstra 

claramente a contratação dos serviços pela parte autora, o qual foi 

registrado e confirmado pela mesma, que por mais de uma oportunidade 

confirmou todos os seus dados pessoais, quando da contratação. Nesse 

sentido, transcrevo o seguinte julgado da Turma Recursal do Mato Grosso: 

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO 

JURÍDICO C/C PEDIDO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – 

PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS - 

NECESSIDADE DE PERÍCIA FONOAUDIOLÓGICA - NEGATIVA DE 

CONTRATAÇÃO - INSCRIÇÃO DO NOME DA PARTE RECLAMANTE EM 

CADASTROS DE INADIMPLENTES - RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA - 

INSCRIÇÃO EM SERASA LEGÍTIMA - AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO - 

EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO – DANO MORAL INEXISTENTE - 

PROCEDÊNCIA DO PEDIDO CONTRAPOSTO - RECURSO CONHECIDO E 

IMPROVIDO. 1. Não há que se falar em incompetência dos juizados 

especiais no presente caso, em razão da necessidade de realizar perícia 

fonoaudiológica, uma vez que o conteúdo probatório trazido nos autos foi 

suficiente para o julgamento da lide, além de que em sede de Juizados 

Especiais, são admitidos todos os meios de provas, desde que legítimos, 

como se denota da leitura do art. 32 da Lei nº 9.099/95. 2. Tendo a parte 

recorrida apresentado o áudio de ligação telefônica que comprova a 

existência de relação jurídica entre as partes, resta afastada a alegação 

de fraude. 3. Não pratica ato ilícito a empresa que, verificando o 

inadimplemento da dívida, insere o nome do consumidor nos órgãos de 

proteção ao crédito, agindo no exercício regular do direito 4. Havendo 

dívida em aberto, correta a decisão de origem que julgou procedente o 

pedido contraposto para condenar a parte reclamante a adimplir a dívida. 

5. Não havendo demonstração da fraude alegada, não há se falar em 

inexistência de débito e danos morais. 6. Sentença mantida por seus 

próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95. 

(Procedimento do Juizado Especial Cível 781400920168110001/2017, 

Turma Recursal Única, Julgado em 18/10/2017, Publicado no DJE 

18/10/2017) Assim, deve ser reconhecido o áudio trazido aos autos. DA 

LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ Vislumbro no presente litígio a existência de 

litigância de má-fé pela parte autora, frente à notória alteração na 

realidade dos fatos, nos termos do art. 142 do CPC, o que dá ensejo à sua 

condenação, nos termos do art. 81 do Código de Processo Civil. A parte 

reclamante ingressou com a presente demanda afirmando não possuir 

qualquer relação jurídica com a parte reclamada, que autorizasse a 

cobrança de tais débitos, o que implicaria em ato ilícito ensejador de danos 

morais pelo abalo sofrido, em virtude dos atos da parte reclamada, que 

ensejou a inserção de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito. 

Entretanto, compulsando aos autos, verifico que a reclamada cumpriu com 

seu ônus probatório, demonstrando se tratar de dívida devidamente 

contraída, inclusive acostando aos autos documentos que demonstram a 

existência junto a parte autora. Logo, resta clara a alteração dos fatos, já 

que a parte reclamante indica a inexistência da relação jurídica 

devidamente comprovada nos presentes autos, tornando-se a 

condenação em litigância de má-fé medida necessária. Imperioso 

mencionar, inclusive, que se há alguma irregularidade esta encontra-se no 

agir da parte autora, que na tentativa de se eximir de suas obrigações 

induziu em erro este juízo alterando a verdade dos fatos, ficando 

caracterizada a litigância de má-fé prevista no artigo 80 do CPC. Eis o 

entendimento jurisprudencial: APELAÇÃO CIVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA 

DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS. LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO. SENTENÇA DE 

IMPROCEDENCIA MANTIDA. LITIGANCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA. 1. 

BAIXA DO FEITO EM DILIGÊNCIA. DAS PROVAS PRODUZIDAS NOS 

AUTOS: As provas produzidas pela parte ré, nos termos do que dispõe o 

artigo 333, II, do Código de Processo Civil, são suficientes para contrapor 

o alegado pelo requerente e comprovar que a contratação de fato existiu. 

2. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. Mantida a condenação da parte demandante. 

Inviabilidade de condenação do procurador da parte. Precedentes desta 

Corte e do Superior Tribunal de Justiça. NEGARAM PROVIMENTO AO 

RECURSO DE APELAÇÃO. (Apelação Cível Nº 70056465560, Décima Nona 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo João Lima 

Costa, Julgado em 08/10/2013). DO INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE 

DESISTÊNCIA Analisando detidamente os autos, verifico que a parte 

autora apresentou manifestação pugnando pela desistência da presente 

ação. Ora, se extrai dos autos, que tal pleito de desistência, ocorreu 

apenas e tão somente após a apresentação da peça defensiva pela parte 

ré, a qual trouxe inclusive comprovação do negócio jurídico firmado junto 

aparte autora, apto a demonstrar a relação jurídica havida entre as partes. 

No que toca eventual pedido de desistência, eis o entendimento 

sedimentado no Fórum Nacional de Juizados Especiais – FONAJE, 

vejamos: ENUNCIADO 90 – A desistência da ação, mesmo sem a anuência 

do réu já citado, implicará a extinção do processo sem resolução do 

mérito, ainda que tal ato se dê em audiência de instrução e julgamento, 

salvo quando houver indícios de litigância de má-fé ou lide temerária (nova 

redação – XXXVIII Encontro – Belo Horizonte-MG). Logo, tenho que é licito 

a parte pugnar pela desistência da ação, salvo quando houver indícios de 

litigância de má-fé, hipótese verificada nos autos, vez que a parte 

demandante com tal ato, tenta se desvencilhar de obrigações sabidamente 

assumidas junto a parte ré, ajuizando a presente ação, em verdadeira 

atitude de litigância de má-fé. Nesse sentido, indefiro o pleito de 

desistência da presente ação, ante a flagrante má-fé da parte autora. 

DISPOSITIVO Ante o exposto, julgo IMPROCEDENTES os pedidos da 

exordial, declarando extinto o feito com resolução do mérito, com 

fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Por outro 

lado, condeno a parte reclamante à pena de litigância de má-fé no valor 

equivalente a 5% sobre o valor corrigido da causa, a ser revertido em 

favor da parte reclamada, na forma do artigo 81, do Código de Processo 

Civil. Outrossim, em decorrência da má-fé, condeno a parte reclamante, na 

forma do artigo 55 da Lei n. 9.099/95, ao pagamento das custas e 

honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da causa, levando-se 

em conta os critérios do art. 85, §8º do Código de Processo Civil. Ressalto, 

ainda, que, nos termos do Enunciado 114 do FONAJE, “A gratuidade da 

justiça não abrange o valor devido em condenação por litigância de má-fé 

(XX Encontro – São Paulo/SP)”. À consideração do Excelentíssimo Juiz de 

Direito do Juizado Especial Cível da Comarca de Jaciara para homologação 

conforme o artigo 40 da lei 9.099/95. Jaciara - MT. Publicado e registrado 

no PJE. DANILO ALEXANDRE ALVES Juiz Leigo Vistos, Homologo, para 

que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra 

do Juiz Leigo deste Juizado Especial. Preclusa a via recursal, em nada 

sendo requerido, arquive-se com as baixas necessárias. Intimem-se as 

partes da sentença. Jaciara - MT. EDNEI FERREIRA DOS SANTOS Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003014-98.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA DUARTE RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO GUIMARAES NOGUEIRA OAB - MT0012853A (ADVOGADO(A))

ELIETE DE SOUZA BARROS OAB - MT23997/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1003014-98.2019.8.11.0010. REQUERENTE: FERNANDA DUARTE 

RODRIGUES REQUERIDO: BANCO BRADESCO Vistos etc. Dispensado o 

relatório nos termos do artigo 38, caput, da lei n. 9.099/95. Analisando o 

processo, verifico que se encontra maduro para julgamento, sendo 

desnecessária a produção de outras provas, motivo pelo qual passo ao 

julgamento antecipado da lide, conforme o art. 355, I do CPC. Trata-se de 

ação proposta por FERNANDA DUARTE RODRIGUES, em desfavor de 

BANCO BRADESCO. Relata a parte autora que teve o nome inserido nos 

órgãos de proteção ao crédito pela parte reclamada, referente débito 

indevido, requerendo assim a declaração de inexistência do débito, bem 

como indenização de danos morais. Tutela de urgência deferida. Em 

contestação alega a parte reclamada, em síntese, preliminar de 

indeferimento da inicial, afirmando no mérito que o débito é devido, ante a 

existência de relação jurídica entre as partes, não havendo dever de 

indenizar, haja vista inexistência de qualquer irregularidade na cobrança, 
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pugnando ao final pela improcedência da demanda. É o breve relato. 

Decido. PRELIMINARES Rejeito as preliminares de indeferimento da inicial, 

sob fundamento de ausência de documentos válidos e indispensáveis a 

propositura da ação, tendo em vista que os documentos trazidos aos 

autos apresentam informações verossímeis. Ultrapassada a fase das 

preliminares, passo à análise do MÉRITO da demanda. MÉRITO Em análise 

aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que 

assiste razão à parte autora. A solução do litígio não demanda muito 

esforço, mormente pela regra do Código de Processo Civil que estabelece 

que compete ao autor provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu 

fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. Além disso, 

segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do Código de Processo 

Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda matéria de defesa, 

expondo as razões de fato e de direito, com que impugna o pedido do 

autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. 

Temos por regra, que nos litígios envolvendo relações de consumo, tal 

qual no presente caso, o ônus da prova passa a ser da parte 

fornecedora. A inversão do ônus da prova tem como fundamento a 

hipossuficiência da parte consumidora, não só no plano econômico, mas 

também jurídico, principalmente processual, porque não raras vezes está 

a parte consumidora impossibilitada de comprovar seu direito por ausência 

de dados, enquanto a parte fornecedora tem ao seu alcance todos os 

elementos indispensáveis para a produção da prova. Assim, inverto o 

ônus da prova em favor da parte consumidora, o que faço com 

supedâneo no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na 

relação processual. Incumbe a parte reclamada provar a veracidade de 

seus argumentos alegados, na qualidade de fornecedora de serviços, 

seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque as assertivas 

são fatos extintivos de direito, nos termos do art. 373, II, do CPC. 

Compulsando os autos verifico que a parte reclamada não conseguiu 

satisfatoriamente com a contestação inibir os fatos constitutivos do direito 

do autor trazido com a exordial e, nem provar o que afirmou com a defesa. 

Com efeito, o que se tem de relevante para o deslinde da controvérsia é 

que a parte autora contesta as cobranças realizadas pela parte 

reclamada, que ensejaram a inserção de seu nome nos órgãos de 

proteção ao crédito. Outrossim, em exame do conjunto fático probatório 

disponível nos autos, nota-se que foi juntado pela parte promovida, no 

corpo da peça de resistência, telas e relatórios que aparentam ser de seu 

sistema, os quais não têm o condão probatório, pois ao que tudo indica se 

tratam de documentos apócrifos e produzidos unilateralmente. Nesse 

sentido: E M E N T A RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – INSCRIÇÃO EM SERASA – 

DANO MORAL – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA 

PARTE RECLAMANTE – TELAS SISTÊMICAS – PROVA UNILATERAL E SEM 

VALOR PROBATÓRIO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – 

EXISTÊNCIA DE RESTRIÇÕES PREEXISTENTES (SÚMULA 385 STJ) – 

SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE 

PROVIDO.A tese de defesa da parte Recorrida se baseia em telas 

sistêmicas, as quais, conforme entendimento sedimentado pela Turma 

Recursal Única, são provas unilaterais desprovidas de qualquer valor 

probatório. Em razão do deferimento da inversão do ônus da prova, a 

incumbência de comprovar a existência do contrato, a origem da dívida, 

sua legitimidade e a legalidade da restrição apontada é da empresa Ré, 

ante a hipossuficiência técnica do consumidor. Diante da inexistência de 

provas da contratação dos serviços questionados, seja ela expressa, 

através de assinatura de contrato, ou verbal, através de canais de 

atendimento telefônico, os débitos vinculados a estes contratos são 

inexigíveis, não podendo exigir de quaisquer das partes, tampouco do 

consumidor, a produção de prova ou contraprova de fato negativo. 

Reconhecendo a inexigibilidade dos débitos, também é indevida a restrição 

apontada. No entanto, o pleito indenizatório é improcedente, haja vista a 

existência de restrições pretéritas, aplicando-se o teor da Súmula 385, do 

STJ. Recurso conhecido e parcialmente provido. (N.U 

1000816-95.2019.8.11.0040, TURMA RECURSAL, MARCELO SEBASTIAO 

PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 22/07/2019, 

Publicado no DJE 23/07/2019) No presente caso, em pese a reclamada 

tenha afirmado a existência do débito, bem como tenha asseverado na 

peça de resistência a inexistência de irregularidades, observa-se que esta 

NÃO trouxe aos autos qualquer tipo de contrato ou documento, quiçá 

aqueles firmados pela parte autora, que comprovasse a realização de 

relação jurídica entre a partes, se descuidando de provar o alegado na 

peça defensiva, passando ao largo de comprovar a relação jurídica entre 

as partes, que ensejaram os débitos discutidos nos autos. Deste modo, 

entendo que assiste razão a parte reclamante, pois não houve a 

comprovação dos débitos que originaram a inscrição de seus dados 

pessoais junto ao órgão de restrição ao crédito (SPC/SERASA). No 

entanto, prevalece no âmbito do Superior Tribunal de Justiça o 

entendimento de que o dano moral sofrido em virtude de indevida 

negativação do nome se configura “in re ipsa”, ou seja, 

independentemente de prova. Nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL. 

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO DO NOME DO AUTOR NOS CADASTROS DE 

PROTEÇÃO AO CRÉDITO. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 1.022 DO 

CPC/2015. DANO MORAL IN RE IPSA. ASTREINTES. VALOR DOS DANOS 

MORAIS. REEXAME DE CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 

7/STJ. RAZOABILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Inexiste afronta ao art. 

1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma 

clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, 

manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam 

infirmar a conclusão adotada pelo Juízo. 2. O recurso especial não 

comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto 

fático dos autos (Súmula n. 7 do STJ). 3. Consoante a jurisprudência desta 

Corte, "nos casos de protesto indevido de título ou inscrição irregular em 

cadastros de inadimplentes, o dano moral se configura in re ipsa, isto é, 

prescinde de prova" (REsp n. 1.059.663/MS, Relatora Ministra NANCY 

ANDRIGHI, DJe 17/12/2008). 4. Somente em hipóteses excepcionais, 

quando irrisório ou exorbitante o valor da indenização por danos morais 

arbitrado na origem, a jurisprudência desta Corte permite o afastamento do 

óbice da Súmula n. 7 do STJ para possibilitar sua revisão. No caso, a 

quantia arbitrada na origem é razoável, não ensejando a intervenção desta 

Corte. 5. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 

1214839 / SC AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 

2017/0309892-0 – Relator (a) Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA - 

Órgão Julgador T4 - QUARTA TURMA - Data do Julgamento 26/02/2019 - 

Data da Publicação/Fonte DJe 08/03/2019) (Grifei) Insta ressaltar que a 

responsabilidade da parte reclamada como fornecedora de serviços é 

objetiva nos termos do art. 14 do CDC, que assim dispõe: O fornecedor de 

serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela 

reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à 

prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou 

inadequadas sobre sua fruição e riscos. Tal responsabilidade é afastada 

apenas quando comprovada que, tendo prestado o serviço, o defeito 

inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º, inc. I e 

II, do art. 14, do CDC). Sendo o ônus da prova relativo a essas hipóteses 

do prestador do serviço e não tendo ele se desincumbido do ônus que lhe 

cabia deve ser responsabilizado pelos danos causados. Os artigos 186 e 

927 ambos do Código Civil Brasileiro, prelecionam que: Art. 186. Aquele 

que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar 

direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete 

ato ilícito. Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar 

dano a outrem, fica obrigado a repará-lo. Nesse caso, em que provável a 

aflição da parte autora em face do ato lesivo ensejado pela parte 

demandada, resta estabelecido o dever de indenizar por dano moral, 

importando, na sequência, fixar o quantum indenizatório. Com efeito, a 

indenização por dano moral deve representar para a vítima uma satisfação 

capaz de amenizar de alguma forma o sofrimento impingido. A eficácia da 

contrapartida pecuniária está na aptidão para proporcionar tal satisfação 

em justa medida, de modo que não signifique um enriquecimento sem 

causa para a vítima e produza impacto bastante no causador do mal a fim 

de dissuadi-lo a praticar novo atentado. Sopesando tais orientações e 

ponderando as circunstâncias do caso, reputo apropriada e condizente a 

fixação da verba indenizatória por danos morais, satisfazendo, assim, a 

justa proporcionalidade entre o ato ilícito e o constrangimento causado, 

bem como a condição econômica da parte reclamada, atendendo ao 

caráter compensatório e ao mesmo tempo inibidor a que se propõe a 

pretensão indenizatória, nos moldes estabelecidos na Constituição da 

República, suficiente para representar um desestímulo à prática de novas 

condutas pelo agente causador do dano. Assim, ante a ausência de 

comprovação de vínculo entre as partes, a declaração de inexistência da 

relação jurídica e do débito é medida que se impõe. INAPLICABILIDADE DA 

SÚMULA 385 STJ Analisando detidamente os autos, verifico que a parte 

autora possui outro (s) apontamento (s) negativo (s) em seu nome, porém, 

trata-se de apontamento (s) posterior (es) ao discutido nesta demanda, ou 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1072024/4/2020 Página 540 de 870



seja, a negativação realizada pela parte reclamada é anterior as demais 

negativações. Nesse sentido, torna-se inaplicável, no caso em comento, o 

teor da súmula 385 do STJ, vez que inexiste inscrição preexiste à 

discutida nos autos. Todavia, conforme entendimento jurisprudencial, a 

inscrição posterior deve ser levada em conta para reduzir o valor 

indenizatório, já que a situação da parte autora é diversa daquele que 

nunca teve uma anotação lícita. Nesse entendimento: RECURSO 

INOMINADO - INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES - 

AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DO DÉBITO – DEVER DE 

INDENIZAR - EXISTÊNCIA DE OUTRA restrição posterior – 

INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ - DANO MORAL 

CONFIGURADO IN RE IPSA – REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO - 

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (N.U 

8015881-52.2016.8.11.0028, TURMA RECURSAL, GONCALO ANTUNES DE 

BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 11/07/2019, Publicado 

no DJE 12/07/2019) Desta forma, ante a inexistência de negativação 

preexistente, tem-se por inaplicável a súmula 385 do STJ. DISPOSITIVO 

Ante o exposto, julgo PROCEDENTES os pedidos da exordial, com 

fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para o fim 

de: 1 – confirmar a tutela de urgência deferida nos autos; e 2 – condenar 

a parte reclamada ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) pelos 

danos morais sofridos pela parte reclamante, ante a existência de 

negativações posteriores, valor este que deverá ser acrescido de 

correção monetária pelo índice oficial - INPC/IBGE, a partir da presente 

data e juros legais de 1% (um por cento) ao mês, desde o evento danoso, 

conforme disposição da súmula 54 do STJ. Sem custas nem honorários, 

em conformidade com o art.54 e art.55, ambos da Lei 9.099/95. À 

consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial Cível 

da Comarca de Jaciara para homologação conforme o artigo 40 da lei 

9.099/95. Jaciara - MT. Publicado e registrado no PJE. DANILO 

ALEXANDRE ALVES Juiz Leigo Vistos, Homologo, para que surtam seus 

jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo 

deste Juizado Especial. Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, 

arquive-se com as baixas necessárias. Intimem-se as partes da sentença. 

Jaciara - MT. EDNEI FERREIRA DOS SANTOS Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002483-12.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

EMANUEL MARCOS FABIAN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAELA MARCOS FABIAN OAB - MT22111/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO ALVES MARCAL OAB - MT13311-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1002483-12.2019.8.11.0010. REQUERENTE: EMANUEL MARCOS FABIAN 

REQUERIDO: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. Vistos etc. Dispensado 

o relatório nos termos do artigo 38, caput, da lei n. 9099/95. Trata-se de 

ação proposta por EMANUEL MARCOS FABIAN, em desfavor de BANCO 

COOPERATIVO SICREDI S.A. Relata a parte autora ser usuária dos 

serviços da parte ré, tendo sido surpreendida com o furto de seu cartão 

bancário, oportunidade em que terceira pessoa passou a utilizá-lo. 

Assevera que a partir do momento em que tomou conhecimento da 

utilização indevida, entrou em contato com a parte para ré para bloqueio 

do cartão, requerendo ao final a declaração de inexistência do débito e 

indenização de danos morais. Tutela de urgência deferida. Em 

contestação, alega a parte reclamada, em síntese, inexistência do dever 

de indenizar, tendo em vista que a comunicação do furto somente ocorreu 

após a utilização do cartão bancário, pugnando ao final pela 

improcedência da demanda. Inexistindo preliminares passo a análise de 

mérito da demanda. É o breve relato. Decido. MÉRITO Em análise aos 

elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que NÃO 

assiste razão à parte autora. A solução do litígio não demanda muito 

esforço, mormente pela regra do Código de Processo Civil que estabelece 

que compete ao autor provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu 

fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. Além disso, 

segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do Código de Processo 

Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda matéria de defesa, 

expondo as razões de fato e de direito, com que impugna o pedido do 

autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. 

Temos por regra, que nos litígios envolvendo relações de consumo, tal 

qual no presente caso, o ônus da prova passa a ser da parte 

fornecedora. A inversão do ônus da prova tem como fundamento a 

hipossuficiência da parte consumidora, não só no plano econômico, mas 

também jurídico, principalmente processual, porque não raras vezes está 

a parte consumidora impossibilitada de comprovar seu direito por ausência 

de dados, enquanto a parte fornecedora tem ao seu alcance todos os 

elementos indispensáveis para a produção da prova. Assim, inverto o 

ônus da prova em favor da parte consumidora, o que faço com 

supedâneo no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na 

relação processual. Não obstante a inversão do ônus da prova, nos 

termos do art. 6º, inciso VIII, do CDC, esta não libera a parte autora da 

comprovação mínima dos fatos constitutivos do direito que pleiteia. Ora, 

não se pode transformar a técnica de julgamento de inversão do ônus da 

prova em verdadeira prova diabólica, sob pena de obrigarmos a reclamada 

a provar todas as nuances fáticas e legais, mesmo aquelas que estejam 

fora de sua esfera de cognição e conhecimento. Outro não é o 

entendimento do mestre Fredie Didier Junior, que ensina: “Por outro lado, 

exigir do fornecedor, apenas por vislumbrar uma possível inversão do 

ônus da prova em seu desfavor, faça prova tanto dos fatos impeditivos, 

extintivos ou modificativos que eventualmente alegar, como de inexistência 

do fato constitutivo do direito do consumidor, é tornar legal a inversão que 

o legislador quis que fosse judicial (tanto que exigiu o preenchimento, no 

caso concreto, de certos requisitos). Segundo Cambi, o juiz, ao inverter o 

ônus da prova, deve fazê-lo sobre fato ou fatos específicos, referindo-se 

a eles expressamente. Deve evitar a inversão do ônus probandi para 

todos os fatos que beneficiam ao consumidor, de forma ampla e 

indeterminada, pois acabaria colocando sobre o fornecedor o encargo de 

provar negativa absoluta/indefinida, o que é imposição diabólica.” Com 

efeito, o que se tem de relevante para o deslinde da controvérsia é que a 

parte autora afirma ter ocorrido o furto de seu cartão bancário, afirmando 

que ao tomar conhecimento da utilização indevida entrou em contato com a 

parte reclamada para a efetivação bloqueio. In casu, verifica-se da própria 

afirmação trazida na exordial que “O AUTOR PERCEBERA QUE FORA 

FURTADO, NO MOMENTO EM QUE COMEÇOU A RECEBER MENSAGENS 

INFORMATIVAS DO SICREDI APONTADO OS VALORES E LOCAIS EM QUE 

SEU CARTÃO ESTAVA SENDO PASSADO, QUAIS SEJAM NO DÉBITO OS 

VALORES DE R$20,00 EM “POSTO CARMELITANO” E R$520,00 EM “G P 

DA CRUZ SILVA”, BEM COMO NO CRÉDITO OS VALORES DE R$10,00 E 

R$500,00, AMBOS EM “SILVANA MIRANDA”, assim como demonstram os 

print’s de tela, anexos.” Ainda, a parte reclamante afirmou 

“IMPORTANTÍSSIMO REGISTRAR QUE, NO MESMO INSTANTE EM QUE O 

AUTOR PERCEBERA O INFORTÚNIO, ESTE COMUNICOU AO BANCO 

IMEDIATAMENTE PEDINDO O CANCELAMENTO DE SEU CARTÃO, TAL 

COMO COMPROVA PROTOCOLO DE Nº: 21498984.” Logo, infere-se dos 

autos que a parte autora apenas comunicou a parte ré para o 

cancelamento/bloqueio do cartão bancário, quando terceira pessoa já 

havia feito sua utilização, tornando-se tais fatos incontroversos. Assim, 

conforme preceitua o Art. 374, III, do CPC, não dependem de prova os 

fatos admitidos no processo como incontroversos, como ocorreu no 

presente. Ora, no caso dos autos, toda a evidência demonstra a 

ocorrência de culpa exclusiva da parte autora referente a guarda e 

armazenamento do cartão, não havendo se falar na transferência da 

responsabilidade para a parte ré. Outrossim, não é crível que o simples 

furto do cartão resultaria em sua utilização, quando desacompanhado da 

senha, frisa-se, de uso pessoal e intrasferível, vez que houveram 

transações realizadas na modalidade débito, conforme se infere do 

documento de id 24917070. É dizer, só fora possível a utilização do cartão 

bancário se a parte autora mantivesse a senha pessoal junto com o 

cartão, ainda mais levando em consideração a multiplicidade da utilização 

em tão curto espaço de tempo. Nesse sentido: EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. 

FURTO DE CARTÃO COM CHIP. REALIZAÇÃO DE COMPRAS ANTES DA 

COMUNICAÇÃO À ADMINISTRADORA DO CARTÃO DE CRÉDITO. TESE DE 

QUE AS COMPRAS FORAM REALIZADAS PELA INTERNET NÃO 

COMPROVADA. UTILIZAÇÃO DE SENHA PARA REALIZAÇÃO DE UMA 

DAS COMPRAS REALIZADAS. RESPONSABILIDADE DA CONSUMIDORA 

COMO GUARDIÃO DA SENHA. LEITURA DE CHIP COM ASSINATURA 

PARA REALIZAÇÃO DA SEGUNDA COMPRA (SISTEMA SENOR PAGO). 
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PREJUÍZO QUE DEVE SER SUPORTADO PELA ADMINISTRADORA DO 

CARTÃO. OBJETIVO DE REAPRECIAÇÃO DA PROVA E REDISCUSSÃO DA 

MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 48 

DA LEI 9099/95. EMBARGOS DECLARATÓRIOS DESACOLHIDOS.

(Embargos de Declaração Cível, Nº 71009223108, Quarta Turma Recursal 

Cível, Turmas Recursais, Relator: Gisele Anne Vieira de Azambuja, 

Julgado em: 19-02-2020) Inexistindo ato ilícito praticado pela parte 

reclamada, indevida será a indenização de danos morais pleiteada pela 

parte reclamante. DISPOSITIVO Ante o exposto, julgo IMPROCEDENTES os 

pedidos da exordial, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil. Revogo a tutela de urgência. Sem custas nem honorários, 

em conformidade com o art.54 e art.55, ambos da Lei 9.099/95. À 

consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial Cível 

da Comarca de Jaciara para homologação conforme o artigo 40 da lei 

9.099/95. Jaciara - MT. Publicado e registrado no PJE. DANILO 

ALEXANDRE ALVES Juiz Leigo Vistos, Homologo, para que surtam seus 

jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo 

deste Juizado Especial. Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, 

arquive-se com as baixas necessárias. Intimem-se as partes da sentença. 

Jaciara - MT. EDNEI FERREIRA DOS SANTOS Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002274-43.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE MARIA ROSENE PESSOA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDER PARMIGIANI OAB - MT0018912A (ADVOGADO(A))

DERCIO LUPIANO DE ASSIS FILHO OAB - MT0012466S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1002274-43.2019.8.11.0010. REQUERENTE: JOSE MARIA ROSENE 

PESSOA REQUERIDO: BANCO BRADESCO Vistos etc. Dispensado o 

relatório nos termos do artigo 38, caput, da lei n. 9099/95. Analisando o 

processo, verifico que se encontra maduro para julgamento, sendo 

desnecessária a produção de outras provas, motivo pelo qual passo ao 

julgamento antecipado da lide, conforme o art. 355, I do CPC. Trata-se de 

ação proposta por JOSE MARIA ROSENE PESSOA, em desfavor de 

BANCO BRADESCO. Relata a parte autora que sofreu insistentes 

cobranças indevidas pela parte ré, referente serviços não contratados, 

pugnando ao final pela cessação das cobranças, indenização de danos 

morais e materiais. Tutela de urgência deferida. Em contestação alega a 

parte reclamada, em síntese, preliminar de falta de interesse de agir, 

afirmando no mérito a ausência de qualquer conduta ilícita, inexistindo o 

dever de indenizar, pugnando pela improcedência da ação. É o breve 

relato. Decido. PRELIMINARES Rejeito a preliminar de falta de interesse de 

agir, tendo em vista a previsão constitucional do princípio da 

inafastabilidade da jurisdição. Outrossim, a busca ou o exaurimento da via 

administrativa não é requisito indispensável a propositura da ação, ante a 

necessidade que a parte tem de ingressar em juízo para ter sua pretensão 

amparada. Ultrapassada a fase das preliminares, passo à análise do 

MÉRITO da demanda. MÉRITO Em análise aos elementos e circunstâncias 

que envolvem a controvérsia, tenho que assiste parcial razão à parte 

autora. A solução do litígio não demanda muito esforço, mormente pela 

regra do Código de Processo Civil que estabelece que compete ao autor 

provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, 

impeditivo ou extintivo do referido direito. Além disso, segundo a regra 

contida nos artigos 336 e 341 do Código de Processo Civil, compete ao réu 

alegar, na contestação, toda matéria de defesa, expondo as razões de 

fato e de direito, com que impugna o pedido do autor, sob pena de 

presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. Temos por regra, que 

nos litígios envolvendo relações de consumo, tal qual no presente caso, o 

ônus da prova passa a ser da parte fornecedora. A inversão do ônus da 

prova tem como fundamento a hipossuficiência da parte consumidora, não 

só no plano econômico, mas também jurídico, principalmente processual, 

porque não raras vezes está a parte consumidora impossibilitada de 

comprovar seu direito por ausência de dados, enquanto a parte 

fornecedora tem ao seu alcance todos os elementos indispensáveis para 

a produção da prova. Assim, inverto o ônus da prova em favor da parte 

consumidora, o que faço com supedâneo no art. 6º, VIII, do CDC, com o 

fito de proporcionar equilíbrio na relação processual. Incumbe a parte 

reclamada provar a veracidade de seus argumentos alegados, na 

qualidade de fornecedora de serviços, seja em razão da inversão do ônus 

da prova, seja porque as assertivas são fatos extintivos de direito, nos 

termos do art. 373, II, do CPC. Compulsando os autos verifico que a parte 

reclamada não conseguiu satisfatoriamente com a contestação inibir os 

fatos constitutivos do direito do autor trazido com a exordial e, nem provar 

o que afirmou com a defesa. Com efeito, o que se tem de relevante para o 

deslinde da controvérsia é que a parte autora contesta as cobranças 

realizadas pela parte reclamada, afirmando que tratam-se de serviços não 

contratados. No caso em tela, de acordo com os documentos carreados 

nos autos, não há qualquer comprovação de que a parte autora tenha 

autorizado junto a parte ré, a realização da cobrança de tais serviços, 

bem como qualquer relação havida entre as partes que justificassem as 

indigitadas cobranças. Outrossim, em exame do conjunto fático probatório 

disponível nos autos, nota-se que foi juntado pela parte promovida, no 

corpo da peça de resistência, telas e relatórios que aparentam ser de seu 

sistema, os quais não têm o condão probatório, pois ao que tudo indica se 

tratam de documentos apócrifos e produzidos unilateralmente. Nesse 

sentido: E M E N T A RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – INSCRIÇÃO EM SERASA – 

DANO MORAL – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA 

PARTE RECLAMANTE – TELAS SISTÊMICAS – PROVA UNILATERAL E SEM 

VALOR PROBATÓRIO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – 

EXISTÊNCIA DE RESTRIÇÕES PREEXISTENTES (SÚMULA 385 STJ) – 

SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE 

PROVIDO.A tese de defesa da parte Recorrida se baseia em telas 

sistêmicas, as quais, conforme entendimento sedimentado pela Turma 

Recursal Única, são provas unilaterais desprovidas de qualquer valor 

probatório. Em razão do deferimento da inversão do ônus da prova, a 

incumbência de comprovar a existência do contrato, a origem da dívida, 

sua legitimidade e a legalidade da restrição apontada é da empresa Ré, 

ante a hipossuficiência técnica do consumidor. Diante da inexistência de 

provas da contratação dos serviços questionados, seja ela expressa, 

através de assinatura de contrato, ou verbal, através de canais de 

atendimento telefônico, os débitos vinculados a estes contratos são 

inexigíveis, não podendo exigir de quaisquer das partes, tampouco do 

consumidor, a produção de prova ou contraprova de fato negativo. 

Reconhecendo a inexigibilidade dos débitos, também é indevida a restrição 

apontada. No entanto, o pleito indenizatório é improcedente, haja vista a 

existência de restrições pretéritas, aplicando-se o teor da Súmula 385, do 

STJ. Recurso conhecido e parcialmente provido. (N.U 

1000816-95.2019.8.11.0040, TURMA RECURSAL, MARCELO SEBASTIAO 

PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 22/07/2019, 

Publicado no DJE 23/07/2019) No presente caso, em pese a reclamada 

tenha afirmado a existência do débito, bem como tenha asseverado na 

peça de resistência a inexistência de irregularidades, observa-se que esta 

NÃO trouxe aos autos qualquer tipo de contrato ou documento, quiçá 

aqueles firmados pela parte autora, que comprovasse a realização de 

relação jurídica entre a partes, se descuidando de provar o alegado na 

peça defensiva, passando ao largo de comprovar a relação jurídica entre 

as partes, que ensejaram os débitos discutidos nos autos. Ademais, a 

parte ré não trouxe nos autos qualquer documento capaz de demonstrar a 

origem de tais débitos, ônus que lhe incumbia. Incumbe a parte reclamada 

provar a veracidade de seus argumentos alegados, na qualidade de 

fornecedora de serviços, seja em razão da inversão do ônus da prova, 

seja porque as assertivas são fatos extintivos de direito, nos termos do 

art. 373, II, do CPC. Desta forma, restou comprovada a inexistência de 

qualquer débito em face da parte autora, no que tange as supostas 

cobranças emitidas pela parte ré. DO DANO MORAL De outro tanto, 

acerca do aventado dano moral, tenho que esse NÃO se mostra presente. 

Com efeito, não se vislumbra dos elementos carreados aos autos a 

presença de qualquer agressão à honra da parte autora, sendo certo que 

o só fato de ter experimentado a realização das cobranças, pelo fato que 

se sucedeu, não é bastante para embasar uma condenação da parte ré 

na ordem extrapatrimonial. Vale dizer que, embora a responsabilidade da 

parte reclamada seja objetiva, tal não acoberta por lógica a existência do 

dano moral que deveria ser demonstrado pelo agente lesado. Dessa forma 
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é que entendo inexistente o dano moral passível de reparação, porquanto 

não ultrapassou, nesse aspecto, o mero dissabor de sofrer a cobrança. 

Nesta esteira, é oportuno trazer à reflexão as ponderações de CAIO 

MÁRIO DA SILVA PEREIRA: “para a determinação da existência do dano, 

como elemento objetivo da responsabilidade civil, é indispensável que haja 

ofensa a um bem jurídico”. Ora, nosso meio social nos projeta alguns 

incômodos, estamos todos fadados a estes. Não é qualquer importunação 

que deve ensejar uma reparação, principalmente quando observamos que 

não houve inclusão do nome da Reclamante nos órgãos de proteção ao 

crédito. Neste sentido: EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS. SERVIÇO DE TELEFONIA. COBRANÇA INDEVIDA 

ORIUNDA DE MULTA DE FIDELIZAÇÃO APÓS O PRAZO DE VIGÊNCIA 

CONTRATUAL. COBRANÇA INDEVIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇO. MERA COBRANÇA INDEVIDA. DANOS MORAIS NÃO 

CONFIGURADOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO 

CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.1. Trata-se de ação indenizatória 

em que a Recorrida GERCINA DE ARAUJO TOUSUBE postula reparação 

por danos morais e desconstituição de débito, em razão de cobrança 

indevida emitida pela empresa Recorrente OI S/A, oriunda de suposta 

quebra contratual.2. Com efeito, a empresa Recorrente não logrou êxito 

em comprovar a regularidade da cobrança da multa de fidelização após o 

prazo de 01 (um) ano de utilização do serviço pela Recorrida, ônus que 

lhe competia a teor do disposto no art. 373, II, do CPC. 3. Todavia, tenho 

que a situação vivenciada pela Recorrida corresponde a mero dissabor 

que é enfrentado pelas pessoas no cotidiano, motivo pelo qual, não há se 

falar em indenização por dano extrapatrimonial. 4. A situação se resolve, 

pois, com a suspensão das cobranças (desconstituição dos débitos), 

providência deferida na sentença com a confirmação da liminar.5. 

Sentença reformada.6. Recurso conhecido e parcialmente provido. 

(Recurso Inominado: 8010303-87.2015.8.11.0014 Origem: JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL DE POXORÉU Recorrente: OI S/A Recorrida: GERCINA DE 

ARAUJO TOUSUBE Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES 

CORRÊA Data do Julgamento: 30/10/2018) Assim, ante a ausência de 

comprovação de comprovação da legalidade das cobranças realizadas 

pela parte ré, a declaração de inexistência das mesmas é medida que se 

impõe, devendo a parte demandada obstar em realizar qualquer cobrança 

nesse sentido. DOS DANOS MATERIAIS No que toca a repetição do 

indébito, tenho que assiste razão a parte autora. É que, analisando 

detidamente os autos, verifico que a parte ré não trouxe qualquer 

documento que comprovasse a autorização dos descontos na conta 

bancária da parte autora, passando ao largo de comprovar qualquer 

solicitação ou autorização nesse sentido. Ainda, em concordância com o 

entendimento da Turma Recursal de Mato Grosso, tenho que a devolução 

deverá ocorrer de foram dobrada, visto que, não havendo provas da 

adesão ao serviço indevidamente cobrado, os valores indevidamente 

pagos devem ser restituídos em dobro. Nesse sentido: RECURSO 

INOMINADO ? RELAÇÃO DE CONSUMO ? CONTRATOS BANCÁRIOS ? 

CARTÃO DE CRÉDITO ? COBRANÇA POR SERVIÇO NÃO CONTRATADO ? 

REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO E INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS ? SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA ? RESTITUIÇÃO 

SIMPLES ? INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE ? RESTITUIÇÃO DE 

VALORES DEVE OCORRER DE FORMA DOBRADA ? DANO MORAL NÃO 

CONFIGURADO ? SENTENÇA REFORMADA EM PARTE ? RECURSO 

CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. É ônus que incumbe à Ré 

comprovar fatos modificativos, impeditivos ou extintivos do direito 

pleiteado, nos moldes do artigo 373, inciso II, do NCPC, sob pena de 

presumirem-se verdadeiros os fatos não impugnados. Não havendo 

provas da adesão ao serviço indevidamente cobrado, os valores 

indevidamente pagos devem ser restituídos de forma dobrada. Não 

obstante a falha na prestação do serviço, tais fatos não comprovam o 

dano moral alegado, de modo que a situação não desborda do mero 

aborrecimento. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJMT; Turma 

Recursal; RI n.º 0028651-68.2014.811.0002; Relator Juiz Dr. Marcelo 

Sebastião Prado de Moraes; julgado em 19/08/2016). (Grifei) Logo, tendo 

havido a comprovação do pagamento no importe total de R$ 1.782,26 (hum 

mil, setecentos e oitenta e dois reais e vinte e seis centavos), bem como 

não havendo a comprovação da adesão pela parte autora, deve o valor 

ser restituído em dobro. Desta forma, deve a parte ré ser compelida a 

restituição da importância total de R$ 3.564,52 (três mil, quinhentos e 

sessenta e quatro reais e cinquenta e dois centavos), já em dobro, nos 

termos do que preceitua o art. 42, p. único, do CDC. DISPOSITIVO Ante o 

exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos da exordial, com 

fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para o fim 

de: 1 – declarar indevidas as cobranças realizadas pela parte ré; e 2 – 

condenar a parte reclamada a restituir em favor da parte reclamante a 

importância de R$ 3.564,52 (três mil, quinhentos e sessenta e quatro reais 

e cinquenta e dois centavos), já em dobro, valor este que deverá ser 

acrescido de correção monetária pelo índice oficial - INPC/IBGE, desde o 

efetivo desembolso e, juros legais de 1% (um por cento) ao mês, a partir 

da citação. Julgo improcedentes os pedidos de danos morais, nos termos 

da fundamentação supra. Sem custas processuais e sem honorários 

advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. À 

consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial Cível 

da Comarca de Jaciara para homologação conforme o artigo 40 da lei 

9.099/95. Jaciara - MT. Publicado e registrado no PJE. DANILO 

ALEXANDRE ALVES Juiz Leigo Vistos, Homologo, para que surtam seus 

jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo 

deste Juizado Especial. Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, 

arquive-se com as baixas necessárias. Intimem-se as partes da sentença. 

Jaciara - MT. EDNEI FERREIRA DOS SANTOS Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003036-59.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA PAIXAO DE BARROS (TESTEMUNHA)

Advogado(s) Polo Ativo:

THAMIRYS CRISTIANE BRESOLIN OAB - PR79007 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (TESTEMUNHA)

ADVOCACIA NEVES COSTA (TESTEMUNHA)

Advogado(s) Polo Passivo:

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT12410-O (ADVOGADO(A))

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT12406-A (ADVOGADO(A))

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411-O (ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1003036-59.2019.8.11.0010. TESTEMUNHA: LUCIANA PAIXAO DE 

BARROS TESTEMUNHA: BANCO BRADESCARD S.A, ADVOCACIA NEVES 

COSTA Vistos etc. Dispensado o relatório nos termos do artigo 38, caput, 

da lei n. 9.099/95. Analisando o processo, verifico que se encontra 

maduro para julgamento, sendo desnecessária a produção de outras 

provas, motivo pelo qual passo ao julgamento antecipado da lide, conforme 

o art. 355, I do CPC. Trata-se de ação proposta por LUCIANA PAIXAO DE 

BARROS, em desfavor de BANCO BRADESCARD S.A e ADVOCACIA 

NEVES COSTA. Relata a parte autora que teve o nome inserido nos 

órgãos de proteção ao crédito pela parte reclamada, referente débito 

indevido, requerendo assim a declaração de inexistência do débito, bem 

como indenização de danos morais. Em contestação alega a parte 

reclamada BANCO BRADESCARD S.A, em síntese, preliminar de falta de 

interesse de agir, inépcia da inicial e ausência de pretensão resistida, 

afirmando no mérito ausência de danos morais, pugnando ao final pela 

improcedência da demanda. Já a parte ré ADVOCACIA NEVES COSTA, 

afirmou em síntese, preliminar de ilegitimidade passiva, afirmando no mérito 

que fora contratada para realizar a cobrança de débito existência entre a 

parte autora e o Banco Bradescard S.A, sustentando a inocorrência de 

danos morais e improcedência da ação. É o breve relato. Decido. 

PRELIMINARES Rejeito as preliminares de falta de interesse de agir e 

ausência de pretensão resistida, tendo em vista a previsão constitucional 

do princípio da inafastabilidade da jurisdição. Ademais, a busca ou o 

exaurimento da via administrativa não é requisito indispensável a 

propositura da ação, ante a necessidade que a parte tem de ingressar em 

juízo para ter sua pretensão amparada. Ainda, rejeito a preliminar de 

inépcia da inicial, sob fundamento de ausência de documento válido e 

indispensável a propositura da ação, tendo em vista que os documentos 

trazidos aos autos apresentam informações verossímeis. No que tange a 

preliminar de ilegitimidade passiva arguida pela parte reclamada 

ADVOCACIA NEVES COSTA, tem-se que a mesma deve ser rejeitada, ao 

passo que a mesma é a responsável pela realização das cobranças da 

parte ré BANCO BRADESCARD S.A, também demandada nos autos. No 
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caso, afirmando a parte requerente que as partes requeridas 

causaram-lhe danos, estão elas legitimadas a responder aos termos da 

ação, independentemente de, na análise do mérito, ser reconhecida ou 

não sua culpa pelo evento danoso relatado na inicial. Ademais, as 

requeridas integram a cadeia de fornecedores de serviços, sendo, 

portanto, responsável pelos danos causados ao consumidor. 

Ultrapassada a fase das preliminares, passo à análise do MÉRITO da 

demanda. MÉRITO Em análise aos elementos e circunstâncias que 

envolvem a controvérsia, tenho que assiste razão à parte autora. A 

solução do litígio não demanda muito esforço, mormente pela regra do 

Código de Processo Civil que estabelece que compete ao autor provar o 

fato constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou 

extintivo do referido direito. Além disso, segundo a regra contida nos 

artigos 336 e 341 do Código de Processo Civil, compete ao réu alegar, na 

contestação, toda matéria de defesa, expondo as razões de fato e de 

direito, com que impugna o pedido do autor, sob pena de presumirem 

verdadeiros os fatos não impugnados. Temos por regra, que nos litígios 

envolvendo relações de consumo, tal qual no presente caso, o ônus da 

prova passa a ser da parte fornecedora. A inversão do ônus da prova 

tem como fundamento a hipossuficiência da parte consumidora, não só no 

plano econômico, mas também jurídico, principalmente processual, porque 

não raras vezes está a parte consumidora impossibilitada de comprovar 

seu direito por ausência de dados, enquanto a parte fornecedora tem ao 

seu alcance todos os elementos indispensáveis para a produção da 

prova. Assim, inverto o ônus da prova em favor da parte consumidora, o 

que faço com supedâneo no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de 

proporcionar equilíbrio na relação processual. Incumbe a parte reclamada 

provar a veracidade de seus argumentos alegados, na qualidade de 

fornecedora de serviços, seja em razão da inversão do ônus da prova, 

seja porque as assertivas são fatos extintivos de direito, nos termos do 

art. 373, II, do CPC. Compulsando os autos verifico que a parte reclamada 

não conseguiu satisfatoriamente com a contestação inibir os fatos 

constitutivos do direito do autor trazido com a exordial e, nem provar o que 

afirmou com a defesa. Com efeito, o que se tem de relevante para o 

deslinde da controvérsia é que a parte autora contesta as cobranças 

realizadas pelas partes reclamadas, que ensejaram a inserção de seu 

nome nos órgãos de proteção ao crédito. Outrossim, em exame do 

conjunto fático probatório disponível nos autos, nota-se que não fora 

juntado pelas partes promovidas qualquer documento que demonstre a 

existência dos débitos, afirmando tão somente a inexistência de danos 

morais. No presente caso, observa-se que as partes rés NÃO trouxeram 

aos autos qualquer tipo de contrato ou documento, quiçá aqueles firmados 

pela parte autora, que comprovasse a realização de relação jurídica entre 

as partes, se descuidando de provar o alegado na peça defensiva, 

passando ao largo de comprovar a relação jurídica, que ensejaram os 

débitos discutidos nos autos. Deste modo, entendo que assiste razão a 

parte reclamante, pois não houve a comprovação dos débitos que 

originaram a inscrição de seus dados pessoais junto ao órgão de restrição 

ao crédito (SPC/SERASA) pela parte ré BANCO BRADESCARD S.A. No 

entanto, prevalece no âmbito do Superior Tribunal de Justiça o 

entendimento de que o dano moral sofrido em virtude de indevida 

negativação do nome se configura “in re ipsa”, ou seja, 

independentemente de prova. Nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL. 

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO DO NOME DO AUTOR NOS CADASTROS DE 

PROTEÇÃO AO CRÉDITO. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 1.022 DO 

CPC/2015. DANO MORAL IN RE IPSA. ASTREINTES. VALOR DOS DANOS 

MORAIS. REEXAME DE CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 

7/STJ. RAZOABILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Inexiste afronta ao art. 

1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma 

clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, 

manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam 

infirmar a conclusão adotada pelo Juízo. 2. O recurso especial não 

comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto 

fático dos autos (Súmula n. 7 do STJ). 3. Consoante a jurisprudência desta 

Corte, "nos casos de protesto indevido de título ou inscrição irregular em 

cadastros de inadimplentes, o dano moral se configura in re ipsa, isto é, 

prescinde de prova" (REsp n. 1.059.663/MS, Relatora Ministra NANCY 

ANDRIGHI, DJe 17/12/2008). 4. Somente em hipóteses excepcionais, 

quando irrisório ou exorbitante o valor da indenização por danos morais 

arbitrado na origem, a jurisprudência desta Corte permite o afastamento do 

óbice da Súmula n. 7 do STJ para possibilitar sua revisão. No caso, a 

quantia arbitrada na origem é razoável, não ensejando a intervenção desta 

Corte. 5. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 

1214839 / SC AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 

2017/0309892-0 – Relator (a) Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA - 

Órgão Julgador T4 - QUARTA TURMA - Data do Julgamento 26/02/2019 - 

Data da Publicação/Fonte DJe 08/03/2019) (Grifei) Insta ressaltar que a 

responsabilidade da parte reclamada como fornecedora de serviços é 

objetiva nos termos do art. 14 do CDC, que assim dispõe: O fornecedor de 

serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela 

reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à 

prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou 

inadequadas sobre sua fruição e riscos. Tal responsabilidade é afastada 

apenas quando comprovada que, tendo prestado o serviço, o defeito 

inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º, inc. I e 

II, do art. 14, do CDC). Sendo o ônus da prova relativo a essas hipóteses 

do prestador do serviço e não tendo ele se desincumbido do ônus que lhe 

cabia deve ser responsabilizado pelos danos causados. Os artigos 186 e 

927 ambos do Código Civil Brasileiro, prelecionam que: Art. 186. Aquele 

que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar 

direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete 

ato ilícito. Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar 

dano a outrem, fica obrigado a repará-lo. Sopesando tais orientações e 

ponderando as circunstâncias do caso, reputo apropriada e condizente a 

fixação da verba indenizatória por danos morais, em desfavor da parte ré 

BANCO BRADESCARD S.A, satisfazendo, assim, a justa 

proporcionalidade entre o ato ilícito e o constrangimento causado, bem 

como a condição econômica da parte reclamada, atendendo ao caráter 

compensatório e ao mesmo tempo inibidor a que se propõe a pretensão 

indenizatória, nos moldes estabelecidos na Constituição da República, 

suficiente para representar um desestímulo à prática de novas condutas 

pelo agente causador do dano. Assim, ante a ausência de comprovação 

de vínculo entre as partes, a declaração de inexistência da relação jurídica 

e do débito é medida que se impõe. DA RESPONSABILIDADE DA PARTE RÉ 

ADVOCACIA NEVES COSTA Analisando detidamente os autos, verifica-se 

que a parte ré ADVOCACIA NEVES COSTA, apenas realizou as 

cobranças, as quais são indevidas. Com efeito, não se vislumbra dos 

elementos carreados aos autos a presença de qualquer agressão à honra 

da parte autora, sendo certo que o só fato de ter experimentado a 

realização das cobranças, pelo fato que se sucedeu, não é bastante para 

embasar uma condenação da parte ré na ordem extrapatrimonial. Neste 

sentido: EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 

SERVIÇO DE TELEFONIA. COBRANÇA INDEVIDA ORIUNDA DE MULTA DE 

FIDELIZAÇÃO APÓS O PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL. COBRANÇA 

INDEVIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. MERA COBRANÇA 

INDEVIDA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA 

PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE 

PROVIDO.1. Trata-se de ação indenizatória em que a Recorrida GERCINA 

DE ARAUJO TOUSUBE postula reparação por danos morais e 

desconstituição de débito, em razão de cobrança indevida emitida pela 

empresa Recorrente OI S/A, oriunda de suposta quebra contratual.2. Com 

efeito, a empresa Recorrente não logrou êxito em comprovar a 

regularidade da cobrança da multa de fidelização após o prazo de 01 (um) 

ano de utilização do serviço pela Recorrida, ônus que lhe competia a teor 

do disposto no art. 373, II, do CPC. 3. Todavia, tenho que a situação 

vivenciada pela Recorrida corresponde a mero dissabor que é enfrentado 

pelas pessoas no cotidiano, motivo pelo qual, não há se falar em 

indenização por dano extrapatrimonial. 4. A situação se resolve, pois, com 

a suspensão das cobranças (desconstituição dos débitos), providência 

deferida na sentença com a confirmação da liminar.5. Sentença 

reformada.6. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Recurso 

Inominado: 8010303-87.2015.8.11.0014 Origem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL 

DE POXORÉU Recorrente: OI S/A Recorrida: GERCINA DE ARAUJO 

TOUSUBE Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA Data 

do Julgamento: 30/10/2018) Assim, ante a ausência de comprovação de 

comprovação da legalidade das cobranças realizadas pela parte ré, a 

declaração de inexistência das mesmas é medida que se impõe, devendo 

a parte demandada obstar em realizar qualquer cobrança nesse sentido. 

DISPOSITIVO Ante o exposto, julgo parcialmente PROCEDENTES os 

pedidos da exordial, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, para o fim de: 1 – declarar inexigível o débito discutido na 
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presente demanda; 2 – determinar que as partes promovidas providenciem 

a exclusão dos dados da parte reclamante, junto aos órgãos de proteção 

do crédito, bem como se abstenham de realizar qualquer cobrança, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de fixação de multa; e 3 – condenar a 

parte reclamada BANCO BRADESCARD S.A, ao pagamento de R$ 

6.000,00 (seis mil reais) pelos danos morais sofridos pela parte 

reclamante, valor este que deverá ser acrescido de correção monetária 

pelo índice oficial - INPC/IBGE, a partir da presente data e juros legais de 

1% (um por cento) ao mês, desde o evento danoso, conforme disposição 

da súmula 54 do STJ. Julgo IMPROCEDENTE o pedido de indenização de 

danos morais, em face da parte demandada ADVOCACIA NEVES COSTA, 

nos termos da fundamentação supra. Sem custas nem honorários, em 

conformidade com o art.54 e art.55, ambos da Lei 9.099/95. À 

consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial Cível 

da Comarca de Jaciara para homologação conforme o artigo 40 da lei 

9.099/95. Jaciara - MT. Publicado e registrado no PJE. DANILO 

ALEXANDRE ALVES Juiz Leigo Vistos, Homologo, para que surtam seus 

jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo 

deste Juizado Especial. Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, 

arquive-se com as baixas necessárias. Intimem-se as partes da sentença. 

Jaciara - MT. EDNEI FERREIRA DOS SANTOS Juiz de Direito

Comarca de Juara

1ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000112-51.2019.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

LUCY MENDES SEMENSATO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LINDAMIR MACEDO DE PAIVA OAB - MT0016164A-O (ADVOGADO(A))

JORGE BALBINO DA SILVA OAB - MT0003063S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

JULIANO HERMONT HERMES DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JUARA DESPACHO Processo: 1000112-51.2019.8.11.0018. AUTOR(A): 

LUCY MENDES SEMENSATO REU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL Vistos etc. Considerando os termos da Portaria-Conjunta 

249/2020, que estabelece medidas de prevenção ao contágio pelo 

COVID-19, inclusive o fechamento dos fóruns judiciais do Estado de Mato 

Grosso, DETERMINO a suspensão da audiência outrora designada. 

Considerando, ainda, o caráter temporal indeterminado do estado de 

excepcionalidade pelo qual passa o país, e visando evitar sucessivas 

redesignações de audiência e desperdício de trabalho, DETERMINO que o 

presente feito retorne concluso ao Gabinete quando ocorrer o 

restabelecimento da situação de normalidade e a reabertura do trabalho 

forense externo, oportunidade em que a solenidade será reagendada para 

a data mais breve possível, de acordo com a pauta deste juízo. Por fim, 

DEFIRO o pedido de habilitação retro da advogada, determinando sua 

inclusão no PJe. Intimem-se, via DJe. CUMPRA-SE, expedindo-se o 

necessário. Considerando a Portaria-Conjunta 249/2020, SERVIRÁ CÓPIA 

DA PRESENTE DECISÃO COMO, MANDADO de CITAÇÃO/INTIMAÇÃO, 

CARTA PRECATÓRIA, e OFÍCIO no que couber, priorizando a comunicação 

de forma eletrônica. CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. JULIANO 

HERMONT HERMES DA SILVA Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000337-37.2020.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE LUCIA JOAQUIM TORRES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ADHEMAR DE BRITO FIGUEIRA PERES OAB - MT0011203A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

JULIANO HERMONT HERMES DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JUARA DESPACHO Processo: 1000337-37.2020.8.11.0018. AUTOR(A): 

MARIA DE LUCIA JOAQUIM TORRES REU: INSS INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURIDADE SOCIAL Vistos etc. Considerando os termos da 

Portaria-Conjunta 249/2020, que estabelece medidas de prevenção ao 

contágio pelo COVID-19, inclusive o fechamento dos fóruns judiciais do 

Estado de Mato Grosso, DETERMINO a suspensão da audiência outrora 

designada. Considerando, ainda, o caráter temporal indeterminado do 

estado de excepcionalidade pelo qual passa o país, e visando evitar 

sucessivas redesignações de audiência e desperdício de trabalho, 

DETERMINO que o presente feito retorne concluso ao Gabinete quando 

ocorrer o restabelecimento da situação de normalidade e a reabertura do 

trabalho forense externo, oportunidade em que a solenidade será 

reagendada para a data mais breve possível, de acordo com a pauta 

deste juízo. Intimem-se, via DJe. CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. 

Considerando a Portaria-Conjunta 249/2020, SERVIRÁ CÓPIA DA 

PRESENTE DECISÃO COMO, MANDADO de CITAÇÃO/INTIMAÇÃO, CARTA 

PRECATÓRIA, e OFÍCIO no que couber, priorizando a comunicação de 

forma eletrônica. CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. JULIANO 

HERMONT HERMES DA SILVA Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000336-52.2020.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ANTONIO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ADHEMAR DE BRITO FIGUEIRA PERES OAB - MT0011203A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

JULIANO HERMONT HERMES DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JUARA DESPACHO Processo: 1000336-52.2020.8.11.0018. AUTOR(A): 

JOSE ANTONIO DA SILVA REU: INSS INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURIDADE SOCIAL Vistos etc. Considerando os termos da 

Portaria-Conjunta 249/2020, que estabelece medidas de prevenção ao 

contágio pelo COVID-19, inclusive o fechamento dos fóruns judiciais do 

Estado de Mato Grosso, DETERMINO a suspensão da audiência outrora 

designada. Considerando, ainda, o caráter temporal indeterminado do 

estado de excepcionalidade pelo qual passa o país, e visando evitar 

sucessivas redesignações de audiência e desperdício de trabalho, 

DETERMINO que o presente feito retorne concluso ao Gabinete quando 

ocorrer o restabelecimento da situação de normalidade e a reabertura do 

trabalho forense externo, oportunidade em que a solenidade será 

reagendada para a data mais breve possível, de acordo com a pauta 

deste juízo. Intimem-se, via DJe. CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. 

Considerando a Portaria-Conjunta 249/2020, SERVIRÁ CÓPIA DA 

PRESENTE DECISÃO COMO, MANDADO de CITAÇÃO/INTIMAÇÃO, CARTA 

PRECATÓRIA, e OFÍCIO no que couber, priorizando a comunicação de 

forma eletrônica. CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. JULIANO 

HERMONT HERMES DA SILVA Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1007874-83.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANO BORGES DE ARAUJO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ADHEMAR DE BRITO FIGUEIRA PERES OAB - MT0011203A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO MOREIRA DA SILVA (REU)

Magistrado(s):

JULIANO HERMONT HERMES DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JUARA DESPACHO Processo: 1007874-83.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

LUCIANO BORGES DE ARAUJO REU: JOAO MOREIRA DA SILVA Vistos 

etc. Considerando os termos da Portaria-Conjunta 249/2020, que 

estabelece medidas de prevenção ao contágio pelo COVID-19, inclusive o 

fechamento dos fóruns judiciais do Estado de Mato Grosso, DETERMINO a 

suspensão da audiência outrora designada. Considerando, ainda, o 

caráter temporal indeterminado do estado de excepcionalidade pelo qual 
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passa o país, e visando evitar sucessivas redesignações de audiência e 

desperdício de trabalho, DETERMINO que o presente feito retorne concluso 

ao Gabinete quando ocorrer o restabelecimento da situação de 

normalidade e a reabertura do trabalho forense externo, oportunidade em 

que a solenidade será reagendada para a data mais breve possível, de 

acordo com a pauta deste juízo. Intimem-se, via DJe. CUMPRA-SE, 

expedindo-se o necessário. Considerando a Portaria-Conjunta 249/2020, 

SERVIRÁ CÓPIA DA PRESENTE DECISÃO COMO, MANDADO de 

CITAÇÃO/INTIMAÇÃO, CARTA PRECATÓRIA, e OFÍCIO no que couber, 

priorizando a comunicação de forma eletrônica. CUMPRA-SE, 

expedindo-se o necessário. JULIANO HERMONT HERMES DA SILVA Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000291-19.2018.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ ANTONIO FRANCESCHINI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

KETLYN CAROLINE SCHMID OAB - MT0021200A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CUIABÁ (REU)

Magistrado(s):

JULIANO HERMONT HERMES DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JUARA DESPACHO Processo: 1000291-19.2018.8.11.0018. AUTOR(A): 

LUIZ ANTONIO FRANCESCHINI REU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - CUIABÁ Vistos etc. Considerando os termos da 

Portaria-Conjunta 249/2020, que estabelece medidas de prevenção ao 

contágio pelo COVID-19, inclusive o fechamento dos fóruns judiciais do 

Estado de Mato Grosso, DETERMINO a suspensão da audiência outrora 

designada. Considerando, ainda, o caráter temporal indeterminado do 

estado de excepcionalidade pelo qual passa o país, e visando evitar 

sucessivas redesignações de audiência e desperdício de trabalho, 

DETERMINO que o presente feito retorne concluso ao Gabinete quando 

ocorrer o restabelecimento da situação de normalidade e a reabertura do 

trabalho forense externo, oportunidade em que a solenidade será 

reagendada para a data mais breve possível, de acordo com a pauta 

deste juízo. Intimem-se, via DJe. CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. 

Considerando a Portaria-Conjunta 249/2020, SERVIRÁ CÓPIA DA 

PRESENTE DECISÃO COMO, MANDADO de CITAÇÃO/INTIMAÇÃO, CARTA 

PRECATÓRIA, e OFÍCIO no que couber, priorizando a comunicação de 

forma eletrônica. CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. JULIANO 

HERMONT HERMES DA SILVA Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000266-35.2020.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

L. F. P. (REQUERENTE)

R. G. P. (REQUERENTE)

G. P. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVANIA SIBIRINO OAB - 001.839.170-22 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

A. P. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

JUARA 1ª VARA CÍVEL DE JUARA RUA ANITA GARIBALDI, 94W, BOA 

VISTA, JUARA - MT - CEP: 78575-000 INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO 

Intimo a parte autora para efetuar o recolhimento de custas da diligência 

do oficial de justiça, no prazo legal, no site do TJMT 

(http://arrecadacao.tjmt.jus.br/emissao/selecionar-servico), ou informar 

que proporcionará meios para cumprimento da diligência. JUARA, 23 de 

abril de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 88656 Nr: 1023-51.2017.811.0018

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco da Amazonia S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jurandyr Barros de Carvalho Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nilton Massaharu Murai - 

OAB:16783

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO RUBENS 

BETARELLO SETOLIN - OAB:14341-E

 Vistos etc.

Cumpra-se integralmente a missiva, procedendo-se com a realização de 

penhora e avaliação dos imóveis de matrícula nº 9.540 e nº 9.541, bem 

como intimação do executado e respectivo cônjuge (Gizela Maria Gomes 

de Oliveira Barros de Carvalho), inclusive da avaliação do imóvel de 

matrícula nº 3.477).

 Determino ainda a intimação do exequente para que se manifeste quanto 

a impugnação a avaliação apresentada pelo executado no que tange ao 

imóvel de matrícula nº 3.477.

 Encaminhe-se cópia desta decisão ao Juízo deprecante. Cumpra-se com 

as cautelas legais, expedindo-se o necessário para o cumprimento integral 

da missiva

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 34143 Nr: 1708-39.2009.811.0018

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Santina Galtarrossi de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social-INSS.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adhemar de Brito Figueira 

Peres - OAB:11203/MT, Jorge Balbino da Silva - OAB:MT/3063-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andrezza Alves Medeiros - 

OAB:

 Considerando o artigo 11 da Resolução CJF 458/2017, onde determina 

que antes da assinatura/ autorização do magistrado nas requisições de 

pagamento, as partes deverão ser intimadas do inteiro teor do ofício 

requisitório, promovo a INTIMAÇÃO das partes da expedição do RPV em 

anexo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 66180 Nr: 3168-85.2014.811.0018

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Admilson Araujo Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabio Alves Donizeti - 

OAB:12.674, Jackson F. Coleta Coutinho - OAB:9172- B, JOSE 

EDUARDO POLISEL GONÇALVES - OAB:12009

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gustavo Amato Pissini - 

OAB:13842-A/MT, José Arnaldo Janssen Nogueira  - 

OAB:19.081-A-MT, Sérvio Túlio de Barcelos - OAB:14.258-A

 Intimar o patrono do autor, da juntada de petição de ref: 66

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 74586 Nr: 3482-94.2015.811.0018

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nair Paixão de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social-INSS.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jorge Balbino da Silva - 

OAB:MT/3063-A, Lindamir Macedo de Paiva - OAB:MT/16164

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando o artigo 11 da Resolução CJF 458/2017, onde determina 

que antes da assinatura/ autorização do magistrado nas requisições de 

pagamento, as partes deverão ser intimadas do inteiro teor do ofício 

requisitório, promovo a INTIMAÇÃO das partes da expedição do RPV em 

anexo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 106601 Nr: 1474-42.2018.811.0018

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amanda Albertini Colet - 

OAB:20262/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROBSON DUPIM DIAS - 

OAB:14074, SILVIA CRISTINA GIRALDELLI - OAB:12854

 SENTENÇA

 Trata-se de “Execução de Alimentos” proposta por VAGNER FURLAN 

FILHO, menor representado por sua genitora Rosana Sérgio, em face de 

VAGNER FURLAN, qualificados nos autos.

 Entre um ato e outro, as partes apresentaram termo de acordo acerca do 

presente feito (fls. 48/52).

Instado a manifestar o Ministério Público pugnou pela homologação do 

acordo, com a consequente extinção do feito (fl. 53).

É o relatório.

 Fundamento e Decido.

As partes são legítimas e possuem interesse de agir, na medida em que a 

intervenção judicial que pretendem consiste em formalidade necessária à 

legitimação e eficácia do pactuado, inclusive perante terceiros.

Ademais, estando elas bem representadas razão não há para deixar de 

homologar o acordo firmado entre as partes.

FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS, HOMOLOGO o acordo de vontades 

apresentado às fls. 48/52, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, cujas cláusulas passam a fazer parte integrante da presente 

sentença, EM CONSEQUÊNCIA JULGO EXTINTO o presente feito COM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do artigo 487, III, alínea “b”, do Novo 

Código de Processo Civil.

Custas processuais e honorários advocatícios, conforme acordado entre 

as partes.

Com o trânsito em julgado, ao arquivo com as baixas e anotações 

necessárias.

P.R.I.C.

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1001515-89.2018.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

A. G. G. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO RUBENS BETARELLO SETOLIN OAB - MT18930-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

E. A. C. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE JUARA Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 

56/2007 - CGJ/MT impulsiono o feito, para intimar a parte AUTORA, na 

pessoa de seu (s) advogado(s), para conhecimento e manifestação 

necessária quanto a Contestação e documentos juntada ID 31433968, no 

prazo legal. Juara, 22 de abril de 2020. Luciane Maria Vollmer Analista 

Judiciário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000926-63.2019.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

ELEIA LINO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SIMONI BERGAMASCHI DA FONSECA OAB - MT0005810A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAYCON CLODOALDO GRATES (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

JUARA Processo: 1000926-63.2019.8.11.0018. AUTOR(A): ELEIA LINO 

DA SILVA RÉU: MAYCON CLODOALDO GRATES S E N T E N Ç A Trata-se 

de AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL 

COM PARTILHA DE BENS CUMULADA COM ALIMENTOS proposta por Eleia 

Lina da Silva em face de Maycon Clodoaldo Grates, qualificados nos 

autos. Em decisão de ID n. 20901867, determinou-se a emenda da inicial. 

Porém, antes mesmo que ocorresse o recebimento da ação, a parte autora 

peticionou pugnando pela desistência da ação. Vieram-me os autos 

conclusos. É o sucinto relatório. Sem delongas, diante da manifestação da 

parte autora de que não possui mais interesse no prosseguimento da 

presente demanda, o que ocorreu antes mesmo da triangularização 

processual, extinguir o feito é medida que se impõe. Assim, HOMOLOGO O 

PEDIDO DE DESISTÊNCIA DA AÇÃO, para fins do artigo 200, parágrafo 

único, do Novo Código de Processo Civil. FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS, 

em cumprimento aos limites procedimentais do Novo Código de Processo 

Civil, JULGO EXTINTA a presente ação, sem resolução do mérito, nos 

estritos limites enunciativos do artigo 485, VIII, do NCPC. Sem custas. 

Arbitro 1 (um) URH a título de honorários advocatícios a patrona nomeada, 

devendo para tanto a Sra. Gestora expedir certidão do crédito que deverá 

ser custeado pelo Estado de Mato Grosso. Com o trânsito em julgado, 

certifique-se e arquivem-se os autos com as cautelas de estilo. P.R.I.C.

Intimação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1001705-18.2019.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

NEUZA BRITO SOARES DE LIMA (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO LUIZ HUCK OAB - MT0005651A (ADVOGADO(A))

MARCELO HUCK JUNIOR OAB - MT17976/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL (EMBARGADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

JUARA 2ª VARA CÍVEL DE JUARA RUA ANITA GARIBALDI, 94W, BOA 

VISTA, JUARA - MT - CEP: 78575-000 I N T I M A Ç Ã O Intimar Patrono da 

parte autora para que providencie a comprovação do recolhimento das 

custas judiciais, despesas processuais, no prazo de 15 (quinze) dias, ou 

ainda, que requeira o parcelamento das custas (art. 98,§6º NCPC). Juara 

MT, 25 de março de 2020 Sueli Aparecida Mileski - Gestora Judiciária

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000252-51.2020.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL TERRABUIO MOREIRA OAB - MT0018870A (ADVOGADO(A))

NELSON BRANDALIZE OAB - 007.588.271-05 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIA MACHADO RODRIGUES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE SÓCRATES MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

JUARA Processo: 1000252-51.2020.8.11.0018. REPRESENTANTE: 

NELSON BRANDALIZE REQUERIDO: MARCIA MACHADO RODRIGUES 

DESPACHO Preenchidos os requisitos legais (NCPC, art.319), recebo a 

petição inicial. Colha-se parecer ministerial, após concluso para 

deliberação. ALEXANDRE SÓCRATES MENDES - Juiz de Direito -

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1001503-75.2018.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELA ALVES MACIEL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIANE FUHR OAB - MT0019109A (ADVOGADO(A))
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DOUGLAS MARCELINO FRACAROLLI OAB - MT24914/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GILENO JULIAO DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE JUARA Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 

56/2007 - CGJ/MT impulsiono o feito, para intimar a parte AUTORA, na 

pessoa de seu (s) advogado(s), para conhecimento e manifestação 

necessária quanto a juntada ID 21097601, 21708090 e 29581207, no 

prazo legal. Juara, 23 de abril de 2020. Luciane Maria Vollmer Analista 

Judiciário

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 66674 Nr: 3482-31.2014.811.0018

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gilnei Contini

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Patrícia Quessada Milan - 

OAB:7131/MT, Thaylla Kaoany Sena - OAB:23.626-0

 informação de data de audiência

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 8228 Nr: 1900-16.2002.811.0018

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jair de Almeida Medeiros

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Amiraldo Rezende Nunes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jorge Balbino da Silva - 

OAB:MT/3063-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: André Rodrigo Schneider - 

OAB: MT/7.824-B, Roney Sandro Cunha - OAB:5030/MT

 Vistos etc;

Intime-se a parte exequente para que especifique, da maneira mais clara 

possível, todos os dados utilizados na confecção das contas que 

ensejaram o valor indicado, no prazo de 10 (dez) dias.

CUMPRA-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 31135 Nr: 204-95.2009.811.0018

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JGO, PQM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GRMdS, TdAF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Patrícia Quessada Milan - 

OAB:7131/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: André Rodrigo Schneider - 

OAB: MT/7.824-B, Rodrigo Luiz Martins - OAB:8981/MT, Roney 

Sandro Cunha - OAB:5030/MT, Thiago de Abreu Ferreira - OAB:5928

 Vistos etc;

Indefiro o pedido de f. 247/248.

Inicialmente, porque os advogados peticionantes não têm poderes 

constituídos pelo requerido Thiago. Ainda, em virtude da preclusão 

temporal, tendo em vista que a impugnação deveria ter sido efetuada na 

primeira oportunidade que a parte tomou conhecimento da suposta 

nulidade.

Sendo assim, rejeito a impugnação ao cumprimento de sentença.

Cumpra-se o despacho de f. 246, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 62935 Nr: 383-53.2014.811.0018

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jorge Balbino da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Alcir Paulino

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jorge Balbino da Silva - 

OAB:MT/3063-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: André Rodrigo Schneider - 

OAB: MT/7.824-B, Rodrigo Luiz Martins - OAB:8981/MT

 Vistos etc;

Defiro a petição de f. 116, determinando que o ato constritivo seja 

efetuado junto a empresa Tramontin de Melo & Cia Ltda, com nome 

fantasia de Pequeno Madeiras.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 101938 Nr: 7759-85.2017.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Telefonica Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PROCON JUARA - DIRETOR DO PROCON DE 

JUARA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vitor Morais de Andrade - 

OAB:182.604/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar Parte autora para que se manifeste quanto a juntada de ref. 39, no 

prazo legal.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1000462-39.2019.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

ELIEL DE LIMA GASPAR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LINDAMIR MACEDO DE PAIVA OAB - MT0016164A-O (ADVOGADO(A))

JORGE BALBINO DA SILVA OAB - MT0003063S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSILEI DA SILVA GASPAR (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE SÓCRATES MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

JUARA Processo: 1000462-39.2019.8.11.0018. REQUERENTE: ELIEL DE 

LIMA GASPAR REQUERIDO: JOSILEI DA SILVA GASPAR DECISÃO 

Trata-se de abertura de inventário proposta por Eliel de Lima Gaspar sobre 

os bens deixados pelo “de cujus” Josilei da Silva Gaspar. Recebida a 

inicial, o requerente fora nomeado inventariante e assinou Termo de 

Compromisso, conforme fl. 21. Adiante às fls. 24/29 prestou as primeiras 

declarações, elencando rol de 02 herdeiros, acostando documentos de fl. 

29/97. Citadas as Fazendas Municipal e Estadual, ambas requerem a 

intimação do inventariante para apresentar as Certidões Negativas de 

Débitos Estaduais em nome do falecido. Pende nos autos a intimação da 

Fazenda Nacional. Pois bem. Primeiramente determino a intimação do 

inventariante para que no prazo de 05 (cinco) dias apresente as Certidões 

Negativas de Débitos Estaduais e Municipais. Por fim, intime-se a Fazenda 

Nacional. Intime-se e CUMPRA-SE. ALEXANDRE SÓCRATES MENDES - 

Juiz de Direito -

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000426-60.2020.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ANTONIO ALVES CANDIDO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

JORGE BALBINO DA SILVA OAB - MT0003063S (ADVOGADO(A))

LINDAMIR MACEDO DE PAIVA OAB - MT0016164A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (REU)

Magistrado(s):

ALEXANDRE SÓCRATES MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

JUARA Processo: 1000426-60.2020.8.11.0018. ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL: JOSE ANTONIO ALVES CANDIDO REU: INSTITUTO NACIONAL 
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DO SEGURO SOCIAL - INSS D E C I S Ã O Preenchidos os requisitos legais 

(NCPC, art.319), recebo a petição inicial. DEFIRO o pedido de justiça 

gratuita, eis que neste momento preenchem os requisitos autorizadores 

(art. 99, e parágrafos do NCPC). A concessão da gratuidade da justiça 

não impede que a parte contrária possa fazer a prova no sentido oposto, 

isto é, oferecendo impugnação instruída com os elementos hábeis ao 

convencimento do Magistrado. Ademais, diante das especificidades da 

causa e de modo a adequar o rito processual às necessidades do conflito, 

deixo para momento oportuno a análise da conveniência da audiência de 

conciliação. (NCPC, art. 139, VI e Enunciado n. 35 da ENFAM). Por outro 

lado, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência/provisória, podendo ser 

novamente apreciado após a perícia médica, pois apesar da farta 

documentação apresentada, o requerido pela parte autora enseja 

providência de difícil reversão, o que encontra óbice no artigo 300, § 3º, 

do NCPC. In casu, pelo Ofício n. 43/2011-PFE-INSS-SINOP-MT, datado de 

20.04.2011, a Procuradoria Federal Especializada-INSS-SINOP/MT 

concorda que, em benefícios previdenciários afetos à área médica, bem 

como a levantamento socioeconômico, seja primeiramente realizada a 

perícia, para após ser procedida à sua citação, com o que seria outorgada 

maior celeridade ao deslinde da demanda. Com a missiva, vale ressaltar, já 

encaminhou os quesitos para serem respondidos pelo “expert”. Tendo em 

vista que a actio em apreço tramita perante este juízo em função do âmbito 

da jurisdição delegada da Justiça Estadual para processar e julgar 

questões que, a priori, são de competência da Justiça Federal, nomeio 

como perito do juízo o Dr. Ricardo Leandro Felipe, que deverá servir 

escrupulosamente o encargo. Nos termos do artigo 1º da Resolução nº 

541, de 18 de janeiro de 2007, do Conselho da Justiça Federal, as 

despesas com advogados dativos e peritos no âmbito da jurisdição 

delegada correrão à conta da Justiça Federal, observados os limites 

mínimo e máximo estabelecidos na tabela II. Destarte, em observância ao 

disposto no item 2.18.11 da CNGC e ao teor da Resolução nº 541/2007 – 

CJF, fixo os honorários periciais em R$400,00 (quatrocentos reais), 

principalmente em razão das limitações e/ou ausência de profissionais 

especializados na jurisdição norte-interiorana do Estado de Mato Grosso, 

cujas declinações são frequentes. A perícia realizar-se-á em data a ser 

agendada pelo médico perito nomeado, devendo o especialista informar ao 

Juízo o dia e hora agendada, devendo ainda apresentar o laudo pericial no 

prazo máximo de 30 (trinta) dias. Agendada data e hora, intime-se a parte 

autora (art. 474, do CPC). Encaminhe-se ao Sr. Perito os quesitos das 

partes, bem como os quesitos do juízo, quais sejam: 1. Qual (is) a (s) 

atividade (s) laborativa (s) habitual (is) do periciando (a)? Em caso de 

estar atualmente desempregado (a), qual a última atividade profissional 

desempenhada? Até quando? 2. O (a) periciando (a) é portador de 

doença ou afecção? Qual ou quais? 3. Em caso afirmativo, essa doença 

ou afecção o (a) incapacita para O SEU TRABALHO OU PARA A SUA 

ATIVIDADE HABITUAL? (A negativa a este quesito torna prejudicados os 

quesitos de nº 4 a 14). 4. A patologia incapacitante em questão decorre do 

exercício de seu trabalho habitual? 5. A patologia incapacitante em 

questão decorre de acidente de qualquer natureza (art. 71, § 2º, Decreto 

3048/99)? 6. A patologia em questão o (a) incapacita para o exercício de 

TODA E QUALQUER ATIVIDADE que lhe garanta subsistência? Ou seja, 

pode-se afirmar que a incapacidade é TOTAL? 7. O (a) periciando (a) é 

INSUSCEPTÍVEL de recuperação ou reabilitação para o exercício de outra 

atividade que lhe garanta subsistência? Ou seja, pode-se afirmar que a 

incapacidade é DEFINITIVA? 8. Considerando: incapacidade total = 

incapacidade para toda e qualquer atividade laboral; incapacidade parcial 

= incapacidade, ao menos, para a atividade habitual (STJ – RESP 501.267 

– 6ª T, rel. Min. Hamilton Carvalhido, DJ 28.06.04, TRF-2 – AC 

2002.02.01.028937-2 – 2ª T, rel. para o acórdão Sandra Chalu, DJ 

27.6.08); incapacidade definitiva = sem prognóstico de recuperação; 

incapacidade temporária = com prognóstico de recuperação, defina se a 

incapacidade verificada é: a) total e definitiva; b)total e temporária; c) 

parcial e definitiva; d) parcial e temporária. 9. Em se tratando de periciando 

(a) incapacitado (a), favor determinar dia, mês e ano do início da DOENÇA 

e da INCAPACIDADE. 10. Com base em que documento do processo foi 

fixada a data do início da incapacidade? A fixação baseou-se apenas nas 

declarações do (a) periciando (a)? 11. O (a) periciando (a), em caso de 

incapacidade total e definitiva, necessita da assistência permanente de 

outra pessoa? 12. O (a) periciando (a) está acometido de: tuberculose 

ativa, hanseníase, alienação mental, neoplasia maligna, cegueira, paralisia 

irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, 

espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, estado avançado de 

doença de Paget (osteíte deformante), síndrome de deficiência imunológica 

adquirida (AIDS) e ou contaminação por radiação? Faculto, ainda, a parte 

autora, dentro do prazo de 15 (quinze) dias, a indicação de assistente 

técnico (art. 465, §1º do Código de Ritos). Quanto aos honorários 

arbitrados, requisite-se o seu pagamento nos termos do art. 4º, da 

Resolução supramencionada, devendo ser observado pelo Sr. Gestor 

Judiciário. Após, com o encaminhamento dos autos, CITE-SE a parte 

requerida para responder a ação, no prazo de 30 (trinta) dias (CPC, art. 

183), advertindo-a que não sendo contestada a ação presumir-se-ão 

verdadeiros os fatos alegados na inicial (CPC, art. 344). No mesmo ato, 

INTIME-SE a requerida para se manifestar acerca do laudo médico, 

consignando que o silêncio valerá pela presunção de concordância com o 

laudo pericial. Em seguida, intime-se a parte autora para, no prazo de 15 

(quinze) dias, manifestar sobre a perícia, quando poderá, se for o caso, 

confrontar documentos e teses levantadas na contestação. INTIME-SE. 

CUMPRA-SE. Às Providências. ALEXANDRE SÓCRATES MENDES - Juiz de 

Direito -

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000010-92.2020.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT9708-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDSON EUGENIO LANER (REU)

ENIO MARCA LANNER (REU)

Magistrado(s):

ALEXANDRE SÓCRATES MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

JUARA Processo: 1000010-92.2020.8.11.0018.  AUTOR(A) : 

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT REU: ENIO MARCA LANNER, 

EDSON EUGENIO LANER D E C I S Ã O I N T E R L O C U T Ó R I A I - 

Cite-se a parte requerida, expedindo-se de plano o competente mandado 

(de pagamento, de entrega da coisa ou para a execução de obrigação de 

fazer ou de não fazer, conforme o caso) para que, no prazo de 15 dias, 

cumpra a obrigação devida, bem como o pagamento de honorários 

advocatícios equivalentes à 5% do valor atribuído à causa (art. 701 do 

NCPC). II - Consigne-se no mandado que, no referido prazo, a parte 

requerida poderá oferecer embargos à ação monitória nos próprios autos, 

independentemente de prévia segurança do juízo, que suspenderão a 

eficácia do mandado inicial e que, se não forem opostos, constituir-se-á 

de pleno direito o título executivo judicial, convertendo-se o mandado inicial 

em executivo (arts. 701 § 2° e 702 § 4º, do NCPC). III - No caso de 

cumprimento tempestivo do mandado, fica a parte requerida isenta das 

custas processuais (art. 701, § 1º do NCPC). IV - Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Às providências. ALEXANDRE SÓCRATES MENDES - Juiz de 

Direito -

Decisão Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1000198-85.2020.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

ILDA FRANCISCA HONORIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO DA PIEVE OAB - MT11284-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALTER APARECIDO GOVEA (REQUERIDO)

JOAO GOVEA LUIZ (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE SÓCRATES MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

JUARA Processo: 1000198-85.2020.8.11.0018. REQUERENTE: ILDA 

FRANCISCA HONORIO REQUERIDO: VALTER APARECIDO GOVEA, JOAO 

GOVEA LUIZ D E C I S Ã O Indefiro o pedido de Justiça Gratuita, no 

entanto defiro o pagamento das custas ao final do processo diante do 

vultuoso patrimônio. Recebo a inicial, eis que presentes, in status 

assertionis, os requisitos do art. 319 c/c art. 320, ambos do CPC, bem 

como inexistentes as hipóteses do art. 330, CPC. Diante das 

especificidades da causa e de modo a adequar o rito processual às 

necessidades do conflito, deixo para momento oportuno a análise da 
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conveniência da audiência de conciliação. (CPC, art. 139, VI e Enunciado 

n. 35 da ENFAM). Em sede de tutela de urgência pugna a requerente pelo 

pagamento de renda mensal, a qual deverá ser paga pelo requerido no 

importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), tendo em vista que está separada 

de fato deste a mais de 04 (quatro) anos e desde então não recebeu 

nenhum auxílio, sendo dependente de seu filho, conforme faz prova no 

imposto de renda acostado aos autos (ID. 30752661). FORTE EM TAIS 

FUNDAMENTOS estando suficientemente demonstrados os requisitos, 

CONCEDO A TUTELA e DETERMINO que o requerido pague a requerente 

renda mensal no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) a serem depositados 

em conta corrente a qual deverá ser informada nos autos pela requerente. 

CITE-SE o Requerido para que, querendo, e no prazo de 15 (quinze) dias, 

apresente resposta, nos termos dos arts. 334 e 344, ambos do CPC, 

advertindo-a que a ausência de contestação implicará revelia e presunção 

de veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial (CPC, art. 

334 e 344). Por fim, expeça-se ofício ao INDEA, para que este informe 

transações agropecuárias em nome de Valter Aparecido Gouvea e João 

Gouvea Luiz dos últimos 04 anos. Expeça-se o necessário. INTIMEM-SE e 

CUMPRA-SE.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002064-65.2019.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

VALDECIR VERGILIO CORREIA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GLADYS ELIANA BESS OAB - MT8880-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(REU)

Magistrado(s):

ALEXANDRE SÓCRATES MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

JUARA Processo: 1002064-65.2019.8.11.0018. AUTOR(A): VALDECIR 

VERGILIO CORREIA REU: 29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL - INSS DECISÃO Preenchidos os requisitos legais (NCPC, 

art.319), recebo a petição inicial. DEFIRO o pedido de justiça gratuita, eis 

que neste momento preenchem os requisitos autorizadores (art. 99, e 

parágrafos do NCPC). A concessão da gratuidade da justiça não impede 

que a parte contrária possa fazer a prova no sentido oposto, isto é, 

oferecendo impugnação instruída com os elementos hábeis ao 

convencimento do Magistrado. Diante das especificidades da causa e de 

modo a adequar o rito processual às necessidades do conflito, deixo para 

momento oportuno a análise da conveniência da audiência de conciliação. 

(NCPC, art. 139, VI e Enunciado n. 35 da ENFAM). INDEFIRO por ora o 

pedido de antecipação dos efeitos da tutela. In casu, pelo Ofício n. 

43/2011-PFE-INSS-SINOP-MT, datado de 20.04.2011, a Procuradoria 

Federal Especializada-INSS-SINOP/MT concorda que, em benefícios 

previdenciários afetos à área médica, bem como a levantamento 

socioeconômico, seja primeiramente realizada a perícia, para após ser 

procedida à sua citação, com o que seria outorgada maior celeridade ao 

deslinde da demanda. Com a missiva, vale ressaltar, já encaminhou os 

quesitos para serem respondidos pelo “expert”, podendo ser reapreciado 

após a perícia médica, pois apesar da documentação apresentada, o 

requerido pela parte autora enseja providência de difícil reversão, o que 

encontra óbice no artigo 300, § 3º, do NCPC. Tendo em vista que a actio 

em apreço tramita perante este juízo em função do âmbito da jurisdição 

delegada da Justiça Estadual para processar e julgar questões que, a 

priori, são de competência da Justiça Federal, nomeio como perito do juízo 

o Dr. Ricardo Leandro Felipe, que deverá servir escrupulosamente o 

encargo. Nos termos do artigo 1º da Resolução nº 541, de 18 de janeiro 

de 2007, do Conselho da Justiça Federal, as despesas com advogados 

dativos e peritos no âmbito da jurisdição delegada correrão à conta da 

Justiça Federal, observados os limites mínimo e máximo estabelecidos na 

tabela II. Destarte, em observância ao disposto no art. 507 e ss da CNGC e 

ao teor da Resolução nº 541/2007 – CJF, fixo os honorários periciais em 

R$ 400,00 (quatrocentos reais), principalmente em razão das limitações 

e/ou ausência de profissionais especializados na jurisdição 

norte-interiorana do Estado de Mato Grosso, cujas declinações são 

frequentes. A perícia realizar-se-á em data a ser agendada pelo médico 

perito nomeado, devendo o especialista informar ao Juízo o dia e hora 

agendada, devendo ainda apresentar o laudo pericial no prazo máximo de 

30 (trinta) dias. Agendada data e hora, intime-se a parte autora (art. 474, 

do CPC). Encaminhe-se ao Sr. Perito os quesitos das partes, bem como os 

quesitos do juízo, quais sejam: 1. Qual (is) a (s) atividade (s) laborativa (s) 

habitual (is) do periciando (a)? Em caso de estar atualmente 

desempregado (a), qual a última atividade profissional desempenhada? 

Até quando? 2. O (a) periciando (a) é portador de doença ou afecção? 

Qual ou quais? 3. Em caso afirmativo, essa doença ou afecção o (a) 

incapacita para O SEU TRABALHO OU PARA A SUA ATIVIDADE 

HABITUAL? (A negativa a este quesito torna prejudicados os quesitos de 

nº 4 a 14). 4. A patologia incapacitante em questão decorre do exercício 

de seu trabalho habitual? 5. A patologia incapacitante em questão decorre 

de acidente de qualquer natureza (art. 71, § 2º, Decreto 3048/99)? 6. A 

patologia em questão o (a) incapacita para o exercício de TODA E 

QUALQUER ATIVIDADE que lhe garanta subsistência? Ou seja, pode-se 

afirmar que a incapacidade é TOTAL? 7. O (a) periciando (a) é 

INSUSCEPTÍVEL de recuperação ou reabilitação para o exercício de outra 

atividade que lhe garanta subsistência? Ou seja, pode-se afirmar que a 

incapacidade é DEFINITIVA? 8. Considerando: incapacidade total = 

incapacidade para toda e qualquer atividade laboral; incapacidade parcial 

= incapacidade, ao menos, para a atividade habitual (STJ – RESP 501.267 

– 6ª T, rel. Min. Hamilton Carvalhido, DJ 28.06.04, TRF-2 – AC 

2002.02.01.028937-2 – 2ª T, rel. para o acórdão Sandra Chalu, DJ 

27.6.08); incapacidade definitiva = sem prognóstico de recuperação; 

incapacidade temporária = com prognóstico de recuperação, defina se a 

incapacidade verificada é: a) total e definitiva; b)total e temporária; c) 

parcial e definitiva; d) parcial e temporária. 9. Em se tratando de periciando 

(a) incapacitado (a), favor determinar dia, mês e ano do início da DOENÇA 

e da INCAPACIDADE. 10. Com base em que documento do processo foi 

fixada a data do início da incapacidade? A fixação baseou-se apenas nas 

declarações do (a) periciando (a)? 11. O (a) periciando (a), em caso de 

incapacidade total e definitiva, necessita da assistência permanente de 

outra pessoa? 12. O (a) periciando (a) está acometido de: tuberculose 

ativa, hanseníase, alienação mental, neoplasia maligna, cegueira, paralisia 

irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, 

espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, estado avançado de 

doença de Paget (osteíte deformante), síndrome de deficiência imunológica 

adquirida (AIDS) e ou contaminação por radiação? Faculto, ainda, a parte 

autora, dentro do prazo de 15 (quinze) dias, a indicação de assistente 

técnico (art. 465, §1º do Código de Ritos). Quanto aos honorários 

arbitrados, requisite-se o seu pagamento nos termos do art. 4º, da 

Resolução supramencionada, devendo ser observado pelo Sr. Gestor 

Judiciário. Após, com o encaminhamento dos autos, CITE-SE a parte 

requerida para responder a ação, no prazo de 30 (trinta) dias (CPC, art. 

183), advertindo-a que não sendo contestada a ação presumir-se-ão 

verdadeiros os fatos alegados na inicial (CPC, art. 344). No mesmo ato, 

INTIME-SE a requerida para se manifestar acerca do laudo médico, 

consignando que o silêncio valerá pela presunção de concordância com o 

laudo pericial. Em seguida, intime-se a parte autora para, no prazo de 15 

(quinze) dias, manifestar sobre a perícia, quando poderá, se for o caso, 

confrontar documentos e teses levantadas na contestação. INTIME-SE. 

CUMPRA-SE. Às Providências. ALEXANDRE SÓCRATES MENDES - Juiz de 

Direito-

Sentença

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001566-03.2018.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL MONTEIRO DE CASTRO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISEU FERNANDO GALDINO MARIANO OAB - SP282082 

(ADVOGADO(A))

MARIANA PEREIRA CONCEICAO OAB - SP404950 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SILVIA REGINA BINOTTI CANDIDO (EXECUTADO)

JOSE CARLOS CANDIDO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALMIR DOS SANTOS OAB - SP267596 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEXANDRE SÓCRATES MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

JUARA Processo: 1001566-03.2018.8.11.0018. EXEQUENTE: RAFAEL 

MONTEIRO DE CASTRO EXECUTADO: JOSE CARLOS CANDIDO, SILVIA 
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REGINA BINOTTI CANDIDO S E N T E N Ç A Trata-se de Execução de Título 

Extrajudicial ajuizado por RAFAEL MONTEIRO DE CASTRO, em face de 

JOSÉ CARLOS CÂNDIDO E SILVIA REGINA BINOTTI CÂNDIDO, todos 

qualificados. A ação foi recebida em decisão de ID. 20217059. A parte 

executada foi citada (ID. 26246331). Em seguida, a parte exequente 

acostou aos autos minuta de acordo entabulado entre as partes, 

pugnando por sua homologação e suspensão dos autos até o 

cumprimento integral do acordo. Vieram os autos conclusos. Decido. Sem 

delongas, homologar o feito é medida que se impõe. Sim, pois conforme 

minuta de acordo apresentado nos autos, as partes transacionaram. 

FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS, estando regulares seus termos, 

HOMOLOGO o acordo entabulado entre as partes (ID. 30158971), para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos e por consequência, 

SUSPENDO O PROCESSO até o cumprimento final da obrigação, com 

fundamento no art. 487, III, alínea “b” do Novo Código de Processo Civil. 

Sem custas e honorários. O processo ficará SUSPENSO, nos termos do 

artigo 922 do CPC, pelo prazo estabelecido no pacto para adimplemento da 

dívida, devendo a parte manifestar acerca do cumprimento da obrigação, 

em até 15 (quinze) dias após o marco final da obrigação. Transcorrido o 

prazo, intime-se a parte exequente para manifestar, quanto ao 

cumprimento do acordo, valendo o silêncio como quitação integral do 

débito. Havendo manifestação de qualquer das partes venham-me os 

autos conclusos. Caso contrário, remetam-se os autos ao arquivo 

provisório com as baixas necessárias. P. R. I. C. ALEXANDRE SÓCRATES 

MENDES - Juiz de Direito -

Sentença Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1000150-63.2019.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

BRAZ RIBEIRO DA SILVA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANILO TENORIO DOS SANTOS OAB - MT23996/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE JUARA (IMPETRADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE SÓCRATES MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

JUARA Processo: 1000150-63.2019.8.11.0018. IMPETRANTE: BRAZ 

RIBEIRO DA SILVA IMPETRADO: MUNICIPIO DE JUARA S E N T E N Ç A I – 

RELATÓRIO Trata-se de Mandado de Segurança em que o impetrante 

alega ter sido aprovado em concurso público para o cargo de Professor 

em Pedagogia, logrando o 15º lugar no certame, fora das vagas previstas 

no edital (04 vagas). O concurso foi homologado em 11/02/2.015, sendo 

que a Administração Pública o prorrogou por mais dois anos a contar do 

dia 12 de fevereiro de 2017. Desse modo, sua validade seria até dia 12 de 

fevereiro de 2019. Aduziu ainda, que a Administração Pública realizou 

teste seletivo no ano de 2018 para o mesmo cargo, função e localidade da 

atividade laborativa, sendo que havia concursados a serem chamados. 

Devidamente notificada, a autoridade coatora apresentou as informações 

de ID. 20415922 e seguintes. Sustentou a decadência do direito, tendo em 

vista o transcurso do prazo para a impetração do writ. No mérito, afirmou 

inexistir prova pré-constituída do alegado preterimento. Em sua defesa a 

autoridade coatora aduz que o direito líquido e certo do impetrante se 

materializa em informações de funcionários, os quais, sequer declina 

nomes, não demonstrando nem mesmo os indícios do direito líquido e 

certo. É o relatório. II – FUNDAMENTAÇÃO Após detida análise dos autos, 

entendo que não operou-se a decadência do direito alegada pela 

autoridade coatora, tendo em vista que consta nos autos decreto 

municipal prorrogando o concurso público em questão, o qual teve 

validade até o dia 12 de fevereiro de 2019, ou seja, não tendo 

ultrapassado o prazo decadencial de 120 (cento e vinte dias). No entanto, 

vislumbro que não assiste razão o impetrante, tendo em vista que a mera 

abertura de processo seletivo, não pressupõe a existência de vacância 

do cargo público, uma vez que a sua abertura pode ocorrer por fato 

transitório, ou seja, não autoriza a investidura de outro servidor de forma 

definitiva. Nesse sentido: ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO 

RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. 

CANDIDATA CLASSIFICADA PARA ALÉM DAS VAGAS OFERECIDAS NO 

CERTAME. SURGIMENTO DE VAGAS NO DECORRER DO PRAZO DE 

VALIDADE DO CONCURSO. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO À 

NOMEAÇÃO. PRECEDENTES DO STJ E DO STF. (Recurso em Mandado de 

Segurança nº 60.840 MG (2019/0139439-0), 1ª Turma do STJ, Rel. Sérgio 

KUKINA). Pois bem. Os candidatos aprovados, mas classificados para 

além do número de vagas oferecidas no edital, não possuem, em regra 

direito líquido e certo à nomeação, mesmo que surjam novas vagas no 

período de vigência do concurso. Além disso, o impetrante foi aprovado no 

15º lugar, sendo que o último convocado para o cargo foi o 12º colocado, 

pois bem, ainda que houvesse a comprovação da existência de vaga, o 

impetrante ainda não seria legitimado a prover o cargo. Com efeito, não 

havendo prova pré-constituída da alegada preterição, não há que se falar 

em direito líquido e certo. Nesse sentido: STJ-1060418) ADMINISTRATIVO. 

RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. 

CANDIDATA APROVADA FORA DO NÚMERO DE VAGAS. PRETERIÇÃO. 

AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. 1. O mandado de segurança 

possui, como requisito inarredável, a comprovação inequívoca de direito 

líquido e certo pela parte impetrante, mediante a chamada prova 

pré-constituída, inexistindo espaço, nesta via, para a dilação probatória. 

Para a demonstração do direito líquido e certo, é necessário que, no 

momento da sua impetração, seja facilmente aferível a extensão do direito 

alegado e que seja prontamente exercido. Precedentes. 2. O Supremo 

Tribunal Federal, em julgamento submetido ao rito da repercussão geral 

(RE 837.311/PI), fixou a orientação de que o surgimento de novas vagas 

ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de 

validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à 

nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, 

ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da 

administração, caracterizadas por comportamento tácito ou expresso do 

Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação 

do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada 

de forma cabal pelo candidato. 3. No caso, embora a impetrante tenha 

apresentado documento que demonstra a existência de vagas, não foi 

comprovada, de forma cabal, a contratação precária de pessoal para 

essas vagas, uma vez que inexistente prova clara e indubitável de que as 

suscitadas designações se destinam a ocupar os referidos cargos. 4. 

Recurso em mandado de segurança a que se nega provimento. (Recurso 

em Mandado de Segurança nº 56.279/MG (2018/0004666-9), 2ª Turma do 

STJ, Rel. Og Fernandes. DJe 20.08.2018). Sendo assim, a denegação da 

ordem é medida que se impõe. FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS denego a 

segurança por inexistir direito líquido e certo amparável por mandado de 

segurança, extinguido o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 

487, inc. I, do CPC. Sem custas e honorários advocatícios. Ciência ao 

Ministério Público. P.R.I.C. ALEXANDRE SÓCRATES MENDES - Juiz de 

Direito-

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001532-28.2018.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

CAIADO PNEUS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO APARECIDO SALES OAB - SP0153621A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NILSON ALVES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE SÓCRATES MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

JUARA Processo: 1001532-28.2018.8.11.0018. EXEQUENTE: CAIADO 

PNEUS LTDA EXECUTADO: NILSON ALVES S E N T E N Ç A Trata-se de 

Execução por Quantia Certa proposta por CAIADO PNEUS LTDA., em face 

de NILSON ALVES, qualificados nos autos. Entre um ato e outro, a parte 

exequente peticionou (ID. 29156382), informando que a parte executada 

quitou integralmente o acordo firmando e consequentemente pugnou pela 

extinção do feito. Vieram-me os autos conclusos. É o sucinto relatório. O 

artigo 924, II, do Código de Processo Civil dispõe o seguinte: “Extingue-se 

a execução quando: (...) II – obrigação for satisfeita; (...)” No caso em tela, 

verifica-se que a parte executada, mesmo de modo forçado, quitou o 

débito pleiteado, portanto, inexistem motivos para a continuidade do feito, 

mormente quando seu objetivo já foi alcançado. FORTE EM TAIS 

FUNDAMENTOS, e com fulcro no artigo 924, II, do Novo Código de 

Processo Civil, JULGO EXTINTO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO o presente 

processo executivo, ante o pagamento do débito. Custas finais serão 

suportadas pela parte executada, sem honorários advocatícios, conforme 

acordado. Proceda-se as baixas necessárias em relação, de eventual 

penhora/restrição realizada pelo juízo nestes autos. Com o trânsito em 

julgado, arquive-se com as baixas e anotações de estilo. P.R.I.C. 
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ALEXANDRE SÓCRATES MENDES - Juiz de Direito -

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000557-35.2020.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

ANA PAULA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDA ALBERTINI COLET OAB - MT0020262A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA. (REU)

 

PROCESSO n. 1000557-35.2020.8.11.0018 POLO ATIVO:ANA PAULA 

SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: AMANDA ALBERTINI COLET 

POLO PASSIVO: NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Audiência Juizado Especial 

- Juara Data: 09/06/2020 Hora: 08:20 , no endereço: RUA ANITA 

GARIBALDI, 94W, BOA VISTA, JUARA - MT - CEP: 78575-000 . 23 de abril 

de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) 

pelas normas da CNGC

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001865-43.2019.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

REGILAINE ROSA PAULINO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CLEBER BONAZZA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE SÓCRATES MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUARA DESPACHO Processo: 

1001865-43.2019.8.11.0018. REQUERENTE: REGILAINE ROSA PAULINO 

REQUERIDO: CLEBER BONAZZA DESPACHO Converto o julgamento em 

diligência. Tendo em vista que na sessão de conciliação a reclamante 

informou ter celebrado acordo com o requerido, inclusive mediante o 

recebimento de valores de parte do acordo, intime-se a parte autora, para 

que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste-se e informe se insiste na 

continuidade do processo ou se desiste da ação.Ressalte-se que o 

silêncio da parte reclamante será interpretado como desistência da ação. 

Após o decurso do prazo, com ou sem manifestação, à conclusão. 

Submeto o presente despacho ao M.M. Juiz Togado para apreciação e 

posterior homologação, nos termos do artigo 40 da Lei n. 9.099/95. 

Cumpra-se. Às providências. Juara - MT, 07 de abril de 2020. César Lima 

de Paula Juiz Leigo

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 73714 Nr: 3032-54.2015.811.0018

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Joilson Junior de Melo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lindamir Macedo de Paiva - 

OAB:MT/16164, ROBSON DUPIM DIAS - OAB:14074

 FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS julgo parcialmente procedente a 

denúncia, para submeter o acusado JOILSON JÚNIOR DE MELO, já 

qualificado, às sanções previstas no art. 147, do Código Penal. 

OUTROSSIM, o absolvo da imputação do art. 330 do CP, na forma do art. 

386, inc. III, do CPP. Passo a dosar a pena em estrita observância ao 

disposto no artigo 68, caput, do Código Penal.Analisando as diretrizes 

traçadas pelos artigos 59, do Código Penal, quanto ao crime descrito no 

art. 147 do CP, fixo a pena mínima de 01 (um) mês de detenção, cuja 

penalidade torno em definitiva pela ausência de causa de diminuição ou 

aumento ou, ainda, circunstância atenuante ou agravante.Fixo o regime 

aberto como o inicial para o cumprimento da pena, conforme art. 33, § 2º, 

“c”, do Código Penal.A substituição da pena privativa de liberdade só pode 

ser concedida quando, além de conveniente e oportuna, afigurar-se 

suficiente para fins de repressão e prevenção do crime. No caso em 

comento, entendo aplicável o disposto no art. 44 do Código Penal, motivo 

pelo qual substituo a pena privativa de liberdade por uma restritiva de 

direito, consistente em prestação pecuniária no montante de R$ 1.000,00 

(mil reais). Em razão do regime de cumprimento aplicado, concedo ao 

acusado o direito de recorrer desta sentença em liberdade.Deixo de fixar 

valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, em razão 

da falta de elementos nos autos aptos a mensurar tal 

valor.Oportunamente, após o trânsito em julgado desta decisão, para 

ambas as partes, adotem-se as seguintes providências:1. Lance-se o 

nome do réu no rol dos culpados;2. Expeça-se carta guia de execução 

definitiva da pena, remetendo-a à Vara de Execuções Penais.3. Oficie-se 

o Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais, para os fins do disposto no 

artigo 15, inciso III, da Constituição da República;4. Procedam-se às demais 

anotações e comunicações necessárias.PRIC.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001413-33.2019.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANA REGINA DE MORAES FRANCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO JUNIOR GONCALVES OAB - MT0008787A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

EDITORA TRES LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEXANDRE SÓCRATES MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUARA SENTENÇA Processo: 

1001413-33.2019.8.11.0018. REQUERENTE: ELIANA REGINA DE MORAES 

FRANCO REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA, EDITORA TRES LTDA. 

Vistos. I. Relatório. Relatório dispensado nos termos do artigo 38 da Lei n. 

9.099/95. II. Fundamentação. O feito comporta julgamento no estado em 

que se encontra, nos termos do artigo 355, inciso I, do Código de 

Processo Civil, e em consonância com entendimento fixado pelo C. 

Superior Tribunal de Justiça: AgRg no AREsp 827440/MT, 

2015/0304535-1, Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, d. j. 07/04/2016. 

Conferir também: AgRg no AREsp 814336/ES 2015/0290148-8, Min. 

Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, d.j. 19/04/2016, mantendo o 

primado do livre convencimento no novel diploma processual e do julgador 

como destinatário das provas. Cumpre ressaltar, inicialmente, que a 

segunda requerida embora citada, deixou de comparecer à sessão de 

conciliação, bem como não apresentou contestação, incidindo, dessa 

forma, os efeitos da revelia na dicção do artigo 344 do Código de 

Processo Civil cumulado com o artigo 20 da Lei n. 9.099/95. Além disso, 

não houve requerimento por parte da ré quanto à produção de provas (art. 

349 do CPC). Ressalte-se que embora a Lei n. 9.099/95 determina que a 

citação e intimação seja pessoal, o Supremo Tribunal Federal já decidiu 

que a citação direcionada ao endereço da parte e recebida por pessoa 

devidamente identificada é válida para os todos os efeitos. Nesse sentido 

também é a orientação do Enunciado n. 5 do FONAJE: “A correspondência 

ou contra-fé recebida no endereço da parte é eficaz para efeito de 

citação, desde que identificado o seu recebedor”. No caso dos autos, o 

Aviso de Recebimento foi recebido requerido (Id. 24655291). Desse modo, 

tendo em vista que a parte reclamada devidamente citada não compareceu 

à sessão de conciliação, decreto-lhe a revelia (art. 20 da Lei 9.099/95 c/c 

art. 344 do CPC). Entretanto, considerando a aceitação tácita da parte 

requerida com o pedido da reclamante, de rigor o reconhecimento do dano 

material experimentado pela reclamante que foi cobrada indevidamente 

nas faturas de seu cartão de crédito, devendo ser restituída dos valores 

pagos indevidamente, em dobro, ante a má-fé da requerida e ante a 

inexistência de prova de erro justificável. Em relação ao primeiro 

requerido, o pedido da autora merece acolhimento. Isso porque, mediante 

análise dos documentos aportados aos autos é possível constar que a 

data de encerramento da conta ocorreu no dia 10 de janeiro de 2019, cujo 

valor cobrado pelo banco réu para o encerramento da conta foi de R$ 
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498,79 (quatrocentos e noventa e oito reais e setenta e nove centavos), 

conforme comprovante juntado ao evento 22763377. Além disso, é 

possível aferir que de acordo com as informações lançadas no ‘Termo de 

Encerramento de Conta’, que a autora entregou todos os cartões 

magnéticos que estavam em seu poder. Logo, é possível aferir que o 

encerramento da conta bancária também abrangeu todos os vínculos da 

autora que mantinha com a conta, inclusive folhas de cheques e cartão de 

crédito. Importa destacar ainda que o débito lançado no cartão de crédito 

tem como credor a segunda requerida, além de cobranças do primeiro 

requerido de encargos, tais como IOF, juros de mora e encargos de 

financiamento do crédito rotativo, após o encerramento da conta. Por outro 

lado, o requerido incluiu o nome da autora no cadastro de inadimplentes no 

dia 10.05.2019, data posterior ao encerramento da conta. E não convence 

que o banco réu iria encerrar uma conta ou cancelar cartão de crédito 

com débito em aberto, tanto que a autora quitou todos os débitos em 

aberto para o encerramento da conta, motivo pelo qual tudo leva a crer 

que houve falha na prestação do requerido ao incluir o nome da 

reclamante no cadastro de devedores. No mais, o banco réu não trouxe 

aos autos nenhum documento que comprove que após o encerramento da 

conta e a inutilização do cartão de crédito que a autora tenha utilizado o 

cartão para compras, ônus do qual não se desincumbiu (art. 373, inc. II, do 

CPC). No tocante ao dano moral, entendo que esta deve ser fixada em 

montante suficiente para compensar o autor, punir o agente e persuadir o 

réu a adotar providências para que situações semelhantes não se repitam, 

sem, contudo, acarretar o enriquecimento do lesado, deve, ainda, levar em 

conta o grau de reprovabilidade da conduta, a extensão dos danos e a 

capacidade econômica das partes. Além disso, relativamente ao quantum, 

em se tratando de danos morais, inexiste critério objetivo para sua 

valoração (inteligência da Súmula 281 do STJ – “A indenização por dano 

moral não está sujeita à tarifação prevista na Lei de Imprensa”), até 

porque deve ser fixado de acordo com as peculiaridades da hipótese 

concreta, levando em conta a extensão do dano (art. 944 do Código Civil) 

e tomando por base critérios de razoabilidade e proporcionalidade, para 

que o valor não seja fonte de enriquecimento indevido ao lesado (art. 884 

do Código Civil) e, de outro lado, para que não seja ínfimo ao ponto de não 

imprimir caráter punitivo ao ofensor. Assim, entendo que o valor de R$ 

6.000,00 (seis mil reais) atende bem aos parâmetros acima, sobre o qual 

incide correção monetária e juros de mora, ressaltando, por outro lado, 

que a fixação da indenização em patamar inferior ao pretendido pela parte 

não importa em sucumbência recíproca. A indenização fixada neste 

patamar revela-se adequada, não só para mitigar a expectativa frustrada 

da autora, como para servir de desestímulo para que nova conduta não se 

repita. Por fim, em relação ao score da autora é regulado de acordo com o 

nível de confiabilidade de seus pagamentos III. Dispositivo. Ante o exposto, 

JULGO PROCEDENTE a pretensão formulada na reclamação cível proposta 

por ELIANA REGINA DE MORAES FRANCO em desfavor de BANCO DO 

BRASIL S.A e EDITORA TRÊS LTDA., para: (i) TORNAR DEFINITIVA a tutela 

de urgência concedida nos autos (Id. 22877638); (ii) DECLARAR 

encerrado o contrato de prestação de serviços bancários em relação a 

autora e o requerido, da conta corrente objeto desta ação, inclusive de 

cartão de crédito; (iii) CONDENAR a segunda requerida ao pagamento, em 

dobro, dos valores cobrados indevidamente da autora, lançados no cartão 

de crédito, totalizando a quantia de R$ 1.106,02 (mil, cento e seis reais e 

dois centavos), sobre o qual incide correção monetária pelo INPC a partir 

do efetivo pagamento (Súmula 43 do STJ), acrescido de juros de mora de 

1% a.m., contados da citação; e (iv) CONDENAR o segundo requerido ao 

pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a título de compensação por 

danos morais, sobre o qual incide correção monetária pelo INPC a partir do 

arbitramento (Súmula 362 do STJ), acrescido de juros de mora de 1% a.m., 

contados do evento danoso (Súmula 54 do STJ), decorrente de ilícito de 

responsabilidade extracontratual, pois na data do apontamento indevido já 

não havia relação jurídica entre a autora e o requerido. 

Consequentemente, julgo o mérito na forma do artigo 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil. Não efetuado o pagamento no prazo de 15 

(quinze) dias corridos, contados do trânsito em julgado desta sentença, 

em não havendo pagamento voluntário, o montante da condenação será 

acrescido de multa no percentual de 10% (dez por cento) na fase de 

cumprimento de sentença, nos termos do artigo 523, § 1º, do Código de 

Processo Civil. Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 

e art. 55 da lei nº 9.099/95). Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para 

apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Publicação no PJE. Juara – MT, 31 de março de 2020. César 

Lima de Paula Juiz Leigo

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001023-63.2019.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

AMARILDO BERTASSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA DE CAMPOS LUNA OAB - MT12418-A (ADVOGADO(A))

VERONICA ESTEFANI DE ALMEIDA OAB - MT22868/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AYMORE (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM OAB - RJ0062192A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEXANDRE SÓCRATES MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUARA SENTENÇA Processo: 

1001023-63.2019.8.11.0018. REQUERENTE: AMARILDO BERTASSO 

REQUERIDO: AYMORE Vistos. Relatório dispensado nos termos do artigo 

38 da Lei n. 9.099/95. DECIDO. O interesse das partes, na homologação do 

acordo, reside na formação de título executivo judicial, nos termos do 

artigo 515, inc. II, do Código de Processo Civil, em caso de 

descumprimento da avença, a imediata execução judicial do instrumento, 

nos próprios autos, na forma de cumprimento de sentença. Evidentes, 

dessa forma, o interesse e a necessidade das partes ao requerer a 

homologação do acordo, com o objetivo de constituir um título executivo 

judicial. Assim, não se pode negar às partes a possibilidade de transigir de 

modo a por fim ao litígio, intenção incentivada pelo sistema processual, por 

se tratar de forma de solução de litígio, sempre mais satisfatória do que a 

intervenção estatal, atendendo, também aos princípios da celeridade, 

efetividade e economia processual. De outro lado, tratando-se de direitos 

disponíveis, partes capazes e objeto lícito, impõe-se a homologação da 

transação. Ante o exposto, HOMOLOGO por sentença o acordo 

formalizado entre AYMORÉ, CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

S/A. e AMARILDO BERTASSO, nos termos do artigo 487, inc. III, alínea “b” 

do Código de Processo Civil, fazendo parte integrante do acordo os 

termos redigidos na minuta apostada aos autos (Id. 26224806). Homologo 

também a renúncia ao prazo recursal. Com efeito, tendo em vista a 

informação nos autos (Id. 26539747 e 266228441) de que a parte 

reclamada cumpriu integralmente o acordo, JULGO EXTINTO o processo 

na forma dos artigos 924, inc. II, e 925 do Código de Processo Civil, pelo 

cumprimento da obrigação. Sem custas processuais e honorários 

advocatícios (arts. 54 e 55 da Lei n. 9.099/95). Submeto os autos ao M.M. 

Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 

40 da Lei 9.099/95. Publicação no PJE. Juara – MT, 1° de abril de 2020. 

César Lima de Paula Juiz Leigo

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000131-57.2019.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

ELIAS DO NASCIMENTO SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDA ALBERTINI COLET OAB - MT0020262A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

feliciano lyra moura OAB - MT15758-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEXANDRE SÓCRATES MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUARA SENTENÇA Processo: 

1000131-57.2019.8.11.0018. REQUERENTE: ELIAS DO NASCIMENTO 

SILVA REQUERIDO: BANCO PAN Vistos. I. Relatório. Relatório dispensado 

na forma do artigo 38 da Lei 9.099/95. II. Fundamentação. Presentes os 

pressupostos processuais e as condições da ação, passo ao julgamento 

do processo no estado em que se encontra, por suficientes as provas 

produzidas para análise de mérito. A relação entre as partes é regida pelo 

Código de Defesa do Consumidor, vez que a requerida habitualmente 

presta serviços bancários e o autor enquadra-se como destinatário final 

de tais serviços. O autor comprovou nos autos a inscrição do seu nome 

no rol de inadimplentes pelo requerido, alegando, por outro lado, não ter 

motivo para a inclusão do seu nome no cadastro de devedores, pois o 
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contrato de empréstimo mediante margem consignável foi totalmente 

quitado. Verifica-se, porém, que de acordo com a instituição bancária 

requerida a origem da negativação do nome do autor no cadastro de 

inadimplentes foi a contratação de empréstimo pelo reclamante e, em 

razão da ausência de margem consignável tornou-se inadimplente em 

relação ao pagamento do débito ocasionando a inscrição do seu nome no 

cadastro de devedores. Com efeito, em que pese a requerida ter 

defendido a existência de débitos deixou de juntar aos autos prova 

material de inadimplência do autor, a exemplo de planilha exemplificativa 

em relação as parcelas quitadas e as parcelas em aberto, bem como 

documento do órgão empregador que comprove a quantidade de 

descontos em folha de pagamento. Ressalte-se, por oportuno, que a 

simples menção de dívida contraída pelo autor junto à instituição bancária 

ou simplesmente a juntada de print de telas do sistema informatizado do 

banco réu não supre a obrigatoriedade de juntada dos respectivos 

documentos aos autos, pois a mera juntada de telas sistêmicas - embora 

seja incontroverso a existência de contrato de mútuo entre as parte - não 

serve como meio de prova para a comprovação de inadimplência do autor 

por se tratar de prova unilateral produzida pela requerida. Neste contexto, 

vê-se que a parte requerida não se desincumbiu do ônus probatório, 

deixando de apresentar eventual instrumento contratual relacionado às 

anotações impugnadas. Em se tratando de relação de consumo, como fato 

modificativo e extintivo do direito da parte autora (art. 373, inc. II, do CPC), 

caberia ao requerido juntar nos autos documentos que comprovassem a 

existência do débito. Diante dos fatos, conclui-se, portanto, que a inclusão 

do nome do autor nos cadastros de inadimplentes foi indevida, mormente 

porque não contratou e tampouco autorizou que terceiros fizessem em 

seu nome. Dessa forma, declaro a inexigibilidade da dívida objeto da lide e, 

consequentemente, declaro quitado o contrato de mútuo mediante margem 

consignável entre o autor e o banco réu. Outrossim, evidente a conduta 

ilícita do requerido que cobrou dívida inexistente, ocasionando a 

negativação do nome da parte autora. Comprovada a cobrança indevida, o 

dano moral é consequência imediata, sendo desnecessária a produção de 

prova nesse sentido. É fato notório e independe de prova que uma 

negativação indevida nos referidos cadastros traz aborrecimentos para a 

pessoa em sociedade, pois é um dado da experiência comum que se 

concretiza na ofensa ao seu nome e reputação no meio social e comercial, 

podendo atingir outros bens não materiais. Como ficou bem demonstrado 

nos autos, o requerido agiu culposamente ao negativar o nome da parte 

autora mesmo após a quitação do débito. Aqui a pretensão é reparação do 

dano moral, sendo público e notório, independe de prova, o 

constrangimento da inclusão nos registros de proteção ao crédito, que, 

por si só, geram na sociedade a ideia de inadimplência e mau pagador. No 

entanto, o pedido reparatório por danos morais, formulado na inicial, não 

merece amparo, pois, pelo extrato coligido nos autos é possível aferir que 

a parte autora ostenta outros apontamentos anteriores e na mesma época 

e que não ficou demonstrado nos autos a irregularidade desses 

apontamentos, ônus que competia ao autor. Como é cediço, a existência 

de mais inscrições não justificadas relativas ao nome da parte autora nos 

órgãos de proteção ao crédito é suficiente, conforme precedentes do 

Superior Tribunal de Justiça, a afastar a caracterização do prejuízo à 

honra objetiva ou subjetiva do demandante: “quem já é registrado como 

maus pagador não pode se sentir moralmente ofendido por mais uma 

inscrição do nome como inadimplente em cadastro de proteção ao crédito” 

(REsp 1002985/RS). Aliás, tal entendimento é objeto da Súmula 385 do 

Superior Tribunal de Justiça que consigna expressamente que” da 

anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe 

indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, 

ressalvado o direito ao cancelamento”. A parte autora ostentava outras 

anotações em seu nome e não poderia se sentir moralmente ofendida tão 

somente com fundamento na anotação no cadastro de inadimplentes. Com 

base na análise do caso, portanto, evidencia-se a ausência de um dos 

pressupostos básicos da responsabilidade civil, qual seja, o dano moral. 

Lembre-se que o reconhecimento do dever de indenizar faz necessária a 

presença cumulativa de três requisitos: a ilicitude na conduta praticada 

pelo agente; a ocorrência de um dano; e o nexo de causalidade entre a 

prática e o prejuízo causado. Logo, o pedido para pagamento por 

indenização por dano moral é improcedente. III. Dispositivo. Ante o 

exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados 

na reclamação cível proposta por ELIAS DO NASCIMENTO SILVA em 

desfavor de BANCO PAN S/A., para: (i) tornar definitiva a tutela provisória 

de urgência concedida nos autos; (ii) declarar a inexigibilidade da dívida 

objeto da lide, em razão da quitação do contrato de empréstimo mediante 

margem consignável; e (iii) julgar improcedente o dano moral ante a 

existência de inscrição em nome do autor de dívidas anteriores ao débito 

objeto da causa, nos termos da fundamentação supra. 

Consequentemente, julgo o mérito na forma do artigo 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil. Sem custas processuais e honorários 

advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Submeto os autos ao 

M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, nos termos 

do art. 40 da Lei 9.099/95. Publicação no PJE. Juara – MT, 07 de abril de 

2020. César Lima de Paula Juiz Leigo

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001783-12.2019.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

ANA C. DA SILVA LANCHONETE - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEXANDRE SÓCRATES MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUARA SENTENÇA Processo: 

1001783-12.2019.8.11.0018. REQUERENTE: ANA C. DA SILVA 

LANCHONETE - ME REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos. Relatório dispensado na forma 

do artigo 38 da Lei n. 9.099/95. DECIDO. A preliminar de ilegitimidade da 

parte autora mercê acolhimento. Isso porque não há nenhuma prova nos 

autos a respeito do vínculo da autora com a parte titular da unidade 

consumidora dos serviços fornecidos pela requerida. Aliás, a reclamante 

sequer juntou aos autos eventual contrato de locação ou outro documento 

que comprove o vínculo com Maximiano Araújo Costa, já que este não é 

sócio ou representante da empresa, mas é o titular da unidade 

consumidora e terceiro estranho à lide. Portanto, não sendo o caso das 

hipóteses de substituição processual, impõe-se a extinção do processo 

sem análise do mérito. Ante o exposto, JULGO EXTINTO o processo sem 

resolução do mérito por ilegitimidade ativa da reclamante, o que faço com 

fundamento na forma do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil. 

Sem custas processuais e honorários advocatícios (arts. 54 e 55 da Lei n. 

9.099/95). Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e 

posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Publicação 

no PJE. Juara – MT, 07 de abril de 2020. César Lima de Paula Juiz Leigo

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001715-62.2019.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

GABRIEL OLIVEIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEYVID NEVES DELBOM OAB - MS0017788A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELADIO MIRANDA LIMA OAB - MT13242-O (ADVOGADO(A))

ANDRESSA CAROLINE TRECHAUD OAB - MT14099-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEXANDRE SÓCRATES MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUARA SENTENÇA Processo: 

1001715-62.2019.8.11.0018. REQUERENTE: GABRIEL OLIVEIRA DE 

SOUZA REQUERIDO: OI S/A Vistos. I.Relatório. Relatório dispensado nos 

termos do artigo 38 da Lei n. 9.099/95. II. Fundamentação. O feito comporta 

julgamento no estado em que se encontra, nos termos do artigo 355, inciso 

I, do Código de Processo Civil, e em consonância com entendimento fixado 

pelo C. Superior Tribunal de Justiça: AgRg no AREsp 827440/MT, 

2015/0304535-1, Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, d. j. 07/04/2016. 

Conferir também: AgRg no AREsp 814336/ES 2015/0290148-8, Min. 

Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, d.j. 19/04/2016, mantendo o 

primado do livre convencimento no novel diploma processual e do julgador 

como destinatário das provas. Afasto a preliminar de incompetência deste 

Juízo para análise do caso, vez que a causa não é complexa e, portanto, 

não há necessidade de prova pericial para a solução da controvérsia. De 
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igual modo, afasto a preliminar de ilegitimidade de parte da requerida, pois, 

de acordo com a teoria da asserção adotada pelo ordenamento jurídico 

brasileiro para a verificação as condições da ação, é aferida conforme as 

afirmações do autor na inicial, de modo que não é o caso de reconhecer a 

ilegitimidade passiva ad causam. Demais disso, a questão posta em juízo 

está ligada ao mérito e será analisada em conjunto nesta decisão. De outro 

lado, a petição inicial preenche todos os requisitos do artigo 319 do Código 

de Processo Civil, cujos documentos que o pedido do autor são 

suficientes e hábeis ao julgamento da causa, tendo possibilidade a 

requerida o exercício de seu contraditório a respeito dos fatos narrados. 

No mérito, o autor pretende ser indenização em razão de acidente 

causado por fiação da empresa de telefonia que se encontrava estendido 

na via pública, e teria causado a queda do autor que passava com sua 

motocicleta pelo local causando-lhe lesões corporais na região do 

pescoço. O pedido abrange os danos morais sofridos em decorrência da 

dor e lesões sofridos. Com efeito, afasta-se a alegação defensiva de que 

o acidente não ocorreu por responsabilidade da requerida. O reclamante 

afirmou que a empresa requerida é a única empresa prestadora de 

serviços de telefonia na cidade, fato que não foi impugnado pela 

requerida. Aliás, ônus do qual a requerida não se desincumbiu (art. 373, 

inc. II, do CPC). O exame de corpo de delito realizado no dia do acidente, 

constatou a lesão sofrida pelo autor na região cervical causado, com risco 

de decapitação. Além disso, o laudo apurou que o autor teve outras 

escoriações pelo corpo causado em razão do acidente. Em resposta ao 

quesito segundo, apurou-se que as escoriações no pescoço do autor 

foram causadas por fio. Ainda, as declarações foram relatadas também 

no Boletim de Ocorrência, as quais, ainda que se trata de declarações 

feitas pelo autor estão em consonância com o laudo de exame de corpo 

de delito realizado pelo profissional habilitado. Além disso, há nos autos 

gravação demonstrando que no dia do acidente os fios de telefonia da 

empresa requerida estavam no chão, e que não foi apresentado 

contraprova nos autos pela requerida. Portanto, as provas colhidas nos 

autos demonstram que o acidente foi provocado por cabos de telefonia 

soltos na via pública, de responsabilidade da requerida. A requerida em 

razão do serviço que presta aos consumidores possui responsabilidade 

objetiva, sendo despicienda, portanto, qualquer discussão acerca da 

existência ou não de conduta culposa. Em relação à parte fática, como já 

acima explanado, verifica-se que a causa do acidente foi a presença de 

fio telefônico solto na via pública. Ora, à concessionária de serviço público 

incumbe exercer efetiva vigilância na estrutura de fios telefônicos 

indispensáveis para o serviço público que administra. Deve, por isso, 

adota mecanismos hábeis e eficientes de controle, fiscalização e 

manutenção, de modo a impedir a permanência de cabos soltos na via 

pública, bem como reparar rapidamente estragos eventualmente causados 

por terceiros. No presente caso, entretanto, houve falha na manutenção 

do serviço de cabeamento, que causou o acidente e, consequentemente, 

os danos sofridos pelo autor. E, não tendo a requerida demonstrado a 

ocorrência de nenhuma das excludente de responsabilidade civil, 

responsabilizá-la pelos danos causados ao autor é medida que se impõe. 

A presença de fio de telefone atravessado na via pública, de forma a 

provocar o acidente, viola, às claras, o dever de segurança dos serviços 

prestados pela requerida. Descabe, portanto, cogitar de qualquer hipótese 

de ausência de responsabilidade, permanecendo hígido, no caso, o nexo 

causal. Não há, ademais, que se falar em culpa exclusiva da vítima posto 

que não há nos autos qualquer indício de que ela estivesse a conduzir 

imprudentemente sua motocicleta ou tivesse meios de perceber o fio solto 

e dele desviar a tempo com segurança. Conclui-se, assim, que o acidente 

ocorreu por culpa da requerida, ante a inexistência de cuidado com a 

fiação de sua responsabilidade. Restou comprovado nos autos que em 

razão do acidente o autor teve escoriações no pescoço e outras partes 

do corpo, além dos constrangimentos sofridos, ficando temporariamente 

incapaz para realizar suas atividades habituais, o que obviamente lhe 

gerou dores, angústia e sofrimento psicológico, mormente diante da 

incerteza quanto à integral recuperação de sua mobilidade. Postas estas 

premissas, quanto à fixação do valor da indenização, deve-se levar em 

conta o caso concreto e, nesta análise, fixo por equidade o valor da 

indenização, que deverá corresponder à lesão sofrida e, jamais ser 

equivalente, haja vista esta equivalência ser impossível, pois cada pessoa 

sente a seu modo a dor decorrente de uma atitude como a adota pela ré. 

Assim, baseado nos critérios acima mencionados e na situação das 

partes, observando que o autor sofreu ferimento grave e, buscando ainda 

a razoabilidade e proporcionalidade, entendo justo o arbitramento da 

quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), como forma de punir a requerida 

pelo ato ilícito praticado e compensar os danos experimentados pelo autor. 

III. Dispositivo. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado 

na reclamação cível proposta por GABRIEL OLIVEIRA DE SOUZA em 

desfavor de OI S.A, e condeno a requerida ao pagamento de R$ 5.000,00 

(cinco mil reais), a título de compensação por danos morais, sobre o qual 

incide correção monetária pelo INPC/IBGE a partir do arbitramento (Súmula 

362 do STJ), acrescidos de juros moratórios de 1% (um por cento) a.m., 

contados da citação. Consequentemente, julgo o mérito na forma do artigo 

487, inciso I, do Código de Processo Civil. Não efetuado o pagamento no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis, contados do trânsito em julgado desta 

sentença, em não havendo pagamento voluntário, o montante da 

condenação será acrescido de multa no percentual de 10% (dez por 

cento) na fase de cumprimento de sentença, nos termos do artigo 523, § 

1º, do Código de Processo Civil. Sem custas processuais e honorários 

advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Submeto os autos ao 

M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, nos termos 

do art. 40 da Lei 9.099/95. Publicação no PJE. Juara – MT, 02 de abril de 

2020. César Lima de Paula Juiz Leigo

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001888-86.2019.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

RUBENS GONCALVES MUNHOZ (REQUERENTE)

FERNANDO MANOEL DIAS MUNHOZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO MANOEL DIAS MUNHOZ OAB - MT22183/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADMINISTRADORA DE PEDAGIOS RODOVIA DA MUDANCA LTDA. 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE SÓCRATES MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUARA SENTENÇA Processo: 

1001888-86.2019.8.11.0018. REQUERENTE: RUBENS GONCALVES 

MUNHOZ, FERNANDO MANOEL DIAS MUNHOZ REQUERIDO: 

ADMINISTRADORA DE PEDAGIOS RODOVIA DA MUDANCA LTDA. Vistos. 

Relatório dispensado nos termos do artigo 38 da Lei n. 9.099/95. DECIDO. 

O interesse das partes, na homologação do acordo, reside na formação 

de título executivo judicial, nos termos do artigo 515, inc. II, do Código de 

Processo Civil, em caso de descumprimento da avença, a imediata 

execução judicial do instrumento, nos próprios autos, na forma de 

cumprimento de sentença. Evidentes, dessa forma, o interesse e a 

necessidade das partes ao requerer a homologação do acordo, com o 

objetivo de constituir um título executivo judicial. Assim, não se pode negar 

às partes a possibilidade de transigir de modo a por fim ao litígio, intenção 

incentivada pelo sistema processual, por se tratar de forma de solução de 

litígio, sempre mais satisfatória do que a intervenção estatal, atendendo, 

também aos princípios da celeridade, efetividade e economia processual. 

De outro lado, tratando-se de direitos disponíveis, partes capazes e objeto 

lícito, impõe-se a homologação da transação. Ante o exposto, HOMOLOGO 

por sentença o acordo formalizado entre RUBENS GONÇALVES MUNHOZ, 

FERNANDO MANOEL DIAS MUNHOZ e ADMINISTRADORA DE PEDÁGIOS 

RODOVIA DA MUDANÇA LTDA., nos termos do artigo 487, inc. III, alínea 

“b” do Código de Processo Civil, fazendo parte integrante do acordo os 

termos redigidos na minuta aportada aos autos. Homologo também a 

renúncia ao prazo recursal. Com efeito, tendo em vista a informação nos 

autos (Id. 28527200) de que a parte reclamada cumpriu integralmente o 

acordo, JULGO EXTINTO o processo na forma dos artigos 924, inc. II, e 

925 do Código de Processo Civil, pelo cumprimento da obrigação. Sem 

custas processuais e honorários advocatícios (arts. 54 e 55 da Lei n. 

9.099/95). Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e 

posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Publicação 

no PJE. Juara – MT, 07 de abril de 2020. César Lima de Paula Juiz Leigo

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001606-48.2019.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

RUBENS POLIDO CARDOSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO DO NASCIMENTO MELO OAB - MT0009110A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEXANDRE SÓCRATES MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUARA SENTENÇA Processo: 

1001606-48.2019.8.11.0018. REQUERENTE: RUBENS POLIDO CARDOSO 

REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA Vistos. Relatório dispensado nos 

termos do artigo 38 da Lei n. 9.099/95. DECIDO. O interesse das partes, na 

homologação do acordo, reside na formação de título executivo judicial, 

nos termos do artigo 515, inc. II, do Código de Processo Civil, em caso de 

descumprimento da avença, a imediata execução judicial do instrumento, 

nos próprios autos, na forma de cumprimento de sentença. Evidentes, 

dessa forma, o interesse e a necessidade das partes ao requerer a 

homologação do acordo, com o objetivo de constituir um título executivo 

judicial. Assim, não se pode negar às partes a possibilidade de transigir de 

modo a por fim ao litígio, intenção incentivada pelo sistema processual, por 

se tratar de forma de solução de litígio, sempre mais satisfatória do que a 

intervenção estatal, atendendo, também aos princípios da celeridade, 

efetividade e economia processual. De outro lado, tratando-se de direitos 

disponíveis, partes capazes e objeto lícito, impõe-se a homologação da 

transação. Ante o exposto, HOMOLOGO por sentença o acordo 

formalizado entre RUBENS POLIDO CARDOSO e BANCO DO BRASIL S/A., 

nos termos do artigo 487, inc. III, alínea “b” do Código de Processo Civil, 

fazendo parte integrante do acordo os termos redigidos na minuta 

aportada aos autos. Homologo também a renúncia ao prazo recursal. Com 

efeito, tendo em vista a informação nos autos (Id. 29928911637 e 

28911638) de que a parte reclamada cumpriu integralmente o acordo, 

JULGO EXTINTO o processo na forma dos artigos 924, inc. II, e 925 do 

Código de Processo Civil, pelo cumprimento da obrigação. Sem custas 

processuais e honorários advocatícios (arts. 54 e 55 da Lei n. 9.099/95). 

Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior 

homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Publicação no PJE. 

Juara – MT, 07 de abril de 2020. César Lima de Paula Juiz Leigo

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000231-75.2020.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

HADIELLY ARRUDA GALVAO (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REU)

Magistrado(s):

ALEXANDRE SÓCRATES MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUARA SENTENÇA Processo: 

1000231-75.2020.8.11.0018. AUTOR: HADIELLY ARRUDA GALVAO REU: 

TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos. Relatório dispensado na forma do artigo 

38 da Lei 9.099/95. DECIDO. Conforme manifestação aportada ao evento 

29352967, a parte autora requereu a desistência da ação e apresentou 

justificativa. Com efeito, embora a parte requerida não tenha manifestado a 

respeito do pedido formulado pela autora, o Enunciado 90 do FONAJE 

autoriza a desistência da ação, mesmo sem a anuência da parte contrária. 

Dessa forma, em não havendo óbice quanto ao pedido da parte impõe-se 

a extinção da ação pela desistência. Ante o exposto, HOMOLOGO o 

pedido de desistência formulado por HADIELLY ARRUDA GALVÃO na 

reclamação cível proposta em desfavor de TELEFÔNICA BRASIL S/A. com 

fundamento no artigo 485, inc. VIII, do Código de Processo Civil. Sem 

custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 

9.099/95). Submeto a análise e posterior homologação do M.M. Juiz 

Togado, nos termos do artigo 40 da Lei n. 9.099/95. Após, arquive-se 

mediante baixa e cautelas de praxe. Publicação no PJE. Juara – MT, 07 de 

abril de 2020. César Lima de Paula Juiz Leigo

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000349-85.2019.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO SCHMITZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO DO NASCIMENTO MELO OAB - MT0009110A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BERTINETT PERRONE VASQUES DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE SÓCRATES MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUARA SENTENÇA Processo: 

1000349-85.2019.8.11.0018. REQUERENTE: FRANCISCO SCHMITZ 

REQUERIDO: BERTINETT PERRONE VASQUES DA SILVA Vistos. 

I.Relatório. Relatório dispensado na forma do artigo 38 da Lei n. 9.099/95. 

II. Fundamentação. O autor ajuizou ação visando indenização por danos 

morais aduzindo foi ofendido pelo requerido, que fez um vídeo e postou 

nas redes sociais atribuindo ao reclamante os crimes de calúnia, 

difamação, dano e ameaça, decorrente de um suposto ato praticado pelo 

autor contra o requerido no dia 05.11.2018. Argumentou ainda que o vídeo 

foi divulgado nas redes sociais, no Brasil e chegou ao conhecimento de 

pessoas conhecidas que moral no Exterior. Com efeito, analisando 

detalhadamente os autos e documentos que o acompanham, não 

vislumbro a ocorrência de danos morais. Ao que parece, o requerido fez 

uma crítica ao reclamante e afirmou que o autor foi juntamente com o 

Sargento Queiroz à residência do reclamado e o ameaçou de morte. Além 

disso, é possível aferir que o requerido teceu críticas a pessoa do autor e 

ao Sargento Queiroz ao dizer que ‘eles’ não mandam em Juara. O vídeo foi 

produzido pelo requerido na companhia de ‘Donizete’, seu caseiro que 

presenciou os fatos. Além disso, o requerido procurou o Ministério Público 

para relatar o que aconteceu naquele dia, além de ter registrado Boletim de 

Ocorrência e contado sua versão sobre os fatos. Ao que tudo indica 

tratar-se de disputa de terras na região, cuja preocupação não são as 

ofensas à honra da pessoa, mas a visão capitalista que se tem das coisas 

que giram em torno de seus interesses. O autor embora tenha defendido 

que no dia estivesse à distância de 150 km do local, não juntou nenhuma 

prova nesse sentido. E ainda que tivesse juntado não mudaria a decisão 

porque não se vislumbra ofensa à honra. De outro lado, ao que parece, o 

requerido fez críticas ao autor. Não houve xingamentos. Nenhum fato 

criminoso foi apontado ao reclamante. Não há calúnia, difamação ou injúria 

a considerar. Em relação a suposta ameaça, cabe ao autor provar que 

não o fez, em outra esfera processual. Ainda que o comentário do 

requerido não tenha sido feito de forma mais elegante, ele apenas criticou 

o modo de como aconteceu a situação com ele e com a família que ficaram 

sem dormir porque ficaram com medo das ameaças. Aliás, não se duvida 

dos acontecimentos porque o caseiro estava no vídeo com o requerido, e 

de acordo com as informações vindas aos autos, o caseiro estava 

presente na suposta abordagem que culminou nos danos relatados pelo 

requerido. Aliás, o autor sequer negou manter relação próxima ou de 

amizade com o Sargento Queiroz. Em relação as proporções do vídeo, é 

possível que ocorreram da manifestação de amigos e até familiares do 

requerente. Portanto, não houve abuso do direito de opinião e crítica, que 

é garantido constitucionalmente, por parte do requerido, notadamente 

porque seu comentário se limitou à postura do autor caseiro e sua família, 

além do caseiro que estava no local e também presenciou os fatos, não 

tendo imputado ao autor a prática de crime ou fato ofensivo à honra ou à 

sua reputação. O comentário ficou restrito a uma situação presenciada 

pelo requerido e seu caseiro. Por fim, há de se ressaltar que não são 

passíveis de indenização por danos morais os sentimentos que estão 

dentro da normalidade (aqui se incluem os sentimentos aflorados ou 

exacerbados) e que são passíveis de serem suportados dentro da 

convivência diária em sociedade, além dos aborrecimentos que ficam 

limitados à indignação da pessoa, sem qualquer repercussão no mundo 

exterior. Logo, por tais considerações impõe-se a improcedência dos 

pedidos do reclamante. III. Dispositivo. Ante o exposto, JULGO 

IMPROCEDENTE a pretensão formulada na reclamação cível proposta por 

FRANCISCO SCRMITZ em desfavor de BERTINETTI PERRONI VASQUE DA 

SILVA, e julgo extinto o processo com resolução do mérito com 

fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Sem 

custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 

9.099/95). Submeto os autos ao M.M. Juiz Supervisor para apreciação e 

posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Publicação 

no PJE. Juara – MT, 15 de abril de 2020. César Lima de Paula Juiz Leigo

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001302-49.2019.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

P. R. ALECIO - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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DANIEL LUIS NASCIMENTO MOURA OAB - MT0016604A (ADVOGADO(A))

THIAGO PERTILE BORDA OAB - MT0021017A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CGMP - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO S.A. 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CASSIO RAMOS HAANWINCKEL OAB - PR0105688A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEXANDRE SÓCRATES MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUARA SENTENÇA Processo: 

1001302-49.2019.8.11.0018. REQUERENTE: P. R. ALECIO - ME 

REQUERIDO: CGMP - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO 

S.A. Vistos. I.Relatório. Relatório dispensado na forma do artigo 38 da Lei 

n. 9.099/95. II. Fundamentação. Assim sendo, julgo antecipadamente a lide, 

nos termos do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, porquanto 

a questão de mérito é unicamente de direito e os fatos relevantes para o 

seu deslinde têm prova documental encartada aos autos, prescindindo da 

produção de outras provas em audiência. Primeiramente, retifique-se o 

polo passivo para constar o nome da requerida CGMP – CENTRO DE 

MEIOS DE PAGAMENTO LTDA., conforme requerimento. Anote-se. Na 

hipótese, em que pese os argumentos trazidos pela reclamada, está 

evidente tratar-se de relação de consumo, vez que a parte autora foi 

atingida pelo serviço prestado pela requerida, o que se coaduna com a 

definição de consumidor, por equiparação, trazida pelo artigo 2º, caput, 

combinado com o artigo 17, caput, do Código de Defesa do Consumidor. 

No mérito, a requerida confirmou que a conta bancária da reclamante foi 

registrada por engano para débitos no lugar de outra conta fornecida por 

uma cliente e, portanto, não houve respaldo para as cobranças. E se não 

houve o mínimo de embasamento para os lançamentos feitos na conta 

bancária da reclamante, deve a requerida proceder à restituição em dobro 

dos valores indevidamente cobrados, nos termos do artigo 42 do CDC, 

pois ausente justa causa para a realização dos descontos por longo 

período sem qualquer ingerência da requerida com o intuito de cessar os 

descontos, mesmo após várias tentativas de resolução da questão 

administrativamente pela Autora, conforme relatórios de mensagens de 

e-mails juntados aos autos com a petição inicial. Logo, a restituição deverá 

ser em dobro. Por outro lado, não vislumbro a ocorrência dos alegados 

danos morais, já que o ato ilícito praticado pela requerida não deu causa 

ao abalo de crédito da autora, nem atingiu sua honra objetiva. Assim, não 

vislumbro a ocorrência dos alegados danos morais, já que não houve 

efetivo dano aos direitos da personalidade da autora, formando mero 

dissabor. Ademais, nem se cogite de desvio produtivo da pessoa jurídica, 

mesmo porque também não foi demonstrada a necessidade de dispêndio 

de tempo absolutamente desproporcional para a solução da questão. 

Anote que a parte autora é pessoa jurídica, de modo que tão somente uma 

ofensa à sua honra objetiva possibilitaria a condenação por danos morais, 

o que evidentemente não ocorreu. Logo, impõe-se o acolhimento parcial 

dos pedidos da reclamante. III. Dispositivo. Ante o exposto, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na reclamação 

cível proposta por P.R. ALECIO – ME (VISUAL ÓTICA) em desfavor de 

CGMP – CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTOS LTDA., e: (i) 

declaro a inexistência de relação jurídica entre as partes, bem como 

declara a inexigibilidade dos débitos realizados pela requerida na conta 

bancária da reclamante; (ii) confirmo a decisão que antecipou os efeitos 

da tutela provisória de urgência concedida nos autos; (iii) condeno a 

requerida à restituição, em dobro, dos valores descontados indevidamente 

da conta bancária da reclamante, a ser apurado na fase de execução 

mediante a juntada de extratos bancários e planilha de cálculos simples, a 

fim de aferir o valor devido, descontados os valores já restituídos pela 

requerida após a decisão que antecipou os efeitos da tutela. Sobre o valor 

devido incide correção monetária pelo INPC a partir de cada desembolso 

(Súmula 43 do STJ0, acrescido de juros de mora de 1% a.m., contados da 

citação. Consequentemente, julgo o mérito na forma do artigo 487, inciso I, 

do Código de Processo Civil. Retifique-se o polo passivo. Anote-se. Sem 

custas processuais e honorários advocatícios (arts. 54 e 55 da Lei n. 

9.099/95). Nos termos do artigo 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a presente 

decisão à apreciação para posterior homologação do M.M. Juiz 

Supervisor. Publicação no PJE. Juara - MT, 17 de abril de 2020. César Lima 

de Paula Juiz leigo

Comarca de Mirassol D'Oeste

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1001215-51.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

FAZENDA DO MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIANA CARDOSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE DECISÃO PROCESSO: 1001215-51.2018.8.11.0011 

EXEQUENTE: FAZENDA DO MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE 

EXECUTADO: ADRIANA CARDOSO Vistos. Considerando que desde a 

prolação da decisão que determinou o arquivamento provisório já 

transcorreu prazo superior de 01 (um) ano e não houve manifestação da 

exequente para impulsiona-lo, DETERMINO a remessa dos autos AO 

ARQUIVO definitivo, sem prejuízo de desarquivamento isento de custas, 

até o decurso do prazo prescricional e/ou requerimento da parte. Assim, 

INTIME-SE o exequente da presente decisão, mormente para que promova 

a reunião de processos contra o mesmo devedor, se existentes, a fim de 

que a execução, superando o limite indicado, recobre o seu curso, no 

prazo de 05 (cinco) dias. CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol 

D’Oeste-MT, 23 de abril de 2020. (Assinado Digitalmente) Henriqueta 

Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1001212-96.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

FAZENDA DO MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JAUIR BATISTA DE FARIA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE DECISÃO PROCESSO: 1001212-96.2018.8.11.0011 

EXEQUENTE: FAZENDA DO MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE 

EXECUTADO: JAUIR BATISTA DE FARIA Vistos. Considerando que desde 

a prolação da decisão que determinou o arquivamento provisório já 

transcorreu prazo superior de 01 (um) ano e não houve manifestação da 

exequente para impulsiona-lo, DETERMINO a remessa dos autos AO 

ARQUIVO definitivo, sem prejuízo de desarquivamento isento de custas, 

até o decurso do prazo prescricional e/ou requerimento da parte. Assim, 

INTIME-SE o exequente da presente decisão, mormente para que promova 

a reunião de processos contra o mesmo devedor, se existentes, a fim de 

que a execução, superando o limite indicado, recobre o seu curso, no 

prazo de 05 (cinco) dias. CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol 

D’Oeste-MT, 23 de abril de 2020. (Assinado Digitalmente) Henriqueta 

Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1001211-14.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

FAZENDA DO MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO HENRIQUE MARTINEZ (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE DECISÃO PROCESSO: 1001211-14.2018.8.11.0011 

EXEQUENTE: FAZENDA DO MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE 

EXECUTADO: FERNANDO HENRIQUE MARTINEZ Vistos. Considerando que 

desde a prolação da decisão que determinou o arquivamento provisório já 

transcorreu prazo superior de 01 (um) ano e não houve manifestação da 

exequente para impulsiona-lo, DETERMINO a remessa dos autos AO 

ARQUIVO definitivo, sem prejuízo de desarquivamento isento de custas, 

até o decurso do prazo prescricional e/ou requerimento da parte. Assim, 

INTIME-SE o exequente da presente decisão, mormente para que promova 

a reunião de processos contra o mesmo devedor, se existentes, a fim de 

que a execução, superando o limite indicado, recobre o seu curso, no 

prazo de 05 (cinco) dias. CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol 

D’Oeste-MT, 23 de abril de 2020. (Assinado Digitalmente) Henriqueta 

Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL
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Processo Número: 1001209-44.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

FAZENDA DO MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MAURO RODRIGUES DA CRUZ (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE DECISÃO PROCESSO: 1001209-44.2018.8.11.0011 

EXEQUENTE: FAZENDA DO MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE 

EXECUTADO: MAURO RODRIGUES DA CRUZ Vistos. Considerando que 

desde a prolação da decisão que determinou o arquivamento provisório já 

transcorreu prazo superior de 01 (um) ano e não houve manifestação da 

exequente para impulsiona-lo, DETERMINO a remessa dos autos AO 

ARQUIVO definitivo, sem prejuízo de desarquivamento isento de custas, 

até o decurso do prazo prescricional e/ou requerimento da parte. Assim, 

INTIME-SE o exequente da presente decisão, mormente para que promova 

a reunião de processos contra o mesmo devedor, se existentes, a fim de 

que a execução, superando o limite indicado, recobre o seu curso, no 

prazo de 05 (cinco) dias. CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol 

D’Oeste-MT, 23 de abril de 2020. (Assinado Digitalmente) Henriqueta 

Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar F. Lima

 Cod. Proc.: 27569 Nr: 1352-36.2007.811.0011

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Nacional - Cuiabá/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Celia Ferreira Manoel - ME.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Osvaldo Antônio de Lima - 

OAB:3212

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Maria Aparecida Alves de 

Oliveira Leite - OAB:3480-B

 (...)Ex positis, DECLARO PRESCRITO o crédito tributário exequendo, pelo 

que, com espeque no artigo 156, V, c/c art. 174, caput, ambos do CTN e, 

em consequência, JULGO EXTINTA a presente execução com fulcro no 

art. 487, inciso II, do CPC c/c art. 1º da Lei 6.830/80.CONDENO o 

executado ao pagamento de custas e honorários, sendo que arbitro este 

último em 10% sobre o valor executado, nos termos do art. 82, § 2º e art. 

85, §§2º e 3º, ambos do CPC, uma vez que foi este quem deu causa ao 

ajuizamento da execução fiscal ante o inadimplemento de suas obrigações 

t r i bu t á r i a s  ( T R F - 5 ,  A C  0 0 0 3 5 6 8 4 6 1 9 9 6 4 0 5 8 0 0 0  A L ,  j . 

28/01/2016).DESCONSTITUO eventual penhora existente sobre os bens do 

executado no presente feito.Após o trânsito em julgado, devidamente 

certificado, procedidas as anotações e baixas necessárias, 

ARQUIVEM-SE os autos.P. R. I. C.ÀS PROVIDÊNCIAS.Mirassol D’Oeste-MT, 

13 de agosto de 2018.Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar F. Lima

 Cod. Proc.: 240924 Nr: 3382-29.2016.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nelson Barreto de Menezes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Mirassol D´Oeste-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Viviane Souza do Couto - 

OAB:13637

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Vieram-me os autos conclusos ante o petitório da requerente às fls. 

116/117, pugnando pelo cumprimento de sentença.

Ocorre que, em análise acurada dos autos, verifico que a exequente 

equivocadamente pugnou pelo cumprimento de sentença embasando o 

pleito como se o decisum de mérito (fls. 44/46) fosse líquido e certo, o que 

não é o caso, padecendo assim de vício o procedimento adotado, eis que 

incompatível com sentenças ilíquidas.

Desta feita, INTIME-SE o exequente para que proceda à regularização do 

rito empregado na peça de ingresso, no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de extinção anômala do processo.

Após, CONCLUSOS.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Mirassol D`Oeste/MT, 10 de março de 2019.

 Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar F. Lima

 Cod. Proc.: 243534 Nr: 4706-54.2016.811.0011

 AÇÃO: Ação Trabalhista - Rito Ordinário->Procedimentos 

Trabalhistas->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Izaque Miranda de Carvalho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Mirassol D´Oeste - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Viviane Souza do Couto - 

OAB:13.637

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Vieram-me os autos conclusos ante o petitório da requerente às fls. 

84/85, pugnando pelo cumprimento de sentença.

Ocorre que, em análise acurada dos autos, verifico que a exequente 

equivocadamente pugnou pelo cumprimento de sentença embasando o 

pleito como se o decisum de mérito (fls. 28/29-v) fosse líquido e certo, o 

que não é o caso, padecendo assim de vício o procedimento adotado, eis 

que incompatível com sentenças ilíquidas.

Desta feita, INTIME-SE o exequente para que proceda à regularização do 

rito empregado na peça de ingresso, no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de extinção anômala do processo.

Após, CONCLUSOS.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Mirassol D`Oeste/MT, 10 de março de 2019.

 Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar F. Lima

 Cod. Proc.: 4512 Nr: 1907-34.1999.811.0011

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Algodoeira Oeste Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Oscar Donizete Devek, MAURO CURTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Othon Fialho Blessmann - 

OAB:2737-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jefferson Luis Fernandes 

Beato - OAB:3057

 Vistos.

Em análise detida, verifico que o crédito objeto do presente feito ainda não 

fora alcançado pela prescrição intercorrente, visto que o executado 

solicitou o parcelamento do débito (art.174 VI CTN).

Portanto, DEFIRO o pedido de fl. 150/156, de modo que, suspendo o feito 

pelo prazo de 01 (hum) ano.

 Após o transcurso do prazo desta suspensão, VISTA à exequente para 

pugnar o que entender de direito, no prazo de 15 (quinze) dias.

Transcorrido o prazo in albis, INTIME-SE a exequente para manifestar-se, 

em 05 (cinco) dias, sendo o silêncio interpretado como quitação integral.

Empós, CONCLUSOS.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Mirassol D´Oeste/MT, 12 de março de 2020.

Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar F. Lima

 Cod. Proc.: 174195 Nr: 4717-25.2012.811.0011

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marcia Penariol de Camargo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jesus Vieira de Oliveira - 

OAB:9.309

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

CERTIFIQUE-SE a Secretaria da Vara acerca do informativo explanado 

pelo exequente à fl. 196. Se condizente a alegação, DEVOLVO, desde já, 

o respectivo prazo para manifestação. Do contrário, DECLARO, desde já, 
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precluso qualquer prazo para manifestação.

De tudo cumprido e certificado, devolvam-me os autos CONCLUSOS.

 Mirassol D’Oeste-MT, 12 de março de 2020.

Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar F. Lima

 Cod. Proc.: 219454 Nr: 3502-43.2014.811.0011

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Inael Alves dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A Fazenda do Municipio de Mirassol D`Oeste

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Manoel Alvares Campos - 

OAB:1.127-A, Manoel Alvares Campos Junior - OAB:9.791

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Ante o teor do petitório de fl. 98, INTIME-SE a embargante para pugnar o 

que de direito no prazo de 15 (quinze) dias, sendo o silêncio interpretado 

como quitação integral do débito respectivo.

Após, com ou sem manifestação, devolvam-me os autos CONCLUSOS.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Mirassol D’Oeste-MT, 17 de março de 2020.

 Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar F. Lima

 Cod. Proc.: 259235 Nr: 1536-06.2018.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nei Alexandre Stort, Fátima Máximo Soares, Eliane 

Cristina Araujo, Evanildo Bonfim Dias

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Mirassol D'Oeste - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Juliana Fernandes Sá - 

OAB:16.655

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se os autos de “AÇÃO DE CORREÇÃO DE PERDAS SALARIAIS” 

proposta por NEI ALEXANDRE STORT, FÁTIMA MÁXIMO SOARES, 

EVANILDO BONFIM DIAS e ELIANE CRISTINA ARAÚJO, em desfavor do 

MUNICÍPIO DE MIRASSOL D´OESTE/MT, todos devidamente qualificados.

Entre um ato e outro, após o regular trâmite processual, o e. Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso - TJ/MT em sede de análise recursal, 

retificou, in tontum a sentença de mérito proferida por este Juízo Singular, 

reconhecendo, de plano, a prescrição do pedido da parte autora (ex vi fls. 

130/132-v).

Instados a se manifestarem acerca do retorno dos autos do TJ/MT, o 

requerido requestou pelo arquivamento dos autos (fl. 135). A parte autora, 

por sua vez, pugnou pela continuidade do feito, requerendo a liquidação 

de sentença por arbitramento (fl. 136).

Vieram-me os autos conclusos.

É A SÍNTESE NECESSÁRIA. FUNDAMENTO E DECIDO.

Sem delongas, considerando o retorno dos autos do e. Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso, em cuja análise recursal, reformou o decisum 

de mérito proferido por este Juízo, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas 

e anotações de estilo.

P.R.I.CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Mirassol D´Oeste/MT, 17 de março de 2020.

Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar F. Lima

 Cod. Proc.: 258976 Nr: 1392-32.2018.811.0011

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ilson Idione Dall Agnol

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espolio de Maria Eliani Silveira Dall Agnol

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Juliana Fernandes de Sá - 

OAB:16.655-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando a inércia da Fazenda Pública do Estado de Santa Catarina 

em manifestar interesse no presente feito, INTIME-SE o inventariante para 

que apresente as últimas declarações, no prazo legal.

Em seguida, dê-se VISTA dos autos ao Ministério Público para emissão de 

parecer.

Somente então, CONCLUSOS.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Mirassol D’Oeste-MT, 19 de março de 2020.

 Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar F. Lima

 Cod. Proc.: 216798 Nr: 3127-42.2014.811.0011

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ires Helena Martins

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espolio de Edson Alves Martins

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando que o patrono constituído nos autos possui procuração de 

todos os herdeiros para representa-los neste feito, bem como em razão 

da inércia do herdeiro nomeado como inventariante, INTIME-SE referido 

causídico para que, no prazo de 15 (quinze) dias, se manifeste nos autos, 

juntando comprovante de recolhimento dos tributos, sob pena de 

comunicação da falta à OAB, nos termos do art. 34, XI, do Estatuto da 

Advocacia e a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB).

Após, VISTA dos autos à Fazenda Pública Estadual para que se 

manifeste, no prazo de 15 (quinze) dias.

Em seguida, CONCLUSOS.

CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Mirassol D’Oeste-MT, 19 de março de 2020.

Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar F. Lima

 Cod. Proc.: 534 Nr: 69-27.1997.811.0011

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Açofer-Industria e Comércio Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nilso Costa Barreto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Geraldo Carlos de Oliveira - 

OAB:4032, Nilton Luiz Ferreira da Silva - OAB:4811/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

A despeito do petitório de fl. 140, de se notar que a parte exequente 

deixou de juntar à colação o resultado das buscas a que afirmar ter 

encontrado bens imóveis no nome do executado.

Posto isso, POSTERGO da análise do derradeiro petitório do exequente até 

que o mesmo junte aos autos o respectivo documento, no prazo de 15 

(quinze) dias.

Após, façam-me os autos CONCLUSOS.

CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Mirassol D’Oeste/MT, 19 de março de 2020.

 Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar F. Lima

 Cod. Proc.: 541 Nr: 58-95.1997.811.0011

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILMAR MONTEIRO DE ARAÚJO, ANTÔNIO 

CÂNDIDO DE SÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:16.691-A, THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA - 

OAB:21589/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jefferson Luis Fernandes 

Beato - OAB:3057

 Vistos.

De pronto, INDEFIRO o derradeiro petitório da exequente vertido às fls. 

369/369-v, eis que não se esgotou nos autos todos os meios possíveis 

para obter esclarecimentos sobre a existência de patrimônio em nome dos 

executados. Destaca-se, por oportuno, que não fora realizada buscas no 

sistema RENAJUD em nome dos executados.

Neste ponto, esclareço à exequente que a quebra de sigilo fiscal 

constitui-se como medida ultima ratio na busca por patrimônio dos 

executados (art. 476 da CNGC).

Posto isso, INTIME-SE a exequente para pugnar o que de direito, no prazo 

de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção anômala do processo.

Após, CONCLUSOS.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Mirassol D’Oeste-MT, 16 de fevereiro de 2020.

 Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar F. Lima

 Cod. Proc.: 228214 Nr: 856-26.2015.811.0011

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cleonor Meira de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nascional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TAMIRES RODRIGUES PERIN - 

OAB:25.293, Valéria Aparecida Soldá de Lima - OAB:9495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Cuida-se de execução de sentença movida por Cleonor Meira de Souza, 

contra Instituto Nacional do Seguro Social - INSS buscando, em síntese, 

satisfação do seu crédito materializado em decisão judicial.

Entre um ato e outro, fora determinada remessa dos autos ao contador 

judicial (fls. 137).

Cálculo aportado às fls. 138/139.

Instada, a exequente manifestou favorável ao cálculo em fls. 142.

A despeito de intimada, a demandada deixou decorrer o prazo sem 

apresentar manifestação, conforme certificado às fls. 145.

Os autos vieram conclusos.

É O BREVE RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

Sem delongas despiciendas, considerando que a exequente concordou 

com o valor apresentado pelo contador judicial, e, a demandada o fez 

tacitamente, HOMOLOGO o cálculo acostado às fls.138/139 dos autos.

Posto isso, inexistindo motivo para o prosseguimento do feito, com 

espeque no art. 924, II e 925, ambos do CPC, DECLARO EXTINTA a 

vertente execução.

EXPEÇAM-SE as requisições.

Deixo de condenar a requerida em custas processuais, nos termos do art. 

8, §1º da Lei 8.620/93 e art. 3º da Lei 7.603/01 e em honorários 

advocatícios, eis que não houve resistência à pretensão.

P.R.I.C.

Após o trânsito em julgado, ao ARQUIVO com as anotações e baixas de 

estilo.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Mirassol D’Oeste/MT, 25 de março de 2020.

 Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar F. Lima

 Cod. Proc.: 540 Nr: 57-13.1997.811.0011

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): POSTO SÃO FRANCISCO CÁCERES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Carlos de Barcelos - 

OAB:7.597-B, Sérvio Túlio Barcelos - OAB:14258-A, Sisane Vanzella 

- OAB:5971/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adermo Mussi - OAB:2.935-A

 Vistos.

Primeiramente, DETERMINO abertura de novo volume, conforme disposto 

no art. 337, da CNGJ-Judicial-TJMT.

Considerando o teor da certidão acostada nos autos de fl. 400, INTIME-SE 

o exequente para pugnar o que entender de direito, dando regular 

prosseguimento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção anômala.

Após, CONCLUSOS.

CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Mirassol D’Oeste-MT, 24 de março de 2020.

Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar F. Lima

 Cod. Proc.: 27569 Nr: 1352-36.2007.811.0011

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Nacional - Cuiabá/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Celia Ferreira Manoel - ME.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Osvaldo Antônio de Lima - 

OAB:3212

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Maria Aparecida Alves de 

Oliveira Leite - OAB:3480-B

 Vistos.

 Tendo em vista a informação prestada em fls. 78, DETERMINO a intimação 

da executada para pugnar o que de direito, no prazo de 15 (quinze) dias.

Em seguida, CUMPRA-SE o remanescente de fls. 72.

ÁS PROVIDÊNCIAS.

 Mirassol D’oeste/MT, 23 de março de 2020.

Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 685 Nr: 357-72.1997.811.0011

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aguilera Auto Peças Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADÃO SOARES ASSUNÇÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREA ROSAN DIAS 

FIGUEREDO ZAMAR TAQUES - OAB:8233/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALÍPIO CARLOS PORTO LEITE 

- OAB:1229-PR E 3400-

 Intime-se o requerente para pugnar o que de direito, no prazo de 15 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 150387 Nr: 265-69.2012.811.0011

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Widal e Marchioretto Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jéssica Cintra Guedes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando Freitas Fernandes - 

OAB:19.171, Helder Guimarães Mariano - OAB:18.941, LETICIA 

BORGES POSSAMAI - OAB:22646/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Aportando aos autos as informações ora deferidas, INTIME-SE a 

exequente para pugnar o que de direito, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 171167 Nr: 4053-91.2012.811.0011

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A Cooperativa de C.L.A.A.do Oeste MT-Sicredi 
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Sudoeste

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mariano Tavares Junior-ME, Mariano Tavares 

Júnior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Aportando aos autos as informações ora deferidas, INTIME-SE a 

exequente para pugnar o que de direito, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar F. Lima

 Cod. Proc.: 258252 Nr: 1040-74.2018.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vagner Aguiar da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Cuverlândia

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Janaina Franco Silva - 

OAB:22.314

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Com o olhar volvido à nova sistemática processual introduzida pelo CPC, 

em que pese o verdadeiro paradoxo criado pelo legislador quanto ao não 

exercício do juízo de admissibilidade pelo juízo a quo e a possibilidade 

excepcional de retratação, ante a interposição do apelo, decido nos 

seguintes termos:

I. Interposto recurso de apelação pelo requerido, intime-se a parte 

recorrida para apresentar contrarrazões no prazo legal de 15 (quinze) 

dias, conforme o art. 1.010, §1º, do CPC.

II. Se apresentada apelação adesiva pela parte recorrida (art. 997, §§ do 

CPC), intime-se a parte contrária para contrarrazões no prazo de 15 

(quinze) dias, nos termos do art. 1.010, §2º, do NCPC.

 III. Caso as contrarrazões do recurso principal ou do adesivo ventilem 

matérias elencadas no art. 1.009, §1º, do CPC, intime-se o recorrente para 

se manifestar sobre elas no prazo de 15 (quinze) dias, conforme o art. 

1.009, §2º, do CPC.

IV. Após as formalidades acima, encaminhem-se os autos ao E. TJMT (art. 

1.009, §3º, do CPC), com as homenagens de estilo, ressaltando-se que o 

juízo de admissibilidade do(s) recurso(s) será efetuado direta e 

integralmente pela Corte ad quem (art. 932 do CPC).

INTIMEM-SE.

 CUMPRA-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar F. Lima

 Cod. Proc.: 8084 Nr: 69-76.1987.811.0011

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Milton Carlos de Souza-(Firma Individual ), 

Antonio Marim

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Beatriz Theodoro Gomes 

- OAB:2853-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jefferson Luis Fernandes 

Beato - OAB:3057

 Vistos.

RECEBO os embargos opostos, eis que tempestivos.

Diante do natural caráter infringente dos embargos declaratórios, em 

observância aos princípios do contraditório e ampla defesa, nos termos do 

art. 1.023, §2º, do CPC, INTIME-SE a parte contrária para que, querendo, 

se manifeste, no prazo de 05 (cinco) dias.

Após, CONCLUSOS.

CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Mirassol D´Oeste/MT, 24 de março de 2020.

 Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar F. Lima

 Cod. Proc.: 76820 Nr: 1643-65.2009.811.0011

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fundação Pio XII - Hospital de Câncer de Barretos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): N. C. Pereira Santos e Cia Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adelmo Góes - OAB:10.904, 

Adelmo Góes Emerick - OAB:10904, Artur William Mori Rodrigues 

Motta - OAB:273475, DRIELLI CRISTINA LOPES DOS SANTOS - 

OAB:OAB/SP 390.872

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Cuida-se de “Execução de Título Extrajudicial” proposta por Fundação Pio 

XII – Hospital de Câncer de Barretos, em desfavor de N. C. Pereira Santos 

e Cia Ltda, ambos devidamente qualificados nos autos.

 Entre um ato e outro, embora devidamente intimada, a exequente deixou 

transcorrer o prazo sem apresentar manifestação, conforme se colhe em 

certidão de fl. 154.

Os autos vieram conclusos.

É a síntese do necessário. FUNDAMENTO E DECIDO.

Sem delongas, a inércia da parte em promover as diligências que lhes são 

incumbidas, implica na extinção do processo, ex v do art. 485, inciso III do 

CPC.

Diante disso, não resta outra alternativa senão JULGAR EXTINTO O 

PRESENTE FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 485, 

inciso III, do Código de Processo Civil.

Custas pela autora.

Após o trânsito em julgado, AO ARQUIVO com as anotações e baixas de 

estilo.

P.R.I.CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Mirassol D´Oeste/MT, 25 de março de 2020.

Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar F. Lima

 Cod. Proc.: 90821 Nr: 3988-04.2009.811.0011

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Josefá Mabalhães Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dione Karoline Gonçalves 

Holanda - OAB:20.694, Valéria Aparecida Soldá de Lima - OAB:9.495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, RECEBO os presentes embargos declaratórios, e no 

mérito, DESACOLHO a pretensão neles deduzida e JULGO IMPROCEDENTE 

o pedido da parte embargante, por não haver, s.m.j., nenhuma contradição 

na decisão proferida, nos termos do art. 1.022, §1º, inciso I, do CPC, razão 

por que a MANTENHO nos moldes em que prolatada.CUMPRA-SE. 

INTIMEM-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS.Mirassol D’Oeste/MT, 25 de março de 

2020.Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar F. Lima

 Cod. Proc.: 143167 Nr: 3401-11.2011.811.0011

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Assoc. do 

Sudoeste de MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Arantes Junior & Arantes Ltda, Antonio 

Arantes Junior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André de Assis Rosa - 

OAB:12.809, Manoel Archanjo Dama Filho - OAB:4482

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Suellen Menezes Barranco - 

OAB:15.667

 Vistos.

A despeito do pugnado pelo exequente em manifestação vertida às fls. 

213, para que fosse expedido ofício ao Detran, é cediço que é ônus da 

parte interessada promover as diligências necessárias para fins de 

localização dos bens passíveis de penhora, ao passo que este juízo já 

realizara diligência que lhe competia via sistema Renajud, havendo 

informações suficientes nos extratos juntados em fls. 199/210 para que a 

própria parte empreenda esforços a tanto.

Dessa feita, com o fito de evitar inobservância ao princípio da 

imparcialidade do magistrado, além de respeitar a paridade de armas, 

INDEFIRO o pedido delineado, de modo que SE INTIME a exequente para 

pugnar o que de direito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 
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extinção anômala.

Após, CONCLUSOS.

CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Mirassol D’Oeste-MT, 24 de março de 2020.

Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar F. Lima

 Cod. Proc.: 169557 Nr: 3658-02.2012.811.0011

 AÇÃO: Cumprimento de sentença - Lei Arbitral (Lei 9.307/1996)

->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Assoc. do 

Sudoeste de MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edivaldo Pereira Resende

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alan Vagner Schmidel - 

OAB:7504

 Vistos.

Cuida-se de “Ação de Execução” proposta por Cooperativa de Crédito de 

Livre Admissão de Associados do Sudoeste de Mato Grosso – SICREDI, 

em desfavor de Edivaldo Pereira Resende, todos devidamente 

qualificados.

Entre um ato e outro, às fls. 282/285-v fora entabulado um acordo entre as 

partes, pugnando pela homologação.

Os autos vieram conclusos.

É o que tinha a relatar. Fundamento e Decido.

Prima facie, mister discorrer que a atividade jurisdicional tem por finalidade 

justamente a pacificação social por meio da solução dos litígios que lhe 

são submetidos a julgamento, dessarte, havendo autocomposição entre as 

partes nada mais resta senão homologá-lo.

Pelo exposto, com fundamento no inciso III do art. 487, alínea “b” do CPC, 

HOMOLOGO a autocomposição derradeira em todos os seus termos e 

cláusulas, oportunidade em que SUSPENDO o presente feito até que finda 

todas as parcelas, nos termos do art. 313, II e 922, ambos do CPC/15.

Registre-se que a referida suspensão será cessada acaso constatada 

qualquer violação das cláusulas e condições convencionadas.

Custas processuais dispensadas na forma do art. 90, § 3º do CPC. 

Honorários advocatícios na forma acordada.

PROCEDA-SE à baixa de eventuais constrições judiciais decorrentes do 

processo em comento, inclusive mediante expedição de alvará, em caso 

de já se encontrar vinculado o valor eventualmente constrito.

 Findado o prazo do acordo, INTIMEM-SE as partes para manifestarem 

acerca do seu cumprimento, no prazo de 05 (cinco) dias, sendo o silêncio 

interpretado como quitação.

Após, CONCLUSOS.

CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS.

Mirassol D’Oeste-MT, 23 de março de 2020.

Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar F. Lima

 Cod. Proc.: 199518 Nr: 4266-63.2013.811.0011

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio Adriano Ramos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Mirassol D´Oeste - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Viviane Souza do Couto - 

OAB:13637

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Em que pese o pugnado pela exequente em manifestação vertido às fls. 

171 e 172, denota-se que o procedimento adotado pelo executado 

encontra-se de acordo com o disposto no art. 100, da Constituição Federal 

de 1988, bem como conforme estabelecido no Provimento nº 11-2017-CM.

Assim, INDEFIRO o pedido posto, devendo as requisições de pequeno 

valor ou precatórios, conforme fixado em lei e demais expedientes, serem 

expedidas de acordo com as particularidades inerentes.

CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Mirassol D’Oeste/MT, 25 de março de 2020.

Henriqueta Fernanda C.A.F.Lima

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar F. Lima

 Cod. Proc.: 211240 Nr: 2214-60.2014.811.0011

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Geicele Gomes Barbosa, Lazinho Ademir Barbosa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco Financiamentos S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Júlio Cezar Massam Nichols - 

OAB:11270

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:14.992-A, Carolina Davoglio Arruda - 

OAB:16501, EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - 

OAB:13.431-A

 Vistos.

Cuida-se de execução de sentença movida por GEICELE GOMES 

BARBOSA E OUTRO em face de BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS 

S/A, devidamente qualificados nos autos.

Entre um ato e outro, mesmo intimada acerca do levantamento dos alvarás 

expedidos, a autora quedou-se inerte, conforme certidão de fls. 301.

Os autos vieram-me conclusos.

É O BREVÍSSIMO RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

Como de conhecimento, as causas de extinção dos feitos executivos 

estão elencadas no art. 924 do CPC, sendo certo que a referida extinção 

somente produzirá efeito quando for declarada por sentença.

 No caso dos autos, vê-se que houve o pagamento da dívida e, via de 

consequência, a extinção da execução por pronunciamento judicial que 

declare tal situação.

Posto isso, JULGO EXTINTO o processo de execução, ante o cumprimento 

pelo executado da obrigação, nos termos do o art. 924, e o art. 925, estes 

últimos do CPC.

Custas pela executada. Deixo de condenar em honorários advocatícios, 

eis que não houve resistência à pretensão.

P.R.I.C.

Após o trânsito em julgado, AO ARQUIVO com as anotações e baixas de 

estilo.

Mirassol D´Oeste/MT, 25 de março de 2020.

Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar F. Lima

 Cod. Proc.: 232557 Nr: 3332-37.2015.811.0011

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Canopus Administradora de Consorcio Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Claudinei Aparecido Rosa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Manoel Arcanjo Dama Filho - 

OAB:MT / 4.482, Marcelo Brasil Saliba - OAB:11-546-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Cuida-se de “Ação de Busca e Apreensão” proposta por Canopus 

Administradora de Consórcio Ltda, em desfavor de Claudinei Aparecido 

Rosa, ambos devidamente qualificados nos autos.

 Entre um ato e outro, embora devidamente intimada, a exequente deixou 

transcorrer o prazo sem apresentar manifestação, conforme se colhe em 

certidão de fl. 117.

Os autos vieram conclusos.

É a síntese do necessário. FUNDAMENTO E DECIDO.

Sem delongas, a inércia da parte em promover as diligências que lhes são 

incumbidas, implica na extinção do processo, ex v do art. 485, inciso III do 

CPC.

Diante disso, não resta outra alternativa senão JULGAR EXTINTO O 

PRESENTE FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 485, 

inciso III, do Código de Processo Civil.

Custas pela autora.

Após o trânsito em julgado, AO ARQUIVO com as anotações e baixas de 
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estilo.

P.R.I.CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Mirassol D´Oeste/MT, 25 de março de 2020.

Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar F. Lima

 Cod. Proc.: 239677 Nr: 2658-25.2016.811.0011

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adejunior Viana de Alencar, Luziana Almeida de Souza, 

José Laeres Neiming, Zeneide Sales Feitosa Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): União, Madeireira Pereira Nunes Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Nilson Tomaz da Silva Junior 

- OAB:23.151

 Vistos.

 Ante o teor da certidão de fls. 204, denota-se que os embargos de 

declaração opostos às fls. 200/202 encontram-se intempestivos, motivo 

pelo qual NEGO SEGUIMENTO, eis que ausente um dos pressupostos de 

admissibilidade, nos termos do art. 223 do CPC.

 No mais, CERTIFIQUE-SE o trânsito em julgado, e, AO ARQUIVO.

ÁS PROVIDÊNCIAS.

 Mirassol D’oeste/MT, 23 de março de 2020.

Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar F. Lima

 Cod. Proc.: 251809 Nr: 3989-08.2017.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Francisco Weldson da Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Bradesco Financiamento S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bruna Gabriela Zanrosso 

Marcondes - OAB:15.679

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON WILIANS FRATONI 

RODRIGUES - OAB:128341, SERGIO RODRIGO RUSSO VIEIRA - 

OAB:OAB/BA 24143

 Vistos.

Cuida-se de “Ação Revisional de Contrato com Pedido de Tutela 

antecipada”, proposta por Francisco Weldson da Costa, em face do 

Bradesco Financiamento s/a, devidamente qualificados nos autos.

Entre um ato e outro, em decisão de fls. 184/185, fora indeferido os 

benefícios da justiça gratuita, sendo determinada intimação da autora para 

recolhimento, sob pena de extinção.

Às fls. 187 fora certificado o decurso do prazo sem manifestação da 

autora.

Os autos vieram conclusos.

É a síntese necessária. Fundamento e Decido.

Sem delongas, verifica-se que mesmo devidamente intimada, a requerente 

não recolheu as custas processuais, não atendendo a determinação 

deste juízo.

Posto isso, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL, razão por que, JULGO EXTINTO 

O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 485, I do 

CPC.

CONDENO a autora ao pagamento de custas e despesas processuais, 

bem como em honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por 

cento) do valor da causa, nos termos do art. 85 do CPC/15.

Após o trânsito em julgado, AO ARQUIVO com as anotações e baixas de 

estilo.

P.R.I.C.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Mirassol D´Oeste/MT, 25 de março de 2020.

Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar F. Lima

 Cod. Proc.: 259200 Nr: 1522-22.2018.811.0011

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nilton J. Michalki e Cia Ltda - EPP, Nilton José 

Michalski, Zenaide Henrique de Almeida Michalski

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:MT 14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

DEFIRO o pedido vertido às fls. 79, de modo que CONCEDO a dilação do 

prazo em 30 (trinta) dias.

Transcorrido o prazo supra, INTIME-SE a exequente para dar 

prosseguimento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção.

Após, CONCLUSOS.

CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Mirassol D’Oeste-MT, 25 de março de 2020.

 Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar F. Lima

 Cod. Proc.: 244501 Nr: 295-31.2017.811.0011

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Suellen Menezes Barranco

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Suellen Menezes Barranco - 

OAB:15.667

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, JULGO EXTINTO o processo de execução, ante o 

cumprimento pelo executado da obrigação, nos termos do o art. 924, e o 

art. 925, estes últimos do CPC.Deixo de condenar a requerida em custas 

processuais, nos termos do art. 8, §1º da Lei 8.620/93 e art. 3º da Lei 

7.603/01.P.R.I.C.Após o trânsito em julgado, AO ARQUIVO com as 

anotações e baixas de estilo.CUMPRA-SE.ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol 

D’oeste/MT, 27 de março de 2020. Henriqueta Fernanda C.A.F. LimaJuíza 

de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar F. Lima

 Cod. Proc.: 26238 Nr: 364-15.2007.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Espolio de Jurandir de Souza Freire

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fazenda do Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bruno Miranda de Carvalho - 

OAB:9.855, Jurandir de Souza Freire - OAB:6636-B, Suellen 

Menezes Barranco - OAB:15.667

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Primeiramente, no que tange ao pleito de atualização da RPV mediante 

remessa ao contador judicial, tal é incabível, porquanto ser cediço que os 

cálculos referente as requisições são realizados pelo DAPI, setor 

específico do Tribunal de Justiça, motivo pelo qual INDEFIRO o pedido 

posto.

Outrossim, volvendo o olhar à decisão proferida em fls. 213, vislumbra-se 

que o valor da RPV do presente feito será quitada nos autos de Inventário 

que tramita perante a 2ª Vara Cível desta comarca, conforme informação 

de fls. 209-v, conquanto necessária a divisão entre os herdeiros. Assim, 

considerando que já foram enviadas as informações para àquela vara (fls. 

215), DETERMINO o arquivamento provisório do presente feito.

Com a informação de quitação da requisição naqueles autos, 

TRANSLADE-SE cópia para o presente feito, e, CONCLUSOS.

CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Mirassol D’oeste/MT, 27 de março de 2020.

 Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima

 Juíza de Direito
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar F. Lima

 Cod. Proc.: 188606 Nr: 2429-70.2013.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Caires Bezerra - EPP, Maria Caires 

Bezerra, Joaquim Alves Bezerra, Vinícios Alves Bezerra

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiula Muller Koenig - 

OAB:MT/22.165-A, Gustavo R. Góes Nicoladelli - OAB:17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Letícia Caires Gomes - 

OAB:25.285, Mirian Costa Cardoso - OAB:6.361

 Vistos.

Considerando o retorno dos autos do Egrégio Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, INTIMEM-SE as partes para se manifestarem no 

prazo de 15 (quinze) dias.

Transcorrido o prazo in albis, ao arquivo provisório.

CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Mirassol D’Oeste/MT, 26 de março de 2020.

 Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar F. Lima

 Cod. Proc.: 245411 Nr: 761-25.2017.811.0011

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JLB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdGFL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Alberto Ribeiro de 

Aguiar - OAB:21.935, Rafael Almeida Tamandaré Novaes - 

OAB:19.946

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

DEFIRO conforme requerido pela Fazenda Estadual às fls. 104.

INTIME-SE a inventariante para que apresente o comprovante de quitação 

dos tributos, bem como para que especifique as provas que pretende 

produzir acerca da união estável.

CUMPRA-SE.

Mirassol D’Oeste/MT, 26 de março de 2020.

 Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar F. Lima

 Cod. Proc.: 76173 Nr: 1533-66.2009.811.0011

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Aparecida de Brito, Espolio de Valdina Pereira 

Lira, Daniel Almeida Lira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espolio de Valdina Pereira Lira, Maria 

Aparecida de Brito

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Debora Alessandra Ferreira - 

OAB:18.996, Gilson Carlos Ferreira - OAB:14.391, Gilson Carlos 

Ferreira - OAB:14391

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Caio Cezar Buin Zumioti - 

Defensor Público - OAB:, Debora Alessandra Ferreira - OAB:18.996

 Vistos.

Com o olhar volvido à nova sistemática processual introduzida pelo CPC, 

em que pese o verdadeiro paradoxo criado pelo legislador quanto ao não 

exercício do juízo de admissibilidade pelo juízo a quo e a possibilidade 

excepcional de retratação, ante a interposição do apelo, decido nos 

seguintes termos:

I. Interposto recurso de apelação pelo requerido, intime-se a parte 

recorrida para apresentar contrarrazões no prazo legal de 15 (quinze) 

dias, conforme o art. 1.010, §1º, do CPC.

II. Se apresentada apelação adesiva pela parte recorrida (art. 997, §§ do 

CPC), intime-se a parte contrária para contrarrazões no prazo de 15 

(quinze) dias, nos termos do art. 1.010, §2º, do NCPC.

 III. Caso as contrarrazões do recurso principal ou do adesivo ventilem 

matérias elencadas no art. 1.009, §1º, do CPC, intime-se o recorrente para 

se manifestar sobre elas no prazo de 15 (quinze) dias, conforme o art. 

1.009, §2º, do CPC.

IV. Após as formalidades acima, encaminhem-se os autos ao E. TJMT (art. 

1.009, §3º, do CPC), com as homenagens de estilo, ressaltando-se que o 

juízo de admissibilidade do(s) recurso(s) será efetuado direta e 

integralmente pela Corte ad quem (art. 932 do CPC).

INTIMEM-SE.

 CUMPRA-SE.

Mirassol D’Oeste/MT, 25 de março de 2020.

 Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar F. Lima

 Cod. Proc.: 251727 Nr: 3954-48.2017.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AUN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KKUL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Raíssa Braga Rondin - OAB:RO / 

8.312

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública de 

Mirassol D´Oeste - OAB:

 Vistos.

Considerando o aporte aos autos do resultado do exame de DNA em fls. 

105/110, DETERMINO a intimação das partes para apresentarem 

manifestação, no prazo legal.

Em seguida, AO MPE para parecer.

Após, CONCLUSOS.

CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Mirassol D’Oeste-MT, 24 de março de 2020.

Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar F. Lima

 Cod. Proc.: 193126 Nr: 3163-21.2013.811.0011

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Juarez Eugenio de Jesus

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valéria Aparecida Soldá de 

Lima - OAB:9.495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Cuida-se de execução de sentença movida por Juarez Eugenio de Jesus 

em face de Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, devidamente 

qualificados nos autos.

Entre um ato e outro, fora certificado acerca do levantamento dos alvarás 

expedidos (fls. 129).

Os autos vieram-me conclusos.

É O BREVÍSSIMO RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

Como de conhecimento, as causas de extinção dos feitos executivos 

estão elencadas no art. 924 do CPC, sendo certo que a referida extinção 

somente produzirá efeito quando for declarada por sentença.

 No caso dos autos, vê-se que houve o pagamento da dívida e, via de 

consequência, a extinção da execução por pronunciamento judicial que 

declare tal situação.

Posto isso, JULGO EXTINTO o processo de execução, ante o cumprimento 

pelo executado da obrigação, nos termos do o art. 924, e o art. 925, estes 

últimos do CPC.

Deixo de condenar a requerida em custas processuais, nos termos do art. 

8, §1º da Lei 8.620/93 e art. 3º da Lei 7.603/01 e em honorários 

advocatícios, eis que não houve resistência à pretensão.

P.R.I.C.

Após o trânsito em julgado, AO ARQUIVO com as anotações e baixas de 

estilo.
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Mirassol D´Oeste/MT, 24 de março de 2020.

Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar F. Lima

 Cod. Proc.: 2241 Nr: 8-50.1989.811.0011

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Centro Oeste Veículos Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Augusto da Silveira 

Nunes - OAB:3059-MT

 Diante do exposto, DECLARO EXTINTA a presente execução, na forma do 

art. 487, inciso IV, c/c o art. 921 c/c art. 924, V, todos do NCPC.CONDENO 

a parte executada ao pagamento das custas processual, eis que foi quem 

deu causa ao ajuizamento da presente demanda.DESCONTIUO eventuais 

penhoras que recaíram em desfavor da parte executada.Após o trânsito 

em julgado, AO ARQUIVO com as anotações e baixas de estilo. 

P.R.I.C.Mirassol D’Oeste/MT, 26 de março de 2020.Henriqueta Fernanda C. 

A. F. Lima Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar F. Lima

 Cod. Proc.: 15045 Nr: 21-20.1987.811.0011

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cia Itaú de Investimento, Credito e Financiamento-Grupo 

Itaú

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Centro Oeste Veículos Ltda, Anízio Aparecido 

Cunha, Lazaro Antonio Dovidio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco André Honda Flores - 

OAB:9708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Augusto da Silveira 

Nunes - OAB:3059-MT

 Diante do exposto, DECLARO EXTINTA a presente execução, na forma do 

art. 487, inciso IV, c/c o art. 921 c/c art. 924, V, todos do NCPC.CONDENO 

a parte executada ao pagamento das custas processual, eis que foi quem 

deu causa ao ajuizamento da presente demanda.DESCONTIUO eventuais 

penhoras que recaíram em desfavor da parte executada.Após o trânsito 

em julgado, AO ARQUIVO com as anotações e baixas de estilo. 

P.R.I.C.Mirassol D’Oeste/MT, 26 de março de 2020.Henriqueta Fernanda C. 

A. F. Lima Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar F. Lima

 Cod. Proc.: 15051 Nr: 4-13.1989.811.0011

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Itaú S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dovídio & Dovídio Ltda ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ DSO SANTOS - 

OAB:14.363

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antonio Carlos da Cruz - 

OAB:3535, Sérgio Antonio Rosa - OAB:4.153

 Vistos.

INTIME-SE a exequente pessoalmente para se manifestar acerca 

ocorrência da prescrição do crédito executado, no prazo de 15 (quinze) 

dias, sendo o silêncio interpretado como concordância.

Após, CONCLUSOS.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Mirassol D’Oeste-MT, 26 de março de 2020.

Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar F. Lima

 Cod. Proc.: 17493 Nr: 1303-97.2004.811.0011

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Lazaro Antonio Dovidio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cleiton Tubino Silva - 

OAB:5239, Mirian Correia da Costa - OAB:6.361

 Vistos.

Trata-se de “Ação de Habilitação de Crédito” ajuizada pelo Banco 

Bradesco S/A em face do Espólio de Lázaro Antônio Dovidio, para o fim de 

ter separada montante ou bens suficientes do espólio para adimplemento 

da dívida representada pelo Contrato de Capital de Giro com Taxa Variável 

emitido em 06/07/1987.

Junto com a inicial vieram os documentos de fls. 5/20.

Despacho de fl. 22 determinou a intimação da inventariante para 

manifestar no presente feito.

Decisão de fls. 36 determinou o arquivamento do feito.

Os autos vieram conclusos.

É A SÍNTESE NECESSÁRIA. FUNDAMENTO E DECIDO.

Compulsando detidamente os autos verifico que o crédito que se pretende 

habilitar nestes autos é oriundo do Contrato de Capital de Giro com Taxa 

Variável emitido em 06/07/1987.

 Ocorre que tal contrato também é objeto da execução de código 2241, o 

qual foi extinto em razão do reconhecimento da prescrição do título 

extrajudicial objeto de referida execução.

Desta feita, conclui-se que o presente feito perdeu seu objeto, eis que o 

título que embasa a presente foi declarado prescrito.

Ante o exposto, JULGO EXTINTO o feito sem solução do mérito, com fulcro 

no art. 485, VI, do CPC.

Transitada em julgado, AO ARQUIVO com as baixas e anotações de estilo.

 ÀS PROVIDÊNCIAS.

Mirassol D’Oeste-MT, 26 de março de 2020.

Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar F. Lima

 Cod. Proc.: 255094 Nr: 5635-53.2017.811.0011

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonielly de Freitas Faria, Tais Aline Gonçalves de 

Freitas

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Teresa Bousada Dias 

Koshiama - OAB:12.685-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 5634-53.2017.811.0011 – Código 255094

Vistos.

Cuida-se de execução de sentença movida por Antonielly de Freitas Faria, 

representada por sua genitora Tais Aline Gonçalves de Freitas, contra 

Instituto Nacional do Seguro Social - INSS buscando, em síntese, 

satisfação do seu crédito materializado em decisão judicial.

A autora aportou cálculo do débito atualizado às fls. 112/113.

À fl. 116-vº, o INSS concorda com o cálculo apresentado pela autora.

Os autos vieram conclusos.

É O BREVE RELATÓRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Sem delongas despiciendas, considerando que a executada concordou 

com o valor apresentado pela exequente, HOMOLOGO o cálculo acostado 

à fl. 112/113 dos autos.

Posto isso, inexistindo motivo para o prosseguimento do feito, com 

espeque no art. 924, II e 925, ambos do CPC, DECLARO EXTINTA a 

vertente execução.

EXPEÇAM-SE os ofícios requisitórios.

Deixo de condenar a requerida em custas processuais, nos termos do art. 

8, §1º da Lei 8.620/93 e art. 3º da Lei 7.603/01 e em honorários 

advocatícios, eis que não houve resistência à pretensão.

P.R.I.C.

Após o trânsito em julgado, ao ARQUIVO com as anotações e baixas de 

estilo.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Mirassol D’Oeste/MT, 08 de abril de 2020.

Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima
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Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar F. Lima

 Cod. Proc.: 253221 Nr: 4849-09.2017.811.0011

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gilberto Rocha

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Aparecida Alves de 

Oliveira Leite - OAB:3480-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 4849-09.2017.811.0011 – Código 253221

Vistos.

Cuida-se de Impugnação à Execução oposto pelo Instituto Nacional Do 

Seguro Social – INSS em face de Gilberto Rocha.

Às fls.109/110, a executada impugnou a execução.

A exequente não concordou com os cálculos apresentados, fls.114/116, e 

juntou nova planilha de cálculo, com a exclusão dos meses de fevereiro à 

maio do ano de 2018, vez que já foram pagos.

Os autos vieram conclusos.

É A SÍNTESE NECESSÁRIA. FUNDAMENTO E DECIDO.

 Considerando que o período da DIB, foram utilizados corretamente 

conforme outrora estabelecido, e que a exequente utilizou os parâmetros 

estabelecidos em sede recursal, fls. 96/98, para calcular as correções 

monetárias e os juros, bem como corrigiu a planilha de cálculo, a 

impugnação à impugnação apresentada às fls. 114/116 merece ser 

acolhida.

 Diante do exposto, ACOLHO a pretensão deduzida pela impugnada e 

JULGO PROCEDENTE o pleito da exequente, nos termos do art. 487, I, do 

CPC, razão por eu HOMOLOGO os cálculos apresentados às fls. 117.

 Posto isso, inexistindo motivo para o prosseguimento do feito, com 

espeque no art. 924, II e 925, ambos do CPC, DECLARO EXTINTA a 

vertente execução.

EXPEÇAM-SE os ofícios requisitórios, observando os cálculos de 

fls.203/204.

Deixo de condenar a requerida em custas processuais, nos termos do art. 

8, §1º da Lei 8.620/93 e art. 3º da Lei 7.603/01 e em honorários 

advocatícios, eis que não houve oposição.

Após o trânsito em julgado, ao ARQUIVO com as anotações e baixas de 

estilo.

P.R.I.C.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Mirassol D’Oeste/MT, 17 de abril de 2020.

Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar F. Lima

 Cod. Proc.: 180114 Nr: 998-98.2013.811.0011

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Conceição de Fatima Rizzi Cavalcante

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jesus Vieira de Oliveira - 

OAB:9.309

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 4. Deveras, instada a se manifestar sobre a existência de débito 

alimentar, a representante legal da menor afirma expressamente que o 

pensionamento encontra-se devidamente em dia, não havendo qualquer 

parcela devida pelo agravado.5. Assim, deve prevalecer a vontade 

manifestada pelas partes, que condiciona o levantamento do FGTS para a 

garantia do pagamento de pensões futuras em caso de inadimplemento do 

alimentante, existindo evidente óbice ao levantamento pretendido pela 

alimentanda, motivo pelo qual se impõe a manutenção da decisão 

agravada.6. Recurso que não segue. (grifo nosso)Pelo exposto, INDEFIRO 

o pleito em voga, diante da ausência dos requisitos para aplicação da 

exceção supracitada, de modo que INTIME-SE a exequente para pugnar o 

que de dire i to,  no prazo de 15 (quinze) dias.Após, 

CONCLUSOS.CUMPRA-SE, expedindo o necessário.ÀS PROVIDÊNCIAS. 

Mirassol D’Oeste-MT, 19 de março de 2020.Henriqueta Fernanda C.A.F. 

LimaJuíza de Direito

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002577-54.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

G. C. (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

D. H. M. G. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GESSIMAR CHARLES DE BARROS OAB - MT25483/O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

Autos: 1002577-54.2019.8.11.0011 Aqui se tem executivo de alimentos 

fundado em título extrajudicial proposta por Yasmin Kamilly Cezário Garcia, 

representada por sua genitora Graciela Cezario, em face de Diego 

Henrique Marzoch. Na inicial, a parte exequente narrou que o executado 

não está cumprindo com suas obrigações. Diante de tais asserções, 

propôs a presente execução, sob o rito do artigo 528 do Código de 

Processo Civil. Citado para efetuar o pagamento das prestações 

alimentícias em atraso e das que se vencessem no curso do processo, 

sob o risco de prisão, o executado compareceu nesta secretaria e 

solicitou a nomeação de Defensor Dativo (ID 29854925). Instada a se 

manifestar, a exequente pugnou pelo prosseguimento do feito, nos termos 

do artigo 528, §3º, do Código de Processo Civil, bem como pelo protesto 

judicial da dívida alimentar. De igual modo, o MPE manifestou 

favoravelmente pela decretação de prisão civil do executado. DECIDO. 

Perscrutando os autos, verifica-se que o executado foi devidamente 

citado e intimado para efetuar o pagamento do débito, tendo na ocasião 

pugnado pela nomeação de Defensor Dativo. Sendo assim, e em 

observância ao princípio do contraditório e da ampla defesa, nomeio como 

defensor dativo do requerido o douto advogado Gessimar Charles de 

Barros, OAB/MT nº. 25483/O, arbitrando-lhe honorários advocatícios por 

analogia aos valores estipulados na tabela da Ordem dos Advogados do 

Brasil, a serem fixados oportunamente. Intime-se o causídico acerca da 

presente nomeação. Postergo a análise do pedido de protesto judicial, 

para após a manifestação da parte requerida. Cumpra-se. Mirassol 

D’Oeste-MT. MARCOS ANDRÉ DA SILVA Juiz de Direito (Assinado e 

Datado Digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1003628-66.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MARILENA PAULO FERREIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ROSANGELA DEL MOURO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GESSIMAR CHARLES DE BARROS OAB - MT25483/O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

Autos 1003628-66.2017.8.11.0045 Aqui se tem ação de obrigação de 

fazer proposta por Marilena Paulo Ferreira em desfavor de Rosangela del 

Moro, todos devidamente qualificados nos autos. Aportou aos autos 

manifestação da parte autora informando que não possui interesse de 

prosseguir com a presente demanda, requerendo a extinção do feito (ID 

30874687). A parte requerida em manifestação, concordou com o pedido 

formulado pela requerente (ID 30904281). É o relatório. Decido. Não 

havendo óbice quanto ao pleito, defiro o pedido formulado pela parte 

autora, e anuído pela parte requerida, que importa em desistência da ação. 

Sendo assim, HOMOLOGO a desistência da ação e EXTINGO o processo, 

sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, VIII do Código de 

Processo Civil. Considerando que o causídico Gessimar Charles de 

Barros, OAB/MT 25483/O, foi nomeado para representar os interesses da 

parte autora (ID 29031205), e que, posteriormente foi constituído como seu 

patrono (ID 30876808), revogo a nomeação anteriormente realizada. Sem 

custas e sem honorários. PUBLIQUE-SE, ficando DISPENSADO o registro, 

nos termos do Provimento nº. 42/2008 da CGJ/MT e art. 317, §4º da 

CNGC/MT. Transitado em julgado, remetam-se os autos ao arquivo, na 

condição de findo, mediante adoção das anotações e formalidades de 

praxe. Mirassol D’Oeste/MT. Marcos André da Silva Juiz de Direito 
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(Assinado e Datado Digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1003504-20.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

JUAREZ PEREIRA DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALERIA APARECIDA SOLDA DE LIMA OAB - MT0009495A 

(ADVOGADO(A))

LAUDISON MORAES COELHO OAB - MT0019353A (ADVOGADO(A))

NAJLA MILENA CASTRO DA SILVA OAB - MT13630/O-O 

(ADVOGADO(A))

TAMIRES RODRIGUES PERIN OAB - MT25293/O (ADVOGADO(A))

DIONE KAROLINE GONCALVES HOLANDA OAB - MT20694/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (REQUERIDO)

 

Autos 1003504-20.2019.8.11.0011 Ante o noticiado no documento de ID n. 

29022405, determino ao INSS que proceda, IMEDIATAMENTE, com a 

implantação integral do benefício de Aposentadoria por Invalidez, nos 

termos já determinados no ID 24548416. Via de consequência, determino 

que a Secretaria expeça ofício ao procurador-chefe da Procuradoria Geral 

Federal Especializada, a ser entregue em mãos, requisitando que implante 

o benefício previdência objeto deste processo, IMEDIATAMENTE, SOB O 

RISCO DAS PENALIDADES LEGAIS, BEM COMO DE PENHORA ONLINE DO 

VALOR CORRESPONDENTE. O descumprimento injustificado desta ordem 

implicará em execução de multa no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais) por 

dia, bloqueio do montante devido nas contas do ente público e remessa 

das peças necessárias ao Ministério Público e a outros órgãos legitimados 

ao manejo da ação civil pública por improbidade administrativa, bem como 

para adoção de outras medidas previstas no nosso ordenamento jurídico. 

Após, intime-se a parte autora para que informe nos autos, no prazo de 15 

dias, se houve a efetiva implantação do benefício, e somente após, 

conclusos. Cumpra-se com a máxima urgência. Mirassol D’Oeste/MT. 

Marcos André da Silva Juiz de Direito (Assinado e datado digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000743-50.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

C. S. R. (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

M. R. D. S. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GLEICA TEICHE MOURA OAB - MT25301/O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

T. B. R. S. (REPRESENTADO)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

Autos n.º 1000743-50.2018.8.11.0011 Aqui se tem ação de execução de 

alimentos. Inicialmente, intimem-se as partes para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, informem o número do CPF do executado, pois informação 

imprescindível para a continuidade do feito. Ademais, mantenho a 

nomeação da patrona dativa Dra. Gleica Teiche Moura para patrocinar os 

interesses do requerido até o final da demanda, ocasião em que serão 

fixados os honorários advocatícios. Ciência ao MPE. Após, conclusos. 

Mirassol D’Oeste-MT. MARCOS ANDRÉ DA SILVA Juiz de Direito (datado e 

assinado digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000743-50.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

C. S. R. (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

M. R. D. S. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GLEICA TEICHE MOURA OAB - MT25301/O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

T. B. R. S. (REPRESENTADO)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

Autos n.º 1000743-50.2018.8.11.0011 Aqui se tem ação de execução de 

alimentos. Inicialmente, intimem-se as partes para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, informem o número do CPF do executado, pois informação 

imprescindível para a continuidade do feito. Ademais, mantenho a 

nomeação da patrona dativa Dra. Gleica Teiche Moura para patrocinar os 

interesses do requerido até o final da demanda, ocasião em que serão 

fixados os honorários advocatícios. Ciência ao MPE. Após, conclusos. 

Mirassol D’Oeste-MT. MARCOS ANDRÉ DA SILVA Juiz de Direito (datado e 

assinado digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001761-09.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

DINALDO ALFREDO MAGRI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SUELLEN MENEZES BARRANCO OAB - MT0015667A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDER ROBERTO PIRES DE FREITAS OAB - MT3889-O (ADVOGADO(A))

 

Autos :  1001761-09 .2018 .8 .11 .0011  Com fundamento  nas 

Portarias-Conjuntas n. 247/2020 – TJMT e 249/2020 - TJMT, DEFIRO o 

pedido de ID 30567566, e suspendo a realização da perícia ora designada 

até o retorno das atividades nas dependências do serviço judicial. 

Superado o prazo acima assinalado, o que deverá ser certificado nos 

autos, intime-se o perito nomeado para que dê início aos trabalhos 

periciais. Cumpra-se. Mirassol D’Oeste-MT. Marcos André da Silva Juiz de 

Direito (Assinado e datado digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001761-09.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

DINALDO ALFREDO MAGRI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SUELLEN MENEZES BARRANCO OAB - MT0015667A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDER ROBERTO PIRES DE FREITAS OAB - MT3889-O (ADVOGADO(A))

 

Autos :  1001761-09 .2018 .8 .11 .0011  Com fundamento  nas 

Portarias-Conjuntas n. 247/2020 – TJMT e 249/2020 - TJMT, DEFIRO o 

pedido de ID 30567566, e suspendo a realização da perícia ora designada 

até o retorno das atividades nas dependências do serviço judicial. 

Superado o prazo acima assinalado, o que deverá ser certificado nos 

autos, intime-se o perito nomeado para que dê início aos trabalhos 

periciais. Cumpra-se. Mirassol D’Oeste-MT. Marcos André da Silva Juiz de 

Direito (Assinado e datado digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003238-33.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

SELMA DA SILVA DE ALMEIDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO CORBELINO OAB - MT9898-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

Autos 1003103-21.2019.8.11.0011 Ante o noticiado no documento de ID n. 

30387183, determino ao INSS que proceda, IMEDIATAMENTE, com a 

implantação integral do benefício de Aposentadoria por Invalidez, nos 

termos já determinados no ID 24702209. Via de consequência, determino 

que a Secretaria expeça ofício ao procurador-chefe da Procuradoria Geral 

Federal Especializada, a ser entregue em mãos, requisitando que implante 

o benefício previdência objeto deste processo, IMEDIATAMENTE, SOB O 

RISCO DAS PENALIDADES LEGAIS, BEM COMO DE PENHORA ONLINE DO 

VALOR CORRESPONDENTE. O descumprimento injustificado desta ordem 

implicará em execução de multa no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais) por 

dia, bloqueio do montante devido nas contas do ente público e remessa 

das peças necessárias ao Ministério Público e a outros órgãos legitimados 

ao manejo da ação civil pública por improbidade administrativa, bem como 

para adoção de outras medidas previstas no nosso ordenamento jurídico. 

Após, intime-se a parte autora para que informe nos autos, no prazo de 15 

dias, se houve a efetiva implantação do benefício. Cumpra-se com a 

máxima urgência. Mirassol D’Oeste/MT. Marcos André da Silva Juiz de 

Direito (Assinado e datado digitalmente)
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Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003350-02.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

SAULO APARECIDO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLA RAFAELA CARAVIERI DOS SANTOS PARDIN OAB - MT21370/O 

(ADVOGADO(A))

MARCELO LUIZ PEREIRA PARDIN OAB - MT0019542A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

Autos 1003350-02.2019.8.11.0011 Ante o noticiado no documento de ID n. 

30502153, determino ao INSS que proceda, IMEDIATAMENTE, com a 

implantação integral do benefício de Auxílio-Doença, nos termos já 

determinados no ID 26304107. Via de consequência, determino que a 

Secretaria expeça ofício ao procurador-chefe da Procuradoria Geral 

Federal Especializada, a ser entregue em mãos, requisitando que implante 

o benefício previdência objeto deste processo, IMEDIATAMENTE, SOB O 

RISCO DAS PENALIDADES LEGAIS, BEM COMO DE PENHORA ONLINE DO 

VALOR CORRESPONDENTE. O descumprimento injustificado desta ordem 

implicará em execução de multa no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais) por 

dia, bloqueio do montante devido nas contas do ente público e remessa 

das peças necessárias ao Ministério Público e a outros órgãos legitimados 

ao manejo da ação civil pública por improbidade administrativa, bem como 

para adoção de outras medidas previstas no nosso ordenamento jurídico. 

Após, intime-se a parte autora para que informe nos autos, no prazo de 15 

dias, se houve a efetiva implantação do benefício, e somente após, 

conclusos. Cumpra-se com a máxima urgência. Mirassol D’Oeste/MT. 

Marcos André da Silva Juiz de Direito (Assinado e datado digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000783-61.2020.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

NADIR MARIA VEIGA LIMA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VALERIA APARECIDA SOLDA DE LIMA OAB - MT0009495A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

Autos: 1000783-61.2020.8.11.0011 Em razão da competência 

estabelecida nas normas que que regem a nova previdência social 

brasileira, a Justiça Federal passa a ser absolutamente competente 

sempre que houver sede de subseção judiciária que dista 70 quilômetros 

ou menos da sede da Comarca do domicílio do autor, nos termos da nova 

redação do artigo 15, inciso III da Lei 5.010/1966. Nesse sentido, inclusive, 

a discussão no CC 170051 no âmbito do Superior Tribunal de Justiça tem 

relação apenas com os processos distribuídos até 31/12/2019, cuja 

REDISTRIBUIÇÃO está suspensa, sendo de rigor, por isso, que as novas 

distribuições observem a nova competência. Assim, reconheço a 

incompetência absoluta deste Juízo para processar e julgar o feito. 

Encaminhem-se estes autos à Justiça Federal de Cáceres. Cumpra-se 

com a máxima urgência. Mirassol D’Oeste/MT. Marcos André da Silva Juiz 

de Direito (Assinado e datado digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000012-83.2020.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ROSELI BATISTA DE NOVAES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO RICCI GARCIA OAB - MT15078-O (ADVOGADO(A))

WAGNER PERUCHI DE MATOS OAB - MT9865-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

Código n. 1000012-83.2019.8.11.0011 Em razão da competência 

estabelecida nas normas que que regem a nova previdência social 

brasileira, a Justiça Federal passa a ser absolutamente competente 

sempre que houver sede de subseção judiciária que dista 70 ou menos da 

sede da Comarca do domicílio do autor, nos termos da nova redação do 

artigo 15, III da Lei 5.010/1966 Nesse sentido, inclusive, a discussão no CC 

170051 no âmbito do Superior Tribunal de Justiça tem relação apenas com 

os processos distribuídos até 31/12/2019, cuja REDISTRIBUIÇÃO está 

suspensa, sendo de rigor, por isso, que as novas distribuições observem 

a nova competência. Assim, reconheço a incompetência absoluta deste 

Juízo para processar e julgar o feito Encaminhem-se estes autos à Justiça 

Federal de Cáceres Cumpra-se. Mirassol D’Oeste-MT. (assinado e datado 

digitalmente) MARCOS ANDRÉ DA SILVA Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000012-83.2020.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ROSELI BATISTA DE NOVAES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO RICCI GARCIA OAB - MT15078-O (ADVOGADO(A))

WAGNER PERUCHI DE MATOS OAB - MT9865-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

Código n. 1000012-83.2019.8.11.0011 Em razão da competência 

estabelecida nas normas que que regem a nova previdência social 

brasileira, a Justiça Federal passa a ser absolutamente competente 

sempre que houver sede de subseção judiciária que dista 70 ou menos da 

sede da Comarca do domicílio do autor, nos termos da nova redação do 

artigo 15, III da Lei 5.010/1966 Nesse sentido, inclusive, a discussão no CC 

170051 no âmbito do Superior Tribunal de Justiça tem relação apenas com 

os processos distribuídos até 31/12/2019, cuja REDISTRIBUIÇÃO está 

suspensa, sendo de rigor, por isso, que as novas distribuições observem 

a nova competência. Assim, reconheço a incompetência absoluta deste 

Juízo para processar e julgar o feito Encaminhem-se estes autos à Justiça 

Federal de Cáceres Cumpra-se. Mirassol D’Oeste-MT. (assinado e datado 

digitalmente) MARCOS ANDRÉ DA SILVA Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1003946-83.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANE CASSIO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIONE KAROLINE GONCALVES HOLANDA OAB - MT20694/O 

(ADVOGADO(A))

NAJLA MILENA CASTRO DA SILVA OAB - MT13630/O-O 

(ADVOGADO(A))

LAUDISON MORAES COELHO OAB - MT0019353A (ADVOGADO(A))

TAMIRES RODRIGUES PERIN OAB - MT25293/O (ADVOGADO(A))

VALERIA APARECIDA SOLDA DE LIMA OAB - MT0009495A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (REQUERIDO)

 

Autos 1003946-83.2019.8.11.0011 Ante o noticiado no documento de ID n. 

30040510, determino ao INSS que proceda, IMEDIATAMENTE, com a 

implantação integral do benefício de Aposentadoria por Invalidez, nos 

termos já determinados no ID 24548416. Via de consequência, determino 

que a Secretaria expeça ofício ao procurador-chefe da Procuradoria Geral 

Federal Especializada, a ser entregue em mãos, requisitando que implante 

o benefício previdência objeto deste processo, IMEDIATAMENTE, SOB O 

RISCO DAS PENALIDADES LEGAIS, BEM COMO DE PENHORA ONLINE DO 

VALOR CORRESPONDENTE. O descumprimento injustificado desta ordem 

implicará em execução de multa no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais) por 

dia, bloqueio do montante devido nas contas do ente público e remessa 

das peças necessárias ao Ministério Público e a outros órgãos legitimados 

ao manejo da ação civil pública por improbidade administrativa, bem como 

para adoção de outras medidas previstas no nosso ordenamento jurídico. 

Após, intime-se a parte autora para que informe nos autos, no prazo de 15 

dias, se houve a efetiva implantação do benefício, e somente após, 

conclusos. Cumpra-se com a máxima urgência. Mirassol D’Oeste/MT. 

Marcos André da Silva Juiz de Direito (Assinado e datado digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1003946-83.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANE CASSIO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIONE KAROLINE GONCALVES HOLANDA OAB - MT20694/O 

(ADVOGADO(A))

NAJLA MILENA CASTRO DA SILVA OAB - MT13630/O-O 

(ADVOGADO(A))
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LAUDISON MORAES COELHO OAB - MT0019353A (ADVOGADO(A))

TAMIRES RODRIGUES PERIN OAB - MT25293/O (ADVOGADO(A))

VALERIA APARECIDA SOLDA DE LIMA OAB - MT0009495A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

MIRASSOL D'OESTE 2ª VARA CÍVEL DE MIRASSOL D'OESTE AV. 

AVENIDA JOAQUIM CUNHA, 595, QD 10 LOTE 04, MIRASSOL D'OESTE - 

MT - CEP: 78280-000 - TELEFONE: (65) 32411620 CERTIDÃO DE 

IMPULSIONAMENTO Certifico que impulsiono os autos, em cumprimento ao 

art. 203, § 4º do NCPC, com a abertura de vistas à parte autora, para que 

se manifeste acerca da contestação apresentada. Mirassol d''Oeste/MT, 

23 de abril de 2020 Gestor de Secretaria (Assinado Digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000016-23.2020.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ONOFRE OLIVEIRA DO NASCIMENTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO RICCI GARCIA OAB - MT15078-O (ADVOGADO(A))

WAGNER PERUCHI DE MATOS OAB - MT9865-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

Autos: 1000016-23.2020.8.11.0011 Em razão da competência 

estabelecida nas normas que que regem a nova previdência social 

brasileira, a Justiça Federal passa a ser absolutamente competente 

sempre que houver sede de subseção judiciária que dista 70 quilômetros 

ou menos da sede da Comarca do domicílio do autor, nos termos da nova 

redação do artigo 15, inciso III da Lei 5.010/1966. Nesse sentido, inclusive, 

a discussão no CC 170051 no âmbito do Superior Tribunal de Justiça tem 

relação apenas com os processos distribuídos até 31/12/2019, cuja 

REDISTRIBUIÇÃO está suspensa, sendo de rigor, por isso, que as novas 

distribuições observem a nova competência. Assim, reconheço a 

incompetência absoluta deste Juízo para processar e julgar o feito. 

Encaminhem-se estes autos à Justiça Federal de Cáceres. Por fim, 

cancelo a audiência anteriormente designada. Cumpra-se com a máxima 

urgência. Mirassol D’Oeste/MT. Marcos André da Silva Juiz de Direito 

(Assinado e datado digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000190-32.2020.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA GOMES DE SA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO CEZAR MASSAM NICHOLS OAB - MT11270/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

Autos: 1000190-32.2020.8.11.0011 Em razão da competência 

estabelecida nas normas que que regem a nova previdência social 

brasileira, a Justiça Federal passa a ser absolutamente competente 

sempre que houver sede de subseção judiciária que dista 70 quilômetros 

ou menos da sede da Comarca do domicílio do autor, nos termos da nova 

redação do artigo 15, inciso III da Lei 5.010/1966. Nesse sentido, inclusive, 

a discussão no CC 170051 no âmbito do Superior Tribunal de Justiça tem 

relação apenas com os processos distribuídos até 31/12/2019, cuja 

REDISTRIBUIÇÃO está suspensa, sendo de rigor, por isso, que as novas 

distribuições observem a nova competência. Assim, reconheço a 

incompetência absoluta deste Juízo para processar e julgar o feito. 

Encaminhem-se estes autos à Justiça Federal de Cáceres. Cumpra-se 

com a máxima urgência. Mirassol D’Oeste/MT. Marcos André da Silva Juiz 

de Direito (Assinado e datado digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000009-31.2020.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR DOS SANTOS TEICHE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

WAGNER PERUCHI DE MATOS OAB - MT9865-O (ADVOGADO(A))

BRUNO RICCI GARCIA OAB - MT15078-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

Autos: 1000009-31.2020.8.11.0011 Em razão da competência 

estabelecida nas normas que que regem a nova previdência social 

brasileira, a Justiça Federal passa a ser absolutamente competente 

sempre que houver sede de subseção judiciária que dista 70 quilômetros 

ou menos da sede da Comarca do domicílio do autor, nos termos da nova 

redação do artigo 15, inciso III da Lei 5.010/1966. Nesse sentido, inclusive, 

a discussão no CC 170051 no âmbito do Superior Tribunal de Justiça tem 

relação apenas com os processos distribuídos até 31/12/2019, cuja 

REDISTRIBUIÇÃO está suspensa, sendo de rigor, por isso, que as novas 

distribuições observem a nova competência. Assim, reconheço a 

incompetência absoluta deste Juízo para processar e julgar o feito. 

Encaminhem-se estes autos à Justiça Federal de Cáceres. Cumpra-se 

com a máxima urgência. Mirassol D’Oeste/MT. Marcos André da Silva Juiz 

de Direito (Assinado e datado digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000317-67.2020.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ILAINE ALVES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO CEZAR MASSAM NICHOLS OAB - MT11270/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

Autos: 1000317-67.2020.8.11.0011 Em razão da competência 

estabelecida nas normas que que regem a nova previdência social 

brasileira, a Justiça Federal passa a ser absolutamente competente 

sempre que houver sede de subseção judiciária que dista 70 quilômetros 

ou menos da sede da Comarca do domicílio do autor, nos termos da nova 

redação do artigo 15, inciso III da Lei 5.010/1966. Nesse sentido, inclusive, 

a discussão no CC 170051 no âmbito do Superior Tribunal de Justiça tem 

relação apenas com os processos distribuídos até 31/12/2019, cuja 

REDISTRIBUIÇÃO está suspensa, sendo de rigor, por isso, que as novas 

distribuições observem a nova competência. Assim, reconheço a 

incompetência absoluta deste Juízo para processar e julgar o feito. 

Encaminhem-se estes autos à Justiça Federal de Cáceres. Por fim, 

cancelo a audiência anteriormente designada. Cumpra-se com a máxima 

urgência. Mirassol D’Oeste/MT. Marcos André da Silva Juiz de Direito 

(Assinado e datado digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000812-14.2020.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MARLIZELI DA SILVA COMELI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DAIANE RODRIGUES GOMES COELHO OAB - MT24919/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GERENTE EXECUTIVO DO INSS (REU)

 

Autos: 1000812-14.2020.8.11.0011 Em razão da competência 

estabelecida nas normas que que regem a nova previdência social 

brasileira, a Justiça Federal passa a ser absolutamente competente 

sempre que houver sede de subseção judiciária que dista 70 quilômetros 

ou menos da sede da Comarca do domicílio do autor, nos termos da nova 

redação do artigo 15, inciso III da Lei 5.010/1966. Nesse sentido, inclusive, 

a discussão no CC 170051 no âmbito do Superior Tribunal de Justiça tem 

relação apenas com os processos distribuídos até 31/12/2019, cuja 

REDISTRIBUIÇÃO está suspensa, sendo de rigor, por isso, que as novas 

distribuições observem a nova competência. Assim, reconheço a 

incompetência absoluta deste Juízo para processar e julgar o feito. 

Encaminhem-se estes autos à Justiça Federal de Cáceres. Cumpra-se 

com a máxima urgência. Mirassol D’Oeste/MT. Marcos André da Silva Juiz 

de Direito (Assinado e datado digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000455-68.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ELISANGELA BATISTA DA SILVA PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIONE KAROLINE GONCALVES HOLANDA OAB - MT20694/O 

(ADVOGADO(A))
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DAIANE RODRIGUES GOMES COELHO OAB - MT24919/O 

(ADVOGADO(A))

TAMIRES RODRIGUES PERIN OAB - MT25293/O (ADVOGADO(A))

LAUDISON MORAES COELHO OAB - MT0019353A (ADVOGADO(A))

VALERIA APARECIDA SOLDA DE LIMA OAB - MT0009495A 

(ADVOGADO(A))

NAJLA MILENA CASTRO DA SILVA OAB - MT13630/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE DECISÃO PROCESSO: 1000455-68.2019.8.11.0011 

REQUERENTE: ELISANGELA BATISTA DA SILVA PEREIRA REQUERIDO: 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Os autos tratam de demanda 

em que se busca benefício previdenciário. Disse, na inicial, que a aurora 

estaria incapacitada para exercer suas funções e, por isso, mereceria o 

benefício. Julgada improcedente a demanda em razão de o laudo pericial 

demonstrar a inexistência de incapacidade, a parte autora apresentou 

Embargos de Declaração, aduzindo que este Juízo teria incorrido em 

contradição porque não teria levado em conta aspectos sociais e de 

saúde da autora. Decido. Ora, o laudo pericial demonstrou que a autora 

não está incapacidade, dizendo que ela está capacitada clinicamente para 

o exercício de qualquer profissão. Assim, REJEITO os embargos, 

mantendo a sentença nos moldes em que proferida. Ocorrendo o trânsito 

em julgado, arquivem-se os autos na condição de findo. Cumpra-se. 

Mirassol D’Oeste/MT. MARCOS ANDRÉ DA SILVA Juiz de Direito 

(Assinado e datado digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001808-46.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ESTER MALAQUIAS DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO CORBELINO OAB - MT9898-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE PROCESSO: 1001808-46.2019.8.11.0011 AUTOR(A): 

ESTER MALAQUIAS DA SILVA REU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL Ante o teor da informação de ID n. 28181146, destituo o expert 

outrora nomeado ante a ausência da especialidade necessária para 

realização do ato pericial. Outrossim, nomeio, desde já, o Dr. Luiz Carlos 

Pieroni, CRM-MT 5.330/MT, e-mail: lcpieroni@gmail.com, telefone: (65) 9 

9222-1230, que servirá independentemente de compromisso, para efetuar 

a perícia em data e horários oportunamente agendados pela Secretaria 

Judicial, a ser realizada no Prédio do Fórum da Comarca de Mirassol D'/MT. 

Tangente aos honorários periciais, nos moldes da Resolução nº. 305/2014 

- CJF-RES, expedida pelo Conselho da Justiça Federal, fixo-os em R$ 

600,00 (seiscentos reais). Deverá o perito responder aos quesitos 

formulados pelas partes. Intime-se a parte autora, por meio de seu 

advogado constituído, para comparecimento na data e local agendados. 

Instrua-se o ofício a ser remetido ao perito com os quesitos apresentados 

pelas partes. Por fim, elaborado o laudo e encartado aos autos, intimem-se 

as partes para manifestação em 05 (cinco) dias. Intimem-se. Mirassol 

D’Oeste/MT. Marcos André da Silva Juiz de Direito (Datado e assinado 

digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003554-46.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

NEUZA DE PAULA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO CORBELINO OAB - MT9898-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE PROCESSO: 1003554-46.2019.8.11.0011 AUTOR(A): 

NEUZA DE PAULA REU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Ante 

o teor da certidão de ID n. 29393190, destituo o expert outrora nomeado 

ante a ausência da especialidade necessária para realização do ato 

pericial. Outrossim, nomeio, desde já, o Dr. Luiz Carlos Pieroni, CRM-MT 

5.330/MT, e-mail: lcpieroni@gmail.com, telefone: (65) 9 9222-1230, que 

servirá independentemente de compromisso, para efetuar a perícia em 

data e horários oportunamente agendados pela Secretaria Judicial, a ser 

realizada no Prédio do Fórum da Comarca de Mirassol D'/MT. Tangente aos 

honorários periciais, nos moldes da Resolução nº. 305/2014 - CJF-RES, 

expedida pelo Conselho da Justiça Federal, fixo-os em R$ 600,00 

(seiscentos reais). Deverá o perito responder aos quesitos formulados 

pelas partes. Intime-se a parte autora, por meio de seu advogado 

constituído, para comparecimento na data e local agendados. Instrua-se o 

ofício a ser remetido ao perito com os quesitos apresentados pelas partes. 

Por fim, elaborado o laudo e encartado aos autos, intimem-se as partes 

para manifestação em 05 (cinco) dias. Intimem-se. Mirassol D’Oeste/MT. 

Marcos André da Silva Juiz de Direito (Datado e assinado digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003455-76.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO MARTINS PEREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO RICCI GARCIA OAB - MT15078-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE PROCESSO: 1003455-76.2019.8.11.0011 AUTOR(A): 

EDUARDO MARTINS PEREIRA REU: INSS INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURIDADE SOCIAL Ante o teor da certidão de ID n. 28562768, destituo 

o expert outrora nomeado ante a ausência da especialidade necessária 

para realização do ato pericial. Outrossim, nomeio, desde já, o Dr. Luiz 

Carlos Pieroni, CRM-MT 5.330/MT, e-mail: lcpieroni@gmail.com, telefone: 

(65) 9 9222-1230, que servirá independentemente de compromisso, para 

efetuar a perícia em data e horários oportunamente agendados pela 

Secretaria Judicial, a ser realizada no Prédio do Fórum da Comarca de 

Mirassol D'/MT. Tangente aos honorários periciais, nos moldes da 

Resolução nº. 305/2014 - CJF-RES, expedida pelo Conselho da Justiça 

Federal, fixo-os em R$ 600,00 (seiscentos reais). Deverá o perito 

responder aos quesitos formulados pelas partes. Intime-se a parte autora, 

por meio de seu advogado constituído, para comparecimento na data e 

local agendados. Instrua-se o ofício a ser remetido ao perito com os 

quesitos apresentados pelas partes. Por fim, elaborado o laudo e 

encartado aos autos, intimem-se as partes para manifestação em 05 

(cinco) dias. Intimem-se. Mirassol D’Oeste/MT. Marcos André da Silva Juiz 

de Direito (Datado e assinado digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004084-50.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

IRANI DONIZETE FLORIAN ONORATO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIANE ASSUNCAO BELTRAMINI OAB - MT12472/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

Autos: 1004084-50.2019.8.11.0011 Ante o teor da certidão de ID n. 

30619072, destituo o expert outrora nomeado ante a ausência da 

especialidade necessária para realização do ato pericial. Outrossim, 

nomeio, desde já, o Dr. Luiz Carlos Pieroni, CRM-MT 5.330/MT, e-mail: 

lcpieroni@gmail.com, telefone: (65) 9 9222-1230, que servirá 

independentemente de compromisso, para efetuar a perícia em data e 

horários oportunamente agendados pela Secretaria Judicial, a ser 

realizada no Prédio do Fórum da Comarca de Mirassol D'/MT. Tangente aos 

honorários periciais, nos moldes da Resolução nº. 305/2014 - CJF-RES, 

expedida pelo Conselho da Justiça Federal, fixo-os em R$ 600,00 

(seiscentos reais). Deverá o perito responder aos quesitos formulados 

pelas partes, bem como ao quesito do Juízo, qual seja: “É possível dizer 

quando poderá cessar a enfermidade?”. Intime-se a parte autora, por meio 

de seu advogado constituído, para comparecimento na data e local 

agendados. Instrua-se o ofício a ser remetido ao perito com os quesitos 

apresentados pelas partes. Por fim, elaborado o laudo e encartado aos 

autos, intimem-se as partes para manifestação em 05 (cinco) dias. 

Intimem-se. Mirassol D’Oeste/MT. Marcos André da Silva Juiz de Direito 

(Datado e assinado digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL
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Processo Número: 1003784-88.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ENI PEREIRA DE MATOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALERIA APARECIDA SOLDA DE LIMA OAB - MT0009495A 

(ADVOGADO(A))

TAMIRES RODRIGUES PERIN OAB - MT25293/O (ADVOGADO(A))

NAJLA MILENA CASTRO DA SILVA OAB - MT13630/O-O 

(ADVOGADO(A))

LAUDISON MORAES COELHO OAB - MT0019353A (ADVOGADO(A))

DIONE KAROLINE GONCALVES HOLANDA OAB - MT20694/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE PROCESSO: 1003784-88.2019.8.11.0011 

REQUERENTE: ENI PEREIRA DE MATOS REQUERIDO: INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Oficie-se à agencia respectiva 

para que seja implantado o benefício concedido. Fixo o prazo de 15 

(quinze) dias para que as partes indiquem as provas pretendidas para 

deslinde do feito. Em caso de pretensão de produção de prova 

testemunhal, deverão ser esclarecidos quais fatos serão objeto dos 

depoimentos, sob o risco de indeferimento da prova pretendida. Em caso 

de pretensão de prova técnica, poderão as partes indicar assistentes 

técnicos e formular quesitos, sob o risco de preclusão. Em tempo, guisa 

frisar que eventual decurso de prazo sem manifestação, implicará na 

concordância tácita das partes com o julgamento do feito conforme o 

estado do processo. Após, conclusos. Às providências. Mirassol 

D’Oeste-MT. Marcos André da Silva Juiz de Direito (Assinado e datado 

digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001502-77.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

NOEMIA PEREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO CORBELINO OAB - MT9898-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE PROCESSO: 1001502-77.2019.8.11.0011 AUTOR(A): 

NOEMIA PEREIRA REU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 

Oficie-se à agência do INSS requisitando a implantação do benefício 

concedido. A preliminar apresentada com a contestação confunde-se com 

o mérito e com ele será apreciada. Fixo o prazo de 15 (quinze) dias para 

que as partes indiquem as provas pretendidas para deslinde do feito. Em 

caso de pretensão de produção de prova testemunhal, deverão ser 

esclarecidos quais fatos serão objeto dos depoimentos, sob o risco de 

indeferimento da prova pretendida. Em caso de pretensão de prova 

técnica, poderão as partes indicar assistentes técnicos e formular 

quesitos, sob o risco de preclusão. Em tempo, guisa frisar que eventual 

decurso de prazo sem manifestação, implicará na concordância tácita das 

partes com o julgamento do feito conforme o estado do processo. Após, 

conclusos. Às providências. Mirassol D’Oeste-MT. Marcos André da Silva 

Juiz de Direito (Assinado e datado digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000424-48.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

SAULO FERREIRA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ PEREIRA PARDIN OAB - MT0004776A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE PROCESSO: 1000424-48.2019.8.11.0011 AUTOR(A): 

SAULO FERREIRA DA SILVA REU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL Tendo decorrido o prazo pedido, fixo mais 15 dias para a 

manifestação da parte autora. Cumpra-se. Mirassol D’Oeste/MT. Marcos 

André da Silva Juiz de Direito (Datado e assinado digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002507-37.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

EDINEIA SOUZA DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALERIA APARECIDA SOLDA DE LIMA OAB - MT0009495A 

(ADVOGADO(A))

DAIANE RODRIGUES GOMES COELHO OAB - MT24919/O 

(ADVOGADO(A))

DIONE KAROLINE GONCALVES HOLANDA OAB - MT20694/O 

(ADVOGADO(A))

TAMIRES RODRIGUES PERIN OAB - MT25293/O (ADVOGADO(A))

LAUDISON MORAES COELHO OAB - MT0019353A (ADVOGADO(A))

NAJLA MILENA CASTRO DA SILVA OAB - MT13630/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (REQUERIDO)

 

Autos: 1002507-37.2019.8.11.0011 Reitere-se ofício à agência do INSS 

para implantação do benefício. Analisando os autos, verifica-se que a 

preliminar arguida em sede de contestação pela autarquia requerida, qual 

seja a da incidência da autotutela nos benefícios previdenciários, 

confunde-se com o mérito e com ele será apreciada. Assim, declaro o 

feito saneado e como pontos controvertidos fixo a efetiva existência de 

incapacidade da parte autora. Defiro o pedido de prova pericial formulado 

pela parte requerida e nomeio, o Dr. Luiz Carlos Pieroni, CRM-MT 5.330/MT, 

e-mail: lcpieroni@gmail.com, telefone: (65) 9 9222-1230, que servirá 

independentemente de compromisso, para efetuar a perícia em data e 

horários oportunamente agendados pela Secretaria Judicial, a ser 

realizada no Prédio do Fórum da Comarca de Mirassol D'/MT. Tangente aos 

honorários periciais, nos moldes da Resolução nº. 305/2014 - CJF-RES, 

expedida pelo Conselho da Justiça Federal, fixo-os em R$ 600,00 

(seiscentos reais). Deverá o perito responder aos quesitos formulados 

pelas partes. Intime-se a parte autora, por meio de seu advogado 

constituído, para comparecimento na data e local agendados. Instrua-se o 

ofício a ser remetido ao perito com os quesitos apresentados pelas partes. 

Por fim, elaborado o laudo e encartado aos autos, intimem-se as partes 

para manifestação em 05 (cinco) dias. Cumpra-se. Mirassol D’Oeste-MT. 

Marcos André da Silva Juiz de Direito (Datado e assinado digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001489-15.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

CLEONICE APARECIDA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILSON CARLOS FERREIRA OAB - MT0014391A (ADVOGADO(A))

DEBORA ALESSANDRA FERREIRA OAB - MT0018996A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE PROCESSO: 1001489-15.2018.8.11.0011 

EXEQUENTE: CLEONICE APARECIDA DA SILVA EXECUTADO: INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Intime-se a parte exequente para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifeste-se nos autos acerca da 

impugnação encartada no documento de ID n. . Consigno que havendo 

concordância em relação aos numéricos apresentados nos autos, 

volvam-me conclusos para homologação. Se não houver concordância, 

intimem-se as partes para especificar as provas que eventualmente 

pretendem produzir. Cumpra-se, expedindo o necessário. Mirassol 

D’Oeste-MT. Marcos André da Silva Juiz de Direito (Assinado e datado 

digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003879-21.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

GENEALDO BELLINO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA ALVES DE OLIVEIRA LEITE OAB - MT0003480A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)
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Autos 1003879-21.2019.8.11.0011 Ante o noticiado no documento de ID n. 

30491461, determino ao INSS que proceda, IMEDIATAMENTE, com a 

implantação integral do benefício de Auxilio Doença, nos termos já 

determinados no ID 27078307. Via de consequência, determino que a 

Secretaria expeça ofício ao procurador-chefe da Procuradoria Geral 

Federal Especializada, a ser entregue em mãos, requisitando que implante 

o benefício previdência objeto deste processo, IMEDIATAMENTE, SOB O 

RISCO DAS PENALIDADES LEGAIS, BEM COMO DE PENHORA ONLINE DO 

VALOR CORRESPONDENTE. O descumprimento injustificado desta ordem 

implicará em execução de multa no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais) por 

dia, bloqueio do montante devido nas contas do ente público e remessa 

das peças necessárias ao Ministério Público e a outros órgãos legitimados 

ao manejo da ação civil pública por improbidade administrativa, bem como 

para adoção de outras medidas previstas no nosso ordenamento jurídico. 

Após, intime-se a parte autora para que informe nos autos, no prazo de 15 

dias, se houve a efetiva implantação do benefício. Cumpra-se com a 

máxima urgência. Mirassol D’Oeste/MT. Marcos André da Silva Juiz de 

Direito (Assinado e datado digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1003508-57.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO LUIZ PEGORARO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALERIA APARECIDA SOLDA DE LIMA OAB - MT0009495A 

(ADVOGADO(A))

TAMIRES RODRIGUES PERIN OAB - MT25293/O (ADVOGADO(A))

NAJLA MILENA CASTRO DA SILVA OAB - MT13630/O-O 

(ADVOGADO(A))

DIONE KAROLINE GONCALVES HOLANDA OAB - MT20694/O 

(ADVOGADO(A))

LAUDISON MORAES COELHO OAB - MT0019353A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE PROCESSO: 1003508-57.2019.8.11.0011 

REQUERENTE: SERGIO LUIZ PEGORARO REQUERIDO: INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Promova-se a habilitação dos 

sucessores, sob o risco de extinção do processo. Após, conclusos. 

Cumpra-se. Mirassol D’Oeste/MT. Marcos André da Silva Juiz de Direito 

(Datado e assinado digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1002207-75.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO DOS SANTOS (EXECUTADO)

 

Autos 1002207-75.2019.8.11.0011 Conforme manifestação do exequente 

vislumbra-se que o executado efetivou o pagamento do débito reclamado 

na petição inicial. Assim, conclui-se, a toda evidência, inexistir débito 

remanescente, sendo a extinção do feito medida que sobressai. Ante o 

exposto, JULGO EXTINTO o presente feito, com resolução do mérito, em 

face do pagamento integral do débito, com supedâneo no art. 924, II, do 

Novo Código de Processo Civil. Condeno a parte executada ao pagamento 

das despesas e custas processuais, se houver. Após o trânsito em 

julgado, levantem-se eventuais penhoras e registros lavrados em 

desfavor do executado, e arquivem-se, com as anotações e baixas 

necessárias. P.R.I.C. Mirassol D’Oeste/MT. Marcos André da Silva Juiz de 

Direito (Assinado e datado digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1003118-87.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

KALLIANY CINTIA MARTINS (EXECUTADO)

 

Autos 1003118-87.2019.8.11.0011 Conforme manifestação do exequente 

vislumbra-se que por uma inconsistência no sistema foi gerado débito 

indevido em nome da parte requerida. Assim, conclui-se, a toda evidência, 

inexistir débito, sendo a extinção do feito medida que sobressai. Ante o 

exposto, JULGO EXTINTO o presente feito, com resolução do mérito, em 

face da inexistência do débito, com supedâneo no art. 924, IV, do Novo 

Código de Processo Civil. Condeno a parte autora ao pagamento de custas 

e despesas processuais. No entanto, suspendo a exigibilidade, nos 

termos do art. 98, §3º do Código de Processo Civil. Após o trânsito em 

julgado, levantem-se eventuais penhoras e registros lavrados em 

desfavor do executado, e arquivem-se, com as anotações e baixas 

necessárias. P.R.I.C. Mirassol D’Oeste/MT. Marcos André da Silva Juiz de 

Direito (Assinado e datado digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1003167-31.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LETICIA PEREIRA DA SILVA (EXECUTADO)

 

Autos 1003167-31.2019.8.11.0011 Conforme manifestação do exequente 

vislumbra-se que por uma inconsistência no sistema foi gerado débito 

indevido em nome da parte requerida. Assim, conclui-se, a toda evidência, 

inexistir débito, sendo a extinção do feito medida que sobressai. Ante o 

exposto, JULGO EXTINTO o presente feito, com resolução do mérito, em 

face da inexistência do débito, com supedâneo no art. 924, IV, do Novo 

Código de Processo Civil. Condeno a parte autora ao pagamento de custas 

e despesas processuais. No entanto, suspendo a exigibilidade, nos 

termos do art. 98, §3º do Código de Processo Civil. Após o trânsito em 

julgado, levantem-se eventuais penhoras e registros lavrados em 

desfavor do executado, e arquivem-se, com as anotações e baixas 

necessárias. P.R.I.C. Mirassol D’Oeste/MT. Marcos André da Silva Juiz de 

Direito (Assinado e datado digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000083-85.2020.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT12880-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE CLAUDEIR ALVES NOGUEIRA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA PROCESSO: 1000083-85.2020.8.11.0011 

REQUERENTE: AYMORE REQUERIDO: JOSE CLAUDEIR ALVES NOGUEIRA 

Foi proposta ação de busca e apreensão pela instituição financeira autora 

em face do réu com fundamento no Decreto-lei 911/1969. Contudo, 

deixou-se de apresentar junta à inicial o comprovante de notificação 

extrajudicial. Intimada, a parte pediu prazo de 120 dias para promover a 

notificação do réu. Decido. A petição inicial deve ser indeferida. Isso 

porque, nas ações de busca e apreensão fundadas no Decreto-lei 

911/1969, é indispensável a prévia demonstração da mora do devedor 

que, nesses casos, apenas se aperfeiçoa com a notificação extrajudicial 

ou mesmo com seu sucedâneo, a citação editalícia, promovida por cartório 

de notas, somadas à inercia do devedor. Neste caso, tendo a autora 

reconhecido a ausência de prévia notificação, está ausente documento 

indispensável à propositura da ação. Ante o exposto, INDEFIRO A 

PETIÇÃO INICIAL, com fundamento nos artigos 319-321 do CPC. Transitada 

em julgado a sentença, arquivem-se estes autos na condição de findo. 

Cumpra-se. Mirassol D’Oeste-MT. Marcos André da Silva Juiz de Direito 

(Assinado e datado digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000537-02.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA DE JESUS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO CEZAR MASSAM NICHOLS OAB - MT11270/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

Autos n.º 1000537-02.2019.8.11.0011 Tendo em vista a justificativa 

apresentada pela parte autora no ID n. 28927694, autorizo a redesignação 

da perícia outrora aprazada para a nova data, devendo a Secretaria 

Judicial providenciar o necessário para tanto. Cumpra-se. Mirassol 

D’Oeste-MT. Marcos André da Silva Juiz de Direito (Assinado e datado 
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digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002156-64.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MARILDO DE PAULA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO CORBELINO OAB - MT9898-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE PROCESSO: 1002156-64.2019.8.11.0011 AUTOR(A): 

MARILDO DE PAULA REU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 

Ante o teor da certidão de ID n. 29393793, destituo o expert outrora 

nomeado ante a ausência da especialidade necessária para realização do 

ato pericial. Outrossim, nomeio, desde já, o Dr. Luiz Carlos Pieroni, CRM-MT 

5.330/MT, e-mail: lcpieroni@gmail.com, telefone: (65) 9 9222-1230, que 

servirá independentemente de compromisso, para efetuar a perícia em 

data e horários oportunamente agendados pela Secretaria Judicial, a ser 

realizada no Prédio do Fórum da Comarca de Mirassol D'/MT. Tangente aos 

honorários periciais, nos moldes da Resolução nº. 305/2014 - CJF-RES, 

expedida pelo Conselho da Justiça Federal, fixo-os em R$ 600,00 

(seiscentos reais). Deverá o perito responder aos quesitos formulados 

pelas partes. Intime-se a parte autora, por meio de seu advogado 

constituído, para comparecimento na data e local agendados. Instrua-se o 

ofício a ser remetido ao perito com os quesitos apresentados pelas partes. 

Por fim, elaborado o laudo e encartado aos autos, intimem-se as partes 

para manifestação em 05 (cinco) dias. Intimem-se. Mirassol D’Oeste/MT. 

Marcos André da Silva Juiz de Direito (Datado e assinado digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003541-47.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

SAMUEL FERREIRA DE JESUS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO CORBELINO OAB - MT9898-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE PROCESSO: 1003541-47.2019.8.11.0011 AUTOR(A): 

SAMUEL FERREIRA DE JESUS REU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL Ante o teor da certidão de ID n. 27685503, destituo o expert 

outrora nomeado ante a ausência da especialidade necessária para 

realização do ato pericial. Outrossim, nomeio, desde já, o Dr. Luiz Carlos 

Pieroni, CRM-MT 5.330/MT, e-mail: lcpieroni@gmail.com, telefone: (65) 9 

9222-1230, que servirá independentemente de compromisso, para efetuar 

a perícia em data e horários oportunamente agendados pela Secretaria 

Judicial, a ser realizada no Prédio do Fórum da Comarca de Mirassol D'/MT. 

Tangente aos honorários periciais, nos moldes da Resolução nº. 305/2014 

- CJF-RES, expedida pelo Conselho da Justiça Federal, fixo-os em R$ 

600,00 (seiscentos reais). Deverá o perito responder aos quesitos 

formulados pelas partes. Intime-se a parte autora, por meio de seu 

advogado constituído, para comparecimento na data e local agendados. 

Instrua-se o ofício a ser remetido ao perito com os quesitos apresentados 

pelas partes. Por fim, elaborado o laudo e encartado aos autos, intimem-se 

as partes para manifestação em 05 (cinco) dias. Intimem-se. Mirassol 

D’Oeste/MT. Marcos André da Silva Juiz de Direito (Datado e assinado 

digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003567-45.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO GOMES DIAS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO SANTOS DE PAULA OAB - MT0020135A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

Ante o teor da certidão de ID n. 29557874, destituo o expert outrora 

nomeado ante a ausência da especialidade necessária para realização do 

ato pericial. Outrossim, nomeio, desde já, o Dr. Luiz Carlos Pieroni, CRM-MT 

5.330/MT, e-mail: lcpieroni@gmail.com, telefone: (65) 9 9222-1230, que 

servirá independentemente de compromisso, para efetuar a perícia em 

data e horários oportunamente agendados pela Secretaria Judicial, a ser 

realizada no Prédio do Fórum da Comarca de Mirassol D'/MT. Tangente aos 

honorários periciais, nos moldes da Resolução nº. 305/2014 - CJF-RES, 

expedida pelo Conselho da Justiça Federal, fixo-os em R$ 600,00 

(seiscentos reais). Deverá o perito responder aos quesitos formulados 

pelas partes. Intime-se a parte autora, por meio de seu advogado 

constituído, para comparecimento na data e local agendados. Instrua-se o 

ofício a ser remetido ao perito com os quesitos apresentados pelas partes. 

Por fim, elaborado o laudo e encartado aos autos, intimem-se as partes 

para manifestação em 05 (cinco) dias. Intimem-se. Mirassol D’Oeste/MT. 

Marcos André da Silva Juiz de Direito (Datado e assinado digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003550-09.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIA SANDRA MINEIRO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO CORBELINO OAB - MT9898-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

Autos: 1003550-09.2019.8.11.0011 Ante o teor da certidão de ID n. 

30239227, destituo o expert outrora nomeado ante a ausência da 

especialidade necessária para realização do ato pericial. Outrossim, 

nomeio, desde já, o Dr. Luiz Carlos Pieroni, CRM-MT 5.330/MT, e-mail: 

lcpieroni@gmail.com, telefone: (65) 9 9222-1230, que servirá 

independentemente de compromisso, para efetuar a perícia em data e 

horários oportunamente agendados pela Secretaria Judicial, a ser 

realizada no Prédio do Fórum da Comarca de Mirassol D'/MT. Tangente aos 

honorários periciais, nos moldes da Resolução nº. 305/2014 - CJF-RES, 

expedida pelo Conselho da Justiça Federal, fixo-os em R$ 600,00 

(seiscentos reais). Deverá o perito responder aos quesitos formulados 

pelas partes, bem como ao quesito do Juízo, qual seja: “É possível dizer 

quando poderá cessar a enfermidade?”. Intime-se a parte autora, por meio 

de seu advogado constituído, para comparecimento na data e local 

agendados. Instrua-se o ofício a ser remetido ao perito com os quesitos 

apresentados pelas partes. Por fim, elaborado o laudo e encartado aos 

autos, intimem-se as partes para manifestação em 05 (cinco) dias. 

Intimem-se. Mirassol D’Oeste/MT. Marcos André da Silva Juiz de Direito 

(Datado e assinado digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1004061-07.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

D. B. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

N. M. D. S. (REQUERIDO)

 

Autos: 1004061-07.2019.8.11.0011 Certifique-se a Secretaria Judicial 

eventual decurso de prazo para apresentação de peça contestatória. Fixo 

prazo de 15 dias para que as partes possam manifestar eventual 

interesse na produção de outras provas, observando-se que, pelo fato de 

o réu ser revel, sua intimação dar-se pela mera publicação desta decisão 

na imprensa oficial. Após, conclusos. Cumpra-se. Mirassol D’Oeste-MT. 

Marcos André da Silva Juiz de Direito (Assinado e datado digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1002263-11.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

APARECIDO ARCHANJO DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

 

Autos 1002263-11.2019.8.11.0011 Conforme manifestação do exequente 

vislumbra-se que o executado efetivou o pagamento do débito reclamado 

na petição inicial. Assim, conclui-se, a toda evidência, inexistir débito 

remanescente, sendo a extinção do feito medida que sobressai. Ante o 

exposto, JULGO EXTINTO o presente feito, com resolução do mérito, em 

face do pagamento integral do débito, com supedâneo no art. 924, II, do 

Novo Código de Processo Civil. Condeno a parte executada ao pagamento 

das despesas e custas processuais, se houver. Após o trânsito em 

julgado, levantem-se eventuais penhoras e registros lavrados em 

desfavor do executado, e arquivem-se, com as anotações e baixas 
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necessárias. P.R.I.C. Mirassol D’Oeste/MT. Marcos André da Silva Juiz de 

Direito (Assinado e datado digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1002686-68.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA QUEIROZ DE MENEZES CRUZ (EXECUTADO)

 

Autos 1002686-68.2019.8.11.0011 Conforme manifestação do exequente 

vislumbra-se que o executado efetivou o pagamento do débito reclamado 

na petição inicial. Assim, conclui-se, a toda evidência, inexistir débito 

remanescente, sendo a extinção do feito medida que sobressai. Ante o 

exposto, JULGO EXTINTO o presente feito, com resolução do mérito, em 

face do pagamento integral do débito, com supedâneo no art. 924, II, do 

Novo Código de Processo Civil. Condeno a parte executada ao pagamento 

das despesas e custas processuais, se houver. Após o trânsito em 

julgado, levantem-se eventuais penhoras e registros lavrados em 

desfavor do executado, e arquivem-se, com as anotações e baixas 

necessárias. P.R.I.C. Mirassol D’Oeste/MT. Marcos André da Silva Juiz de 

Direito (Assinado e datado digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1002401-75.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO MOREIRA (EXECUTADO)

 

Autos 1002401-75.2019.8.11.0011 Conforme manifestação do exequente 

vislumbra-se que o executado efetivou o pagamento do débito reclamado 

na petição inicial. Assim, conclui-se, a toda evidência, inexistir débito 

remanescente, sendo a extinção do feito medida que sobressai. Ante o 

exposto, JULGO EXTINTO o presente feito, com resolução do mérito, em 

face do pagamento integral do débito, com supedâneo no art. 924, II, do 

Novo Código de Processo Civil. Condeno a parte executada ao pagamento 

das despesas e custas processuais, se houver. Após o trânsito em 

julgado, levantem-se eventuais penhoras e registros lavrados em 

desfavor do executado, e arquivem-se, com as anotações e baixas 

necessárias. P.R.I.C. Mirassol D’Oeste/MT. Marcos André da Silva Juiz de 

Direito (Assinado e datado digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1002975-98.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CLEUZA FERREIRA DE DEUS (EXECUTADO)

 

Autos 1002975-98.2019.8.11.0011 Conforme manifestação do exequente 

vislumbra-se que o executado efetivou o pagamento do débito reclamado 

na petição inicial. Assim, conclui-se, a toda evidência, inexistir débito 

remanescente, sendo a extinção do feito medida que sobressai. Ante o 

exposto, JULGO EXTINTO o presente feito, com resolução do mérito, em 

face do pagamento integral do débito, com supedâneo no art. 924, II, do 

Novo Código de Processo Civil. Condeno a parte executada ao pagamento 

das despesas e custas processuais, se houver. Após o trânsito em 

julgado, levantem-se eventuais penhoras e registros lavrados em 

desfavor do executado, e arquivem-se, com as anotações e baixas 

necessárias. P.R.I.C. Mirassol D’Oeste/MT. Marcos André da Silva Juiz de 

Direito (Assinado e datado digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1003075-53.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSIANE DOS REIS SILVA (EXECUTADO)

 

Autos 1003075-53.2019.8.11.0011 Conforme manifestação do exequente 

vislumbra-se que o executado efetivou o pagamento do débito reclamado 

na petição inicial. Assim, conclui-se, a toda evidência, inexistir débito 

remanescente, sendo a extinção do feito medida que sobressai. Ante o 

exposto, JULGO EXTINTO o presente feito, com resolução do mérito, em 

face do pagamento integral do débito, com supedâneo no art. 924, II, do 

Novo Código de Processo Civil. Condeno a parte executada ao pagamento 

das despesas e custas processuais, se houver. Após o trânsito em 

julgado, levantem-se eventuais penhoras e registros lavrados em 

desfavor do executado, e arquivem-se, com as anotações e baixas 

necessárias. P.R.I.C. Mirassol D’Oeste/MT. Marcos André da Silva Juiz de 

Direito (Assinado e datado digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1003058-17.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE VELOZO MAESTRI (EXECUTADO)

 

Autos 1003058-17.2019.8.11.0011 Conforme manifestação do exequente 

vislumbra-se que o executado efetivou o pagamento do débito reclamado 

na petição inicial. Assim, conclui-se, a toda evidência, inexistir débito 

remanescente, sendo a extinção do feito medida que sobressai. Ante o 

exposto, JULGO EXTINTO o presente feito, com resolução do mérito, em 

face do pagamento integral do débito, com supedâneo no art. 924, II, do 

Novo Código de Processo Civil. Condeno a parte executada ao pagamento 

das despesas e custas processuais, se houver. Após o trânsito em 

julgado, levantem-se eventuais penhoras e registros lavrados em 

desfavor do executado, e arquivem-se, com as anotações e baixas 

necessárias. P.R.I.C. Mirassol D’Oeste/MT. Marcos André da Silva Juiz de 

Direito (Assinado e datado digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1002150-57.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO DAMACENO FILHO (EXECUTADO)

 

Autos 1002150-57.2019.8.11.0011 Conforme manifestação do exequente 

vislumbra-se que o executado efetivou o pagamento do débito reclamado 

na petição inicial. Assim, conclui-se, a toda evidência, inexistir débito 

remanescente, sendo a extinção do feito medida que sobressai. Ante o 

exposto, JULGO EXTINTO o presente feito, com resolução do mérito, em 

face do pagamento integral do débito, com supedâneo no art. 924, II, do 

Novo Código de Processo Civil. Condeno a parte executada ao pagamento 

das despesas e custas processuais, se houver. Após o trânsito em 

julgado, levantem-se eventuais penhoras e registros lavrados em 

desfavor do executado, e arquivem-se, com as anotações e baixas 

necessárias. P.R.I.C. Mirassol D’Oeste/MT. Marcos André da Silva Juiz de 

Direito (Assinado e datado digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1002724-80.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSIANE FIGUEIRA MORAES (EXECUTADO)

 

Autos 1002724-80.2019.8.11.0011 Conforme manifestação do exequente 

vislumbra-se que o executado efetivou o pagamento do débito reclamado 

na petição inicial. Assim, conclui-se, a toda evidência, inexistir débito 

remanescente, sendo a extinção do feito medida que sobressai. Ante o 

exposto, JULGO EXTINTO o presente feito, com resolução do mérito, em 

face do pagamento integral do débito, com supedâneo no art. 924, II, do 

Novo Código de Processo Civil. Condeno a parte executada ao pagamento 

das despesas e custas processuais, se houver. Após o trânsito em 

julgado, levantem-se eventuais penhoras e registros lavrados em 

desfavor do executado, e arquivem-se, com as anotações e baixas 

necessárias. P.R.I.C. Mirassol D’Oeste/MT. Marcos André da Silva Juiz de 

Direito (Assinado e datado digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1002672-84.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:
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MARIA MADALENA FERREIRA DOS SANTOS (EXECUTADO)

 

Autos 1002672-84.2019.8.11.0011 Conforme manifestação do exequente 

vislumbra-se que o executado efetivou o pagamento do débito reclamado 

na petição inicial. Assim, conclui-se, a toda evidência, inexistir débito 

remanescente, sendo a extinção do feito medida que sobressai. Ante o 

exposto, JULGO EXTINTO o presente feito, com resolução do mérito, em 

face do pagamento integral do débito, com supedâneo no art. 924, II, do 

Novo Código de Processo Civil. Condeno a parte executada ao pagamento 

das despesas e custas processuais, se houver. Após o trânsito em 

julgado, levantem-se eventuais penhoras e registros lavrados em 

desfavor do executado, e arquivem-se, com as anotações e baixas 

necessárias. P.R.I.C. Mirassol D’Oeste/MT. Marcos André da Silva Juiz de 

Direito (Assinado e datado digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1002195-61.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO LOURENCO AGUIAR (EXECUTADO)

 

Autos 1002263-11.2019.8.11.0011 Conforme manifestação do exequente 

vislumbra-se que o executado efetivou o pagamento do débito reclamado 

na petição inicial. Assim, conclui-se, a toda evidência, inexistir débito 

remanescente, sendo a extinção do feito medida que sobressai. Ante o 

exposto, JULGO EXTINTO o presente feito, com resolução do mérito, em 

face do pagamento integral do débito, com supedâneo no art. 924, II, do 

Novo Código de Processo Civil. Condeno a parte autora ao pagamento de 

custas e despesas processuais. No entanto, suspendo a exigibilidade, 

nos termos do art. 98, §3º do Código de Processo Civil. Após o trânsito em 

julgado, levantem-se eventuais penhoras e registros lavrados em 

desfavor do executado, e arquivem-se, com as anotações e baixas 

necessárias. P.R.I.C. Mirassol D’Oeste/MT. Marcos André da Silva Juiz de 

Direito (Assinado e datado digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001534-19.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ERONIDES FRANCISCO DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA ALVES DE OLIVEIRA LEITE OAB - MT0003480A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Ação Civil pelo Procedimento Comum 

Ordinário Código n. 1001534-19.2018.8.11.0011 Autor (a): ERONIDES 

FRANCISCO DOS SANTOS Réus: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL Aqui se tem ação proposta por Eronides em face do Instituto 

Nacional do Seguro Social (INSS) em que se busca o reconhecimento 

judicial do direito ao benefício de auxílio-doença com a sua conversão em 

aposentadoria por invalidez. O requerente afirma ser filho de lavradores e 

ter laborado no meio rural desde sua infância. Afirma ainda que, mesmo 

após seu casamento, continuou exercendo atividades rurais em regime de 

economia familiar. Ressai da peça exordial que o requerente teria pleiteado 

administrativamente o benefício previdenciário, entretanto, teria tido seu 

pleito indeferido pela autarquia ré, sob o fundamento de que o autor não 

teria comprovado a qualidade de segurado. Para corroborar suas 

alegações, o requerente amealhou aos autos diversos documentos. Por 

fim, o requerente pleiteou a concessão de medida liminar para garantir a 

implementação do auxílio doença até a cessação de sua incapacidade ou 

até a conversão da benesse em aposentadoria por invalidez. Decisão 

proferida em id. 15747458 recebeu a inicial, indeferiu o pedido de tutela de 

urgência requerida, concedeu os benefícios da justiça gratuita, determinou 

a citação da ré e designou audiência de instrução e julgamento. Citada, a 

autarquia requerida apresentou contestação alegando o não 

preenchimento dos requisitos para concessão do benefício pleiteado e a 

não comprovação da qualidade de segurado especial. Na seqüencia, o 

requerente apresentou impugnação à contestação. Perícia realizada no dia 

05.04.2019 e laudo pericial acostado aos autos em id. 22056669. 

Intimadas, a parte autora concordou com a conclusão da perícia. De outra 

banda, a parte ré não apresentou manifestação. Decisão de id. 25048246 

designou audiência de instrução e julgamento. Realizada audiência de 

instrução e julgamento restaram inquiridas as testemunhas arroladas e 

foram apresentadas as alegações finais por parte da requerente. Assim e 

constatando a ausência da parte requerida no referido ato, este juízo 

proferiu decisão declarando como precluso o direito para apresentação de 

alegações finais por parte da autarquia ré. Permaneceram os autos 

conclusos para prolação de sentença. É o relatório. Fundamento e Decido. 

Inicialmente, arguiu o requerido prejudicial de mérito a prescrição das 

parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio do ajuizamento da ação. 

Em que pese os argumentos expendidos pelo requerido, vislumbra-se que 

razão não lhe assiste, uma vez que o requerente aviou pedido 

administrativo de concessão de auxílio-doença em 11.07.2018 e o 

ajuizamento da presente ação se deu em 03.10.2018, ou seja, não há falar 

em prescrição quinquenal. Lado outro, não havendo discordância das 

partes em relação ao laudo pericial acostado aos autos (id. 22056669), 

bem como pelo fato de que este se encontra de acordo com as 

disposições legais e jurisprudenciais, HOMOLOGO-O para que produza 

seus jurídicos e legais efeitos, devendo ser providenciado imediatamente o 

necessário para o devido pagamento dos honorários periciais. Assim, não 

havendo outras preliminares a serem apreciadas, passo a análise do 

mérito da presente demanda. Verifica-se que o requerente pleiteia a 

concessão de benefício previdenciário auxílio-doença com a sua 

conversão em aposentadoria por invalidez, alegando estar incapacitado 

para o desenvolvimento de atividades laborais rurais. Acerca do benefício 

pretendido nestes autos, importante consignar que é garantido ao 

segurado a percepção de auxílio-doença, desde que considerado 

impedido para trabalhar por período superior a 15 (quinze) dias 

consecutivos em decorrência de acidente ou doença. De outro viés, a 

aposentadoria por invalidez é garantida quando o segurado for havido 

como incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade 

que lhe garanta a subsistência. Desse modo, impositiva se faz a 

comprovação da qualidade de segurado da Previdência Social, cumprida a 

carência exigida e demonstrada a impossibilidade – auxílio-doença – ou a 

incapacidade – aposentadoria por invalidez – para o exercício de atividade 

laborativa que lhe garanta o sustento. Neste sentido, tangente à qualidade 

de segurado, verifico que o autor acostou aos autos cópia da certidão de 

casamento celebrada no ano de 1990, documento em que o requerente é 

qualificado como lavrador. Ademais, o requerente trouxe aos autos cópia 

de documento expedido pelo Sindicato dos Trabalhadores Rurais de 

Cáceres/MT no ano de 2018, o qual atesta que o autor exerce atividade 

laboral na propriedade rural em que reside desde o ano de 2008, período 

em que desenvolveu o plantio de banana, mandioca, melancia e melão, 

assim como criou pequenos animais, tudo exercido em regime de 

economia familiar. Ainda foi acostada à inicial cópia de contrato particular 

de arrendamento de pequeno imóvel rural firmado no ano de 2013, 

segundo o qual o requerente deveria proceder com atividades rurais para 

garantir o cultivo da terra e o sustento de sua família. Por fim, consta nos 

autos outros documentos expedidos por instituições diversas, nos quais 

se pode verificar que a profissão do requerente é a de lavrador. Assim, 

verifica-se que os documentos relacionados anteriormente compõem um 

início razoável de prova dos fatos narrados em sede exordial. Outrossim, 

na audiência de instrução e julgamento, as testemunhas foram uníssonas 

ao afirmarem que conhecem o requerente há muitos anos (ao menos 15 

anos), relatando as atividades campestres desenvolvidas por ele e por 

sua família. Neste sentido, a testemunha José Aparecido Vicente narrou 

que conhece o requerente há cerca de 20 anos, asseverando que este 

desenvolvia atividades rurais em propriedade de um terceiro e que há 

aproximadamente 08 (oito) anos passou a desenvolver tal atividade em 

uma pequena propriedade rural. Ademais, narrou que o requerente vive 

com sua família, a qual lhe ajuda nos trabalhos rurais, tais como plantio e 

cultivo. No mesmo sentido, a testemunha Teófilo Pereira dos Santos 

relatou que conhece o requerente e sua família há 16 anos, esclarecendo 

que estes sempre moraram e trabalharam em propriedades rurais 

diversas, plantando e colhendo para garantir a subsistência familiar. 

Afirmou ainda que o trabalho do requerente sempre foi desenvolvido no 

meio rural, sem auxílio de máquinas ou funcionários. Assim, verifico que 

as provas testemunhais colhidas em juízo são firmes, coesas e 

corroboram a narrativa exordial, assim como confirmam o teor das 

informações documentais constantes desses autos. Sobre a amplitude do 

alcance que a prova testemunhal pode ter em processos dessa natureza, 

a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme, inclusive com 

exemplos julgados em sede de recurso repetitivo de controvérsias. 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1072024/4/2020 Página 575 de 870



Veja-se: “1. A Primeira Seção do STJ fixou,no julgamento do REsp n. 

1.348.633/SP (DJe de 05/12/2014), submetido ao rito do artigo 543-C do 

CPC/1973, o entendimento de que é possível o reconhecimento de tempo 

de serviço rural mediante a apresentação de um início de prova material, 

sem delimitar o documento mais antigo como termo inicial do período a ser 

computado, contanto que corroborado por prova testemunhal idônea 

capaz de ampliar sua eficácia. 2. No caso concreto, os documentos 

trazidos aos autos pelo autor como início de prova material foram 

corroborados por prova testemunhal firme e coesa e podem ser 

estendidos tanto para períodos anteriores como posteriores ao documento 

mais antigo apresentado.” (AgRg no REsp 1435797/PB, Primeira Turma, 

Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, j. 25/10/2016, DJe 10/11/2016) 

Assim, resta perfeitamente comprovada a qualidade de segurado do 

requerente. No que tange ao requisito carência, consoante dispõe o art. 

39 da Lei nº 8.213/1991, comprovada a condição de trabalhador rural 

inexiste a necessidade de comprovação de recolhimentos de contribuição 

à Previdência Social, bastando a comprovação de efetivo exercício de 

atividade rural no período de carência. Desta forma, conforme 

fundamentado anteriormente, o requerente trouxe aos autos provas 

documentais, as quais foram devidamente corroboradas pela prova 

testemunhal prestada em juízo, evidenciando que seu labor sempre se deu 

em meio rural. Deste modo, resta atendido o requisito de carência. Por fim, 

no que tange ao requisito incapacidade, verifico do autos e do laudo 

pericial apresentado (id. 22056669) que o requerente está acometido por 

moléstias que o tornam incapaz para o trabalho de forma parcial e 

permanente. Assim, conforme toda a fundamentação expendida, verifico 

que o autor preenche todos os requisitos para a concessão de benefício 

previdenciário, vez que comprovou ser segurado especial, comprovou ter 

preenchido o período de carência, assim como comprovou estar 

acometido por incapacidade parcial e permanente para atividade laborais. 

Desta feita, em regra, a incapacidade verificada nos autos seria motivo 

para a concessão do benefício previdenciário de auxílio-doença até que 

fosse constada a reabilitação do autor em outra atividade laboral 

compatível com sua capacidade física. No entanto, compulsando os autos, 

verifica-se que o autor conta com 53 (cinqüenta e três) anos de idade, 

possui apenas o ensino fundamental incompleto e sempre laborou no meio 

rural, o que torna inviável a sua reabilitação em outra função laboral e lhe 

retira a capacidade de prover sua subsistência e a de sua família. Assim e 

conforme bem observado pelo laudo pericial de id. 22056669, mais 

especificamente no item ‘L’, não existe possibilidade de reabilitação do 

requerente para outra atividade, o que impõe a concessão do benefício de 

aposentadoria por invalidez. Neste sentido, o Tribunal Regional Federal da 

4ª Região: INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO REGIONAL. PREVIDENCIÁRIO. 

APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. INCAPACIDADE PARCIAL E 

PERMANENTE. CONDIÇÕES PESSOAIS DO SEGURADO. REABILITAÇÃO 

PROFISSIONAL. RECURSO PROVIDO. 1. É possível a imediata concessão 

de aposentadoria por invalidez nos casos de incapacidade parcial e 

permanente se mediante a análise expressa das condições pessoais do 

segurado (idade, grau de escolaridade, experiência profissional e 

mercado de trabalho) se concluir que tais condições são desfavoráveis e 

impedem a reabilitação profissional do segurado incapacitado. 

Precedentes da TRU da 4ª Região: IUJEF nº 5007219-48.2011.404.7112, 

Rel. Juiz Federal Leonardo Castanho Mendes, D.E. 29/04/2015; e TRU da 

4ª Região, IUJEF nº 5001166-38.2012.404.7105, Rel. Juíza Federal Luísa 

Hickel Gamba, D.E. 02/04/2013). 2. Dispõe a Súmula 47, TNU: "uma vez 

reconhecida a incapacidade parcial para o trabalho, o juiz deve analisar as 

condições pessoais e sociais do segurado para a concessão de 

aposentadoria por invalidez". 3. Incidente provido. (TRF-4 - INCIDENTE DE 

U N I F O R M I Z A Ç Ã O  J E F :  5 0 0 1 8 2 1 2 8 2 0 1 3 4 0 4 7 1 2 0  R S 

5001821-28.2013.404.7120, Relator: DANIEL MACHADO DA ROCHA, Data 

de Julgamento: 18/11/2016, TURMA REGIONAL DE UNIFORMIZAÇÃO DA 4ª 

REGIÃO) Ante o exposto, a procedência do pedido inicial é a medida que 

se impõe. DISPOSITIVO Ante tudo o que foi dito nesta Sentença, JULGO 

PROCEDENTE O PEDIDO CONTIDO NA INICIAL, para reconhecer o direito 

do autor ao benefício de aposentadoria por invalidez e, ainda, das 

parcelas em atraso, em valor equivalente a renda mensal correspondente 

a 100% (cem por cento) do salário-de-benefício, relativas ao benefício 

devido desde o INDEFERIMENTO ADMINISTRATIVO, devidamente 

corrigidas monetariamente e acrescidas com juros. Anoto que o alusivo 

benefício deverá ser pago até que seja constatada eventual recuperação 

da capacidade para o trabalho, art.46 da Lei n.º 8.213/91. Determino à 

parte ré que promova a implantação do benefício previdenciário no prazo 

de 30 (trinta) dias a contar da data da intimação desta sentença, 

observando-se que o pagamento de eventuais parcelas atrasadas 

poderão ser executadas após o trânsito em julgado. Em relação aos juros 

moratórios, nas ações relativas a benefícios previdenciários, são eles 

devidos a partir da citação, à razão de 1% ao mês até a entrada em vigor 

da Lei n. 11.960/2009, após o que incidem os juros aplicados à caderneta 

de poupança. (Súmula 204 da Jurisprudência do Superior Tribunal de 

Justiça; STJ, EDcl no AgRg no Ag 1247178/MG, Sexta Turma, Rel. Ministro 

ROGERIO SCHIETTI CRUZ, j. 15/12/2015, DJe 02/02/2016). Em se tratando 

de benefícios previdenciários concedidos em Juízo, a correção monetária 

é aplicada em observância ao índice IPCA-15, incidido desde o vencimento 

de cada parcela. ISENTO a Autarquia Federal do pagamento das custas 

processuais, salvo quanto aos valores comprovadamente despendidos 

pela parte autora, nos termos do inciso I do art. 3º da Lei Estadual 7.603, 

de 27 de dezembro de 2001. Condeno o réu a pagar ao advogado do autor 

honorários advocatícios no montante equivalente a 10% (dez por cento) 

da condenação, a ser apurada em liquidação, observando-se os termos 

da Súmula nº. 111 do STJ. Condeno a parte ré a pagar à parte autora o 

montante equivalente a despesas que tenha antecipado e que venham a 

ser devidamente comprovadas e submetidas a posterior liquidação. DEIXO 

de determinar a remessa dos autos ao Egrégio Tribunal Regional Federal 

da 1ª Região, em exercício do “duplo grau de jurisdição obrigatório”, tendo 

em vista o disposto no § 3º, inciso I, do art. 496 do CPC, já que o valor da 

condenação, nitidamente, não excederá a 1.000 (um mil) salários mínimos. 

PUBLIQUE-SE, ficando DISPENSADO o registro, nos termos do Provimento 

nº. 42/2008 da CGJ/MT e art. 317, §4º da CNGC/MT. Mirassol D’Oeste-MT. 

(datado e assinado digitalmente) MARCOS ANDRÉ DA SILVA Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002952-55.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

DIVINO GIMENES JOSE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIONE KAROLINE GONCALVES HOLANDA OAB - MT20694/O 

(ADVOGADO(A))

NAJLA MILENA CASTRO DA SILVA OAB - MT13630/O-O 

(ADVOGADO(A))

TAMIRES RODRIGUES PERIN OAB - MT25293/O (ADVOGADO(A))

LAUDISON MORAES COELHO OAB - MT0019353A (ADVOGADO(A))

VALERIA APARECIDA SOLDA DE LIMA OAB - MT0009495A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (REQUERIDO)

 

Autos 1002952-55.2019.8.11.0011 Ante o noticiado no documento de ID n. 

29921985, determino ao INSS que proceda, IMEDIATAMENTE, com a 

manutenção do benefício previdenciário nº 604.034.73-1, até ulterior 

deliberação deste Juízo, nos termos já determinados no ID 28041348 e 

22719872. Via de consequência, determino que a Secretaria expeça ofício 

ao procurador-chefe da Procuradoria Geral Federal Especializada, a ser 

entregue em mãos, requisitando que implante o benefício previdência 

objeto deste processo, IMEDIATAMENTE, SOB O RISCO DAS 

PENALIDADES LEGAIS, BEM COMO DE PENHORA ONLINE DO VALOR 

CORRESPONDENTE. O descumprimento injustificado desta ordem implicará 

em execução de multa no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais) por dia, 

bloqueio do montante devido nas contas do ente público e remessa das 

peças necessárias ao Ministério Público e a outros órgãos legitimados ao 

manejo da ação civil pública por improbidade administrativa, bem como 

para adoção de outras medidas previstas no nosso ordenamento jurídico. 

Após, intime-se a parte autora para que informe nos autos, no prazo de 15 

dias, se houve a efetiva implantação do benefício, e somente após, 

conclusos. Cumpra-se com a máxima urgência. Mirassol D’Oeste/MT. 

Marcos André da Silva Juiz de Direito (Assinado e datado digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001958-27.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MALVINA ALVES DE OLIVEIRA SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO CEZAR MASSAM NICHOLS OAB - MT11270/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SABEMI SEGURADORA S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:
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JULIANO MARTINS MANSUR OAB - RJ0113786A (ADVOGADO(A))

 

Autos: 1001958-27.2019.8.11.0011 Considerando a contestação e 

documentos apresentados pela parte ré, intime-se a parte autora para 

que, querendo, apresente impugnação, no prazo de 15 (quinze) dias. No 

mesmo prazo, especifique, justificando detalhadamente, as provas com 

que pretende demonstrar seu direito em Juízo. Posteriormente, intime-se a 

parte ré para especificar as provas que eventualmente pretenda produzir, 

justificando a pertinência detalhadamente, no prazo de 15 (quinze) dias. 

Após, volvam os autos conclusos. Mirassol D’Oeste-MT. Marcos André da 

Silva Juiz de Direito (Assinado e datado digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000227-93.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

TEREZA CARDOSO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO SANTOS DE PAULA OAB - MT0020135A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE PROCESSO: 1000227-93.2019.8.11.0011 AUTOR(A): 

TEREZA CARDOSO DA SILVA REU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL Considerando certidão de ID 27687296, nomeio para atuar nestes 

autos a Assistente Social a Sr.ª Alciene Teixeira Montoaneli, CRESS 3348, 

para tanto fixo como honorários o valor de R$200,00 (duzentos reais), a 

ser custeado pelo Estado. Cumpra-se. Mirassol D’ Oeste/MT. MARCOS 

ANDRÉ DA SILVA Juiz de Direito (Assinado e Datado Digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003551-91.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE FRANCISCO DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO CORBELINO OAB - MT9898-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE PROCESSO: 1003551-91.2019.8.11.0011 AUTOR(A): 

JOSE FRANCISCO DOS SANTOS REU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL Ante o teor da certidão de ID n. 28561474, destituo o expert 

outrora nomeado ante a ausência da especialidade necessária para 

realização do ato pericial. Outrossim, nomeio, desde já, o Dr. Luiz Carlos 

Pieroni, CRM-MT 5.330/MT, e-mail: lcpieroni@gmail.com, telefone: (65) 9 

9222-1230, que servirá independentemente de compromisso, para efetuar 

a perícia em data e horários oportunamente agendados pela Secretaria 

Judicial, a ser realizada no Prédio do Fórum da Comarca de Mirassol D'/MT. 

Tangente aos honorários periciais, nos moldes da Resolução nº. 305/2014 

- CJF-RES, expedida pelo Conselho da Justiça Federal, fixo-os em R$ 

600,00 (seiscentos reais). Deverá o perito responder aos quesitos 

formulados pelas partes. Intime-se a parte autora, por meio de seu 

advogado constituído, para comparecimento na data e local agendados. 

Instrua-se o ofício a ser remetido ao perito com os quesitos apresentados 

pelas partes. Por fim, elaborado o laudo e encartado aos autos, intimem-se 

as partes para manifestação em 05 (cinco) dias. Intimem-se. Mirassol 

D’Oeste/MT. Marcos André da Silva Juiz de Direito (Datado e assinado 

digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1002696-15.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA RITA LEITE (EXECUTADO)

 

Autos 1002696-15.2019.8.11.0011 Conforme manifestação do exequente 

vislumbra-se que o executado efetivou o pagamento do débito reclamado 

na petição inicial. Assim, conclui-se, a toda evidência, inexistir débito 

remanescente, sendo a extinção do feito medida que sobressai. Ante o 

exposto, JULGO EXTINTO o presente feito, com resolução do mérito, em 

face do pagamento integral do débito, com supedâneo no art. 924, II, do 

Novo Código de Processo Civil. Condeno a parte executada ao pagamento 

das despesas e custas processuais, se houver. Após o trânsito em 

julgado, levantem-se eventuais penhoras e registros lavrados em 

desfavor do executado, e arquivem-se, com as anotações e baixas 

necessárias. P.R.I.C. Mirassol D’Oeste/MT. Marcos André da Silva Juiz de 

Direito (Assinado e datado digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000029-22.2020.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

VALERIA VANUSA VIEIRA DORADO RODRIGUES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

WAGNER PERUCHI DE MATOS OAB - MT9865-O (ADVOGADO(A))

BRUNO RICCI GARCIA OAB - MT15078-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

Autos: 1000029-22.2020.8.11.0011 Em razão da competência 

estabelecida nas normas que que regem a nova previdência social 

brasileira, a Justiça Federal passa a ser absolutamente competente 

sempre que houver sede de subseção judiciária que dista 70 ou menos da 

sede da Comarca do domicílio do autor, nos termos da nova redação do 

artigo 15, III da Lei 5.010/1966 Nesse sentido, inclusive, a discussão no CC 

170051 no âmbito do Superior Tribunal de Justiça tem relação apenas com 

os processos distribuídos até 31/12/2019, cuja REDISTRIBUIÇÃO está 

suspensa, sendo de rigor, por isso, que as novas distribuições observem 

a nova competência. Assim, reconheço a incompetência absoluta deste 

Juízo para processar e julgar o feito Encaminhem-se estes autos à Justiça 

Federal de Cáceres

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000579-17.2020.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

EURICE FERREIRA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA ALVES DE OLIVEIRA LEITE OAB - MT0003480A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

Autos: 1000579-17.2020.8.11.0011 Em razão da competência 

estabelecida nas normas que que regem a nova previdência social 

brasileira, a Justiça Federal passa a ser absolutamente competente 

sempre que houver sede de subseção judiciária que dista 70 ou menos da 

sede da Comarca do domicílio do autor, nos termos da nova redação do 

artigo 15, III da Lei 5.010/1966 Nesse sentido, inclusive, a discussão no CC 

170051 no âmbito do Superior Tribunal de Justiça tem relação apenas com 

os processos distribuídos até 31/12/2019, cuja REDISTRIBUIÇÃO está 

suspensa, sendo de rigor, por isso, que as novas distribuições observem 

a nova competência. Assim, reconheço a incompetência absoluta deste 

Juízo para processar e julgar o feito Encaminhem-se estes autos à Justiça 

Federal de Cáceres Cumpra-se. Mirassol D’Oeste/MT. MARCOS ANDRÉ 

DA SILVA Juiz de Direito (Assinado e datado digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000659-78.2020.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO ALVES VIEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ABDEL MAJID EGERT NAFAL NETO OAB - MT18932/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE PROCESSO: 1000659-78.2020.8.11.0011 AUTOR(A): 

ANTONIO ALVES VIEIRA REU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 

Em razão da competência estabelecida nas normas que que regem a nova 

previdência social brasileira, a Justiça Federal passa a ser absolutamente 

competente sempre que houver sede de subseção judiciária que dista 70 

ou menos da sede da Comarca do domicílio do autor, nos termos da nova 

redação do artigo 15, III da Lei 5.010/1966 Nesse sentido, inclusive, a 

discussão no CC 170051 no âmbito do Superior Tribunal de Justiça tem 

relação apenas com os processos distribuídos até 31/12/2019, cuja 

REDISTRIBUIÇÃO está suspensa, sendo de rigor, por isso, que as novas 

distribuições observem a nova competência. Assim, reconheço a 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1072024/4/2020 Página 577 de 870



incompetência absoluta deste Juízo para processar e julgar o feito 

Encaminhem-se estes autos à Justiça Federal de Cáceres Mirassol 

D’Oeste/MT. Marcos André da Silva Juiz de Direito (Assinado e datado 

digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001758-54.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

DOMINGOS EDISON DE MIRANDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA ALVES DE OLIVEIRA LEITE OAB - MT0003480A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

Autos 1001758-54.2018.811.0011 Ante o noticiado no documento de ID n. 

30138925, determino ao INSS que proceda, IMEDIATAMENTE, com o 

RESTABELECIMENTO do benefício previdenciário concedido ao autor, nos 

termos já determinados no ID 16541145. Via de consequência, determino 

que a Secretaria expeça ofício ao procurador-chefe da Procuradoria Geral 

Federal Especializada, a ser entregue em mãos, requisitando que implante 

o benefício previdência objeto deste processo, IMEDIATAMENTE, SOB O 

RISCO DAS PENALIDADES LEGAIS, BEM COMO DE PENHORA ONLINE DO 

VALOR CORRESPONDENTE. O descumprimento injustificado desta ordem 

implicará em execução de multa no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais) por 

dia, bloqueio do montante devido nas contas do ente público e remessa 

das peças necessárias ao Ministério Público e a outros órgãos legitimados 

ao manejo da ação civil pública por improbidade administrativa, bem como 

para adoção de outras medidas previstas no nosso ordenamento jurídico. 

Após, intime-se a parte autora para que informe nos autos, no prazo de 15 

dias, se houve a efetiva implantação do benefício, e somente após, 

conclusos. Cumpra-se com a máxima urgência. Mirassol D’Oeste/MT. 

Marcos André da Silva Juiz de Direito (Assinado e datado digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000581-84.2020.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO RIBEIRO FILHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA ALVES DE OLIVEIRA LEITE OAB - MT0003480A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

Autos: 1000581-84.2020.8.11.0011 Em razão da competência 

estabelecida nas normas que que regem a nova previdência social 

brasileira, a Justiça Federal passa a ser absolutamente competente 

sempre que houver sede de subseção judiciária que dista 70 ou menos da 

sede da Comarca do domicílio do autor, nos termos da nova redação do 

artigo 15, III da Lei 5.010/1966 Nesse sentido, inclusive, a discussão no CC 

170051 no âmbito do Superior Tribunal de Justiça tem relação apenas com 

os processos distribuídos até 31/12/2019, cuja REDISTRIBUIÇÃO está 

suspensa, sendo de rigor, por isso, que as novas distribuições observem 

a nova competência. Assim, reconheço a incompetência absoluta deste 

Juízo para processar e julgar o feito Encaminhem-se estes autos à Justiça 

Federal de Cáceres Mirassol D’Oeste/MT. MARCOS ANDRÉ DA SILVA Juiz 

de Direito (Assinado e datado digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000052-65.2020.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

LUZIA ALMEIDA FARIAS DE CARVALHO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAXSUELBER FERRARI OAB - MT26680/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

Código n. 1000052-65.2020.8.11.0011 Em razão da competência 

estabelecida nas normas que que regem a nova previdência social 

brasileira, a Justiça Federal passa a ser absolutamente competente 

sempre que houver sede de subseção judiciária que dista 70 ou menos da 

sede da Comarca do domicílio do autor, nos termos da nova redação do 

artigo 15, III da Lei 5.010/1966 Nesse sentido, inclusive, a discussão no CC 

170051 no âmbito do Superior Tribunal de Justiça tem relação apenas com 

os processos distribuídos até 31/12/2019, cuja REDISTRIBUIÇÃO está 

suspensa, sendo de rigor, por isso, que as novas distribuições observem 

a nova competência. Assim, reconheço a incompetência absoluta deste 

Juízo para processar e julgar o feito Encaminhem-se estes autos à Justiça 

Federal de Cáceres Cumpra-se. Mirassol D’Oeste-MT. (assinado e datado 

digitalmente) MARCOS ANDRÉ DA SILVA Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003179-45.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA MADALENA FIGUEIREDO DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO CORBELINO OAB - MT9898-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE PROCESSO: 1003179-45.2019.8.11.0011 AUTOR(A): 

MARIA MADALENA FIGUEIREDO DOS SANTOS REU: INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Ante o teor da certidão de ID n. 

25145954, destituo o expert outrora nomeado ante a ausência da 

especialidade necessária para realização do ato pericial. Outrossim, 

nomeio, desde já, o Dr. Luiz Carlos Pieroni, CRM-MT 5.330/MT, e-mail: 

lcpieroni@gmail.com, telefone: (65) 9 9222-1230, que servirá 

independentemente de compromisso, para efetuar a perícia em data e 

horários oportunamente agendados pela Secretaria Judicial, a ser 

realizada no Prédio do Fórum da Comarca de Mirassol D'/MT. Tangente aos 

honorários periciais, nos moldes da Resolução nº. 305/2014 - CJF-RES, 

expedida pelo Conselho da Justiça Federal, fixo-os em R$ 600,00 

(seiscentos reais). Deverá o perito responder aos quesitos formulados 

pelas partes. Intime-se a parte autora, por meio de seu advogado 

constituído, para comparecimento na data e local agendados. Instrua-se o 

ofício a ser remetido ao perito com os quesitos apresentados pelas partes. 

Elaborado o laudo e encartado aos autos, intimem-se as partes para 

manifestação em 05 (cinco) dias. Por fim, cumpra-se integralmente a 

determinação de ID 23709451. Intimem-se. Mirassol D’Oeste/MT. Marcos 

André da Silva Juiz de Direito (Datado e assinado digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000517-74.2020.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS RODRIGUES DE CARVALHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO PIMENTA DE FARIAS OAB - MT0015715S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

Código: 1000517-74.2020.8.11.0011 Aqui se tem ação previdenciária. Em 

razão da competência estabelecida nas normas que que regem a nova 

previdência social brasileira, a Justiça Federal passa a ser absolutamente 

competente sempre que houver sede de subseção judiciária que dista 70 

ou menos da sede da Comarca do domicílio do autor, nos termos da nova 

redação do artigo 15, III da Lei 5.010/1966 Nesse sentido, inclusive, a 

discussão no CC 170051 no âmbito do Superior Tribunal de Justiça tem 

relação apenas com os processos distribuídos até 31/12/2019, cuja 

REDISTRIBUIÇÃO está suspensa, sendo de rigor, por isso, que as novas 

distribuições observem a nova competência. Assim, reconheço a 

incompetência absoluta deste Juízo para processar e julgar o feito 

Encaminhem-se estes autos à Justiça Federal de Cáceres Mirassol 

D’Oeste-MT. MARCOS ANDRÉ DA SILVA Juiz de Direito (Datado e 

assinado digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000470-37.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ELEUZA APARECIDA ANTUNES DE BARROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LAUDISON MORAES COELHO OAB - MT0019353A (ADVOGADO(A))

DIONE KAROLINE GONCALVES HOLANDA OAB - MT20694/O 

(ADVOGADO(A))

TAMIRES RODRIGUES PERIN OAB - MT25293/O (ADVOGADO(A))

NAJLA MILENA CASTRO DA SILVA OAB - MT13630/O-O 

(ADVOGADO(A))

DAIANE RODRIGUES GOMES COELHO OAB - MT24919/O 
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(ADVOGADO(A))

VALERIA APARECIDA SOLDA DE LIMA OAB - MT0009495A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

Autos 1000470-37.2019.8.11.0011 Ante o noticiado no documento de ID n. 

29922705, determino ao INSS que proceda, IMEDIATAMENTE, com a 

manutenção do benefício previdenciário nº 179.064.875-8, até ulterior 

deliberação deste Juízo, nos termos já determinados no ID 23701451 e 

28214617, SOB O RISCO DAS PENALIDADES LEGAIS, BEM COMO DE 

PENHORA ONLINE DO VALOR CORRESPONDENTE. Devendo, outrossim, 

ser encaminhado ofício ao APSADJ, devidamente instruído pela 

integralidade dos documentos que o referido setor de implantação reputa 

necessários. Cumpra-se com a máxima urgência. Mirassol D’Oeste/MT. 

Marcos André da Silva Juiz de Direito (Assinado e datado digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000799-49.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

GEORGES RODRIGUES PEREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERVELTE BRAGA FRANCISCO OAB - MT0008834A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE PROCESSO: 1000799-49.2019.8.11.0011 AUTOR(A): 

GEORGES RODRIGUES PEREIRA REU: SEGURADORA LÍDER Ante o teor 

da certidão de ID n. 28203706, nomeio, desde já, o Dr. Luiz Carlos Pieroni, 

CRM-MT 5.330/MT, e-mail: lcpieroni@gmail.com, telefone: (65) 9 

9222-1230, que servirá independentemente de compromisso, para efetuar 

a perícia em data e horários oportunamente agendados pela Secretaria 

Judicial, a ser realizada no Prédio do Fórum da Comarca de Mirassol D'/MT. 

Tangente aos honorários periciais, nos moldes da Resolução nº. 305/2014 

- CJF-RES, expedida pelo Conselho da Justiça Federal, fixo-os em R$ 

600,00 (seiscentos reais). Deverá o perito responder aos quesitos 

formulados pelas partes. Intime-se a parte autora, por meio de seu 

advogado constituído, para comparecimento na data e local agendados. 

Instrua-se o ofício a ser remetido ao perito com os quesitos apresentados 

pelas partes. Por fim, elaborado o laudo e encartado aos autos, intimem-se 

as partes para manifestação em 05 (cinco) dias. Intimem-se. Mirassol 

D’Oeste/MT. Marcos André da Silva Juiz de Direito (Datado e assinado 

digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1003063-39.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE ZIMERMANN (EXECUTADO)

 

Autos 1003063-39.2019.8.11.0011 Conforme manifestação do exequente 

vislumbra-se que o executado efetivou o pagamento do débito reclamado 

na petição inicial. Assim, conclui-se, a toda evidência, inexistir débito 

remanescente, sendo a extinção do feito medida que sobressai. Ante o 

exposto, JULGO EXTINTO o presente feito, com resolução do mérito, em 

face do pagamento integral do débito, com supedâneo no art. 924, II, do 

Novo Código de Processo Civil. Condeno a parte autora ao pagamento de 

custas e despesas processuais. No entanto, suspendo a exigibilidade, 

nos termos do art. 98, §3º do Código de Processo Civil. Após o trânsito em 

julgado, levantem-se eventuais penhoras e registros lavrados em 

desfavor do executado, e arquivem-se, com as anotações e baixas 

necessárias. P.R.I.C. Mirassol D’Oeste/MT. Marcos André da Silva Juiz de 

Direito (Assinado e datado digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1002674-54.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA MARCELINA DA SILVA (EXECUTADO)

 

Autos 1002674-54.2019.8.11.0011 Conforme manifestação do exequente 

vislumbra-se que o executado efetivou o pagamento do débito reclamado 

na petição inicial. Assim, conclui-se, a toda evidência, inexistir débito 

remanescente, sendo a extinção do feito medida que sobressai. Ante o 

exposto, JULGO EXTINTO o presente feito, com resolução do mérito, em 

face do pagamento integral do débito, com supedâneo no art. 924, II, do 

Novo Código de Processo Civil. Condeno a parte executada ao pagamento 

das despesas e custas processuais, se houver. Após o trânsito em 

julgado, levantem-se eventuais penhoras e registros lavrados em 

desfavor do executado, e arquivem-se, com as anotações e baixas 

necessárias. P.R.I.C. Mirassol D’Oeste/MT. Marcos André da Silva Juiz de 

Direito (Assinado e datado digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1000890-42.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ADELINO FERREIRA - ME (EXECUTADO)

 

Autos 1000890-42.2019.8.11.0011 Conforme manifestação do exequente 

vislumbra-se que o executado efetivou o pagamento do débito reclamado 

na petição inicial. Assim, conclui-se, a toda evidência, inexistir débito 

remanescente, sendo a extinção do feito medida que sobressai. Ante o 

exposto, JULGO EXTINTO o presente feito, com resolução do mérito, em 

face do pagamento integral do débito, com supedâneo no art. 924, II, do 

Novo Código de Processo Civil. Condeno a parte executada ao pagamento 

das despesas e custas processuais, se houver. Após o trânsito em 

julgado, levantem-se eventuais penhoras e registros lavrados em 

desfavor do executado, e arquivem-se, com as anotações e baixas 

necessárias. P.R.I.C. Mirassol D’Oeste/MT. Marcos André da Silva Juiz de 

Direito (Assinado e datado digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1002667-62.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE LUIZ SURUBI DE AMORIM (EXECUTADO)

 

Autos 1002667-62.2019.8.11.0011 Conforme manifestação do exequente 

vislumbra-se que o executado efetivou o pagamento do débito reclamado 

na petição inicial. Assim, conclui-se, a toda evidência, inexistir débito 

remanescente, sendo a extinção do feito medida que sobressai. Ante o 

exposto, JULGO EXTINTO o presente feito, com resolução do mérito, em 

face do pagamento integral do débito, com supedâneo no art. 924, II, do 

Novo Código de Processo Civil. Condeno a parte executada ao pagamento 

das despesas e custas processuais, se houver. Após o trânsito em 

julgado, levantem-se eventuais penhoras e registros lavrados em 

desfavor do executado, e arquivem-se, com as anotações e baixas 

necessárias. P.R.I.C. Mirassol D’Oeste/MT. Marcos André da Silva Juiz de 

Direito (Assinado e datado digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1002714-36.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

REGINALDO DA SILVA (EXECUTADO)

 

Autos 1002714-36.2019.8.11.0011 Conforme manifestação do exequente 

vislumbra-se que o executado efetivou o pagamento do débito reclamado 

na petição inicial. Assim, conclui-se, a toda evidência, inexistir débito 

remanescente, sendo a extinção do feito medida que sobressai. Ante o 

exposto, JULGO EXTINTO o presente feito, com resolução do mérito, em 

face do pagamento integral do débito, com supedâneo no art. 924, II, do 

Novo Código de Processo Civil. Condeno a parte executada ao pagamento 

das despesas e custas processuais, se houver. Após o trânsito em 

julgado, levantem-se eventuais penhoras e registros lavrados em 

desfavor do executado, e arquivem-se, com as anotações e baixas 

necessárias. P.R.I.C. Mirassol D’Oeste/MT. Marcos André da Silva Juiz de 

Direito (Assinado e datado digitalmente)
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Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1003055-62.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE SOARES VICTOR (EXECUTADO)

 

Autos 1003055-62.2019.8.11.0011 Conforme manifestação do exequente 

vislumbra-se que o executado efetivou o pagamento do débito reclamado 

na petição inicial. Assim, conclui-se, a toda evidência, inexistir débito 

remanescente, sendo a extinção do feito medida que sobressai. Ante o 

exposto, JULGO EXTINTO o presente feito, com resolução do mérito, em 

face do pagamento integral do débito, com supedâneo no art. 924, II, do 

Novo Código de Processo Civil. Condeno a parte executada ao pagamento 

das despesas e custas processuais, se houver. Após o trânsito em 

julgado, levantem-se eventuais penhoras e registros lavrados em 

desfavor do executado, e arquivem-se, com as anotações e baixas 

necessárias. P.R.I.C. Mirassol D’Oeste/MT. Marcos André da Silva Juiz de 

Direito (Assinado e datado digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1003061-69.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE WILTON POSSAVATS (EXECUTADO)

 

Autos 1003061-69.2019.8.11.0011 Conforme manifestação do exequente 

vislumbra-se que o executado efetivou o pagamento do débito reclamado 

na petição inicial. Assim, conclui-se, a toda evidência, inexistir débito 

remanescente, sendo a extinção do feito medida que sobressai. Ante o 

exposto, JULGO EXTINTO o presente feito, com resolução do mérito, em 

face do pagamento integral do débito, com supedâneo no art. 924, II, do 

Novo Código de Processo Civil. Condeno a parte executada ao pagamento 

das despesas e custas processuais, se houver. Após o trânsito em 

julgado, levantem-se eventuais penhoras e registros lavrados em 

desfavor do executado, e arquivem-se, com as anotações e baixas 

necessárias. P.R.I.C. Mirassol D’Oeste/MT. Marcos André da Silva Juiz de 

Direito (Assinado e datado digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1003008-88.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CONSTRUTORA PINHAL LTDA (EXECUTADO)

 

Autos 1003008-88.2019.8.11.0011 Conforme manifestação do exequente 

vislumbra-se que o executado efetivou o pagamento do débito reclamado 

na petição inicial. Assim, conclui-se, a toda evidência, inexistir débito 

remanescente, sendo a extinção do feito medida que sobressai. Ante o 

exposto, JULGO EXTINTO o presente feito, com resolução do mérito, em 

face do pagamento integral do débito, com supedâneo no art. 924, II, do 

Novo Código de Processo Civil. Condeno a parte executada ao pagamento 

das despesas e custas processuais, se houver. Após o trânsito em 

julgado, levantem-se eventuais penhoras e registros lavrados em 

desfavor do executado, e arquivem-se, com as anotações e baixas 

necessárias. P.R.I.C. Mirassol D’Oeste/MT. Marcos André da Silva Juiz de 

Direito (Assinado e datado digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001951-35.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

LINDINALVA BARBOSA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO SANTOS DE PAULA OAB - MT0020135A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

Autos 1001951-35.2019.8.11.0011 Aqui se tem ação previdenciária 

proposta por Lindinalva Barbosa da Silva em face do Instituto Nacional do 

Seguro Social - INSS, todos devidamente qualificados. Entre um ato e outro 

a autarquia demandada apresentou proposta de acordo no ID n. 

30843972, ao passo que a autora concordou no ID n. 30900939. Os autos 

vieram conclusos. É o breve relatório. Fundamento e Decido. Prima facie, 

mister discorrer que a atividade jurisdicional tem por finalidade justamente 

a pacificação social por meio da solução dos litígios que lhe são 

submetidos a julgamento, destarte, havendo autocomposição entre as 

partes nada mais resta senão homologá-lo. Pelo exposto, com fundamento 

no inciso III do artigo 487 do Código de Processo Civil, HOMOLOGO a 

autocomposição formulada em todos os seus termos e cláusulas e JULGO 

EXTINTO o presente feito com resolução de mérito. Caso o benefício ainda 

não esteja implantado, determino à parte ré que promova a implantação do 

benefício previdenciário no prazo de 30 (trinta) dias a contar da data da 

intimação desta sentença. Com o benefício implantado, INTIME-SE a parte 

autora para pugnar o que de direito, no prazo de 15 (quinze) dias. Nada 

sendo requerido, após o trânsito em julgado arquivem-se o processo com 

as anotações e baixas de estilo. PUBLIQUE-SE, ficando DISPENSADO o 

registro, nos termos do Provimento nº. 42/2008 da CGJ/MT e art. 317, §4º 

da CNGC/MT. Mirassol D’Oeste-MT. Marcos André da Silva Juiz de Direito 

(Assinado e datado digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1003658-38.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA VALENTIM PEREIRA (EXECUTADO)

 

Autos 1003658-38.2019.8.11.0011 Conforme manifestação do exequente 

vislumbra-se que o executado efetivou o pagamento do débito reclamado 

na petição inicial. Assim, conclui-se, a toda evidência, inexistir débito 

remanescente, sendo a extinção do feito medida que sobressai. Ante o 

exposto, JULGO EXTINTO o presente feito, com resolução do mérito, em 

face do pagamento integral do débito, com supedâneo no art. 924, II, do 

Novo Código de Processo Civil. Condeno a parte executada ao pagamento 

das despesas e custas processuais, se houver. Após o trânsito em 

julgado, levantem-se eventuais penhoras e registros lavrados em 

desfavor do executado, e arquivem-se, com as anotações e baixas 

necessárias. P.R.I.C. Mirassol D’Oeste/MT. Marcos André da Silva Juiz de 

Direito (Assinado e datado digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000302-35.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

VITORIA JOVIO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IGOR GUSTAVO VELOSO DE SOUZA OAB - TO5797 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG109730-O 

(ADVOGADO(A))

MARCELO TOSTES DE CASTRO MAIA OAB - MG0063440A 

(ADVOGADO(A))

 

Código: 1000302-35.2019.8.11.0011 Aqui se tem ação declaratória de 

inexistência de débito c/c danos morais ajuizada por VITÓRIA JOVIO em 

desfavor de BANCO BMG S.A. Em síntese, a parte autora aduziu que o 

seu benefício previdenciário sofreu descontos advindos de supostos 

empréstimos consignados contratados com o Requerido. Asseverou que 

desconhece qualquer relação financeira com o Requerido, tendo, 

inclusive, tentado solucionar o impasse pelas vias administrativas, pelo 

que restou infrutífero. Recebida a inicial, foi determinada realização de 

solenidade de conciliação, invertido o ônus da prova e deferida a tutela 

provisória de suspensão das cobranças do empréstimo consignado. 

Realizada solenidade de conciliação, restou prejudicada consoante ID n. 

20150913. O requerido apresentou contestação, oportunidade em que 

juntou um contrato em nome da autora e faturas de suposto cartão de 

crédito, sustentando a regularidade dos descontos. Impugnada a 

contestação, o autor rechaçou as teses do Requerido. Embora 

determinada a especificação de provas, as partes nada requereram. Os 

autos vieram conclusos. Decido. De proêmio, impende ressaltar que a 

presente demanda versa sobre direitos consumeristas, de modo que será 

analisada à luz dos regramentos insculpidos na Lei 8.078/90. Do perquirir 

dos autos, conclui-se que razão assiste ao pleito autoral. Na presente 

ação, discute-se se os descontos no benefício previdenciário da autora 

seriam indevidos. Invertido o ônus da prova e reconhecido o dever da ré 
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de demonstrar que os fatos alegados pelo autor não ocorreram, nos 

termos dos artigos 12, §3º e 14, §3º da Lei 8.078/1990, a requerida juntou 

um contrato com numeração diversa aos debitados nos extratos da 

autora. Ressalte-se que, no bojo da peça contestatória, a requerida aduziu 

ter prestado serviços à autora e, para corroborar com suas alegações, 

juntou um contrato e faturas de um cartão de crédito consignado. Apesar 

disso, requerida não obteve êxito em demonstrar de forma concreta a 

efetiva realização dos supostos contratos, pois como indicado 

anteriormente, o contrato juntado pela ré não possui nenhuma relação a 

estes autos, tampouco as assinaturas são parecidas. Além do mais, a 

autora sustenta os descontos indevidos por empréstimo não contratado e 

a parte ré rebate dizendo sobre a contratação de um cartão de crédito, ou 

seja, não comprovou a regularidade dos descontos. Assim, não havendo 

provas concretas de que a ré realmente realizou a prestação de serviços 

em favor da requerente, impende reconhecer que o benefício 

previdenciário da parte autora vem sendo descontado indevidamente. Em 

relação ao dano moral, não deve ser acolhido o pedido. É que o pedido é 

fundado em decorrência dos meros descontos indevidos, da mera 

cobrança indevida e, nesses casos, a situação configura-se mero 

descumprimento contratual em relação ao que não tem sido causa 

suficiente de condenação em dano moral. DISPOSITIVO Em razão de todo 

o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente ação para 

DECLARAR a inexistência de relação jurídica da autora com a parte ré em 

relação aos descontos indevidos e CONDENAR a ré à devolução do que 

foi pago indevidamente, a ser apurado em eventual liquidação de 

sentença. Condeno a parte ré ao pagamento de honorários em favor do 

advogado da autora no percentual de 10% (dez por cento) do valor do 

proveito econômico, que, aqui, será representado pela quantia exigida pelo 

banco, a ser apurado em eventual liquidação. Condeno a parte ré a pagar 

a autora o valor das despesas que tenha antecipado em decorrência da 

necessidade de promover esta demanda, o que exigirá futura 

demonstração inequívoca do pagamento da despesa. PUBLIQUE-SE, 

ficando DISPENSADO o registro, nos termos do Provimento nº. 42/2008 da 

CGJ/MT e art. 317, §4º da CNGC/MT. Mirassol D’Oeste/MT. MARCOS 

ANDRÉ DA SILVA Juiz de Direito (datado e assinado digitalmente)

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 141208 Nr: 3845-44.2011.811.0011

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Iuri Seror Cuiabano

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fazenda do Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Iuri Seror Cuiabano - OAB: 

10.838

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código: 141208

Tendo sido informado o pagamento (folha 159), expeça-se alvará de 

levantamento em favor do credor, podendo, se for o caso, ser procedida à 

vinculação do montante depositado.

Ademais, tendo ocorrido a satisfação da execução, extingo o feito e 

determino a remessa dos autos ao arquivo na condição de findo.

Cumpra-se.

Mirassol D’Oeste-MT, 22 de abril de 2020.

Marcos André da Silva

Juiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001149-03.2020.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIMAR MORAES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REU)

 

PROCESSO n. 1001149-03.2020.8.11.0011 POLO ATIVO:LUCIMAR 

MORAES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: SILVIO LUIZ GOMES DA 

SILVA POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. FINALIDADE: EFETUAR 

A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Sala de Conciliação - 

Juizado Especial Data: 23/06/2020 Hora: 17:00 , no endereço: Av. Joaquim 

Cunha, 595, TELEFONE: (65) 3241-1391, Alto da Boa Vista, MIRASSOL 

D'OESTE - MT - CEP: 78280-000 . 23 de abril de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003620-26.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS ALBERTO DA COSTA GUERRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBSON DOS REIS SILVA OAB - MT0019991A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM OAB - RJ0062192A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 

1003620-26.2019.8.11.0011. REQUERENTE: LUIS ALBERTO DA COSTA 

GUERRA REQUERIDO: NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA. Vistos. Os 

autos vieram conclusos ante o pedido da executada de Embargos à 

Execução aportados em id nº 30614380. Pois bem. Analisando 

detidamente os autos, verifico que o pleito em voga se cuida, em verdade, 

de ação autônoma, qual seja, Embargos à Execução, o qual deve ser 

distribuído em apartado, por dependência ao presente, nos termos do art. 

914, §1º, do CPC, e não ser analisado nos próprios autos, como fez a 

peticionante. Dessa feita, deixo de apreciar o pleito em voga, posto que 

inadequada a via eleita, DETERMINANDO a intimação da exequente para 

pugnar o que de direito, no prazo de 05 (cinco) dias. Após, CONCLUSOS. 

CUMPRA-SE, expedindo o necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol 

D’Oeste-MT, 23 de abril de 2020. (assinado digitalmente) Henriqueta 

Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001150-85.2020.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIMAR MORAES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REU)

 

PROCESSO n. 1001150-85.2020.8.11.0011 POLO ATIVO:LUCIMAR 

MORAES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: SILVIO LUIZ GOMES DA 

SILVA POLO PASSIVO: BANCO BRADESCO FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: Sala de Conciliação - Juizado Especial Data: 

23/06/2020 Hora: 17:30 , no endereço: Av. Joaquim Cunha, 595, 

TELEFONE: (65) 3241-1391, Alto da Boa Vista, MIRASSOL D'OESTE - MT - 

CEP: 78280-000 . 23 de abril de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001152-55.2020.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE DA SILVA CAIRES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REU)

 

PROCESSO n. 1001152-55.2020.8.11.0011 POLO ATIVO:ELIANE DA 

SILVA CAIRES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: SILVIO LUIZ GOMES 

DA SILVA POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Sala de Conciliação - 
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Juizado Especial Data: 24/06/2020 Hora: 13:30 , no endereço: Av. Joaquim 

Cunha, 595, TELEFONE: (65) 3241-1391, Alto da Boa Vista, MIRASSOL 

D'OESTE - MT - CEP: 78280-000 . 23 de abril de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001177-68.2020.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

IURI SEROR CUIABANO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IURI SEROR CUIABANO OAB - MT10838-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001177-68.2020.8.11.0011 POLO ATIVO:IURI SEROR 

CUIABANO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: IURI SEROR CUIABANO 

POLO PASSIVO: BANCO BRADESCO FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: Sala de Conciliação - Juizado Especial Data: 

24/06/2020 Hora: 14:00 , no endereço: Av. Joaquim Cunha, 595, 

TELEFONE: (65) 3241-1391, Alto da Boa Vista, MIRASSOL D'OESTE - MT - 

CEP: 78280-000 . 23 de abril de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Comarca de Juína

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000544-15.2020.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

J. G. S. M. (REQUERENTE)

M. C. D. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ZARA HUSSEIN OAB - PR18371 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. A. M. D. S. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

R. D. M. M. (TERCEIRO INTERESSADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA DE JUÍNA/MT Processo nº 1000544-15.2020.8.11.0025 

REQUERENTE: JOAO GILMAR SOUZA MARTINS, MARCIA CORDEIRO DA 

SILVA REQUERIDO: MARIA APARECIDA MENDES DA SILVA V I S T O S. 

Preenchidos os requisitos do art. 260 do CPC, cumpra-se conforme 

descrito no campo finalidade: 1). Intimação de Rita Macedo Mendes da 

Silva para que preste esclarecimentos acerca dos motivos que a levaram 

a entregar a neta aos cuidados dos requerentes e para que informe se 

concorda com o pleito adotivo, considerando que era guardiã legal da 

criança Rylari Bianca Rodrigues da Silva; Intimação da audiência para sua 

oitiva que designo para o dia 03/06/2020 às 14 horas. Após o cabal 

cumprimento do ato deprecado, devolva-se ao juízo deprecante com as 

nossas homenagens. Caso a parte a ser citada/intimada não seja 

encontrada, o Oficial deverá certificar onde poderá ser localizada 

(inclusive com telefone, local de trabalho ou ponto de referência) e 

havendo novo endereço nos autos, encaminhem-se à respectiva 

Comarca, em caráter itinerante (art. 262 do CPC), independente de nova 

deliberação, informando tal providência ao Juízo deprecante. Cumpra-se 

servindo a cópia desta decisão como mandado/ofício, no que couber. Às 

providências. FABIO PETENGILL, Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000601-04.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ASSOCIACAO JUINENSE DE ENSINO SUPERIOR DO VALE DO 

JURUENA-AJES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

NADER THOME NETO OAB - MT11890/B-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALDENIR GARCIA MENDES (REU)

MARILZA ALVES DE OLIVEIRA MENDES (REU)

 

INTIME-SE O(A) ADVOGADO(A) DA PARTE AUTORA PARA QUE EFETUE, 

NO PRAZO DE CINCO DIAS, O PAGAMENTO DAS CUSTAS JUDICIAIS 

PARA DISTRIBUIÇÃO DA CARTA PRECATÓRIA ANTERIORMENTE 

EXPEDIDA OU PARA QUE COMPROVE NOS AUTOS, NO MESMO PRAZO, 

SUA DISTRIBUIÇÃO.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001095-97.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDIO DINIZ SOARES ROSA LINO (EXECUTADO)

 

CONSIDERANDO A PORTARIA CGJ N. 142, DE 8 DE NOVEMBRO DE 2019 

QUE REGULAMENTOU O CUMPRIMENTO DE MANDADOS JUDICIAIS EM 

COMARCA DIVERSA À DO JUÍZO DE ORIGEM, QUANDO SE TRATAR DE 

PROCESSO ELETRÔNICO QUE TRAMITA NO SISTEMA PJE, NO ÂMBITO DO 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO, DISPENSANDO À 

DISTRIBUIÇÃO DE CARTA PRECATÓRIA, SALVO NOS CASOS PREVISTOS 

NO ART. 2ª DA REFERIDA PORTARIA, IMPULSIONO OS AUTOS PARA 

INTIMAR A PARTE AUTORA PARA QUE PROVIDENCIE O PAGAMENTO DE 

DILIGÊNCIA DO(A) SENHOR(A) OFICIAL(A) DE JUSTIÇA, NO PRAZO DE 10 

(DEZ) DIAS. OUTROSSIM, INFORMAMOS QUE A GUIA PARA PAGAMENTO 

DA DILIGÊNCIA DEVERÁ SER EMITIDA NO SITE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA, 

POR MEIO DA OPÇÃO “CUMPRIR DILIGÊNCIA NA: OUTRA COMARCA” E 

INFORMAR OS DADOS DO ZONEAMENTO PARA O DEVIDO 

CUMPRIMENTO.

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1000195-12.2020.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

C. H. H. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL GIL SILVA OAB - MT20303/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. D. B. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DO(A) ADVOGADO(A) DA PARTE AUTORA ACERCA DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO DESIGNADA NOS AUTOS PARA O DIA 

10/06/2020 ÀS 13H30MIN, A SER REALIZADA NO CENTRO JUDICIÁRIO DE 

SOLUÇÃO DE CONFLITOS E CIDADANIA - CEJUSC, NO FÓRUM DESTA 

COMARCA DE JUÍNA-MT.

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1002151-97.2019.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

DARCI MACHADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANILO MACHADO NUNES DA SILVA OAB - MT25330/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA SUELI CHAGAS (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DO(A) ADVOGADO(A) DA PARTE AUTORA ACERCA DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO DESIGNADA NOS AUTOS PARA O DIA 

07/07/2020, ÀS 14H30MIN, A SER REALIZADA NO CENTRO JUDICIÁRIO DE 

SOLUÇÃO DE CONFLITOS E CIDADANIA - CEJUSC, NO FÓRUM DESTA 

COMARCA DE JUÍNA-MT.

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1000964-54.2019.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

D. M. S. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DARIANE AGOSTINETTO OAB - MT20322/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

E. P. O. (REU)

 

INTIMAÇÃO DO(A) ADVOGADO(A) DA PARTE AUTORA ACERCA DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO DESIGNADA NOS AUTOS PARA O DIA 

10/06/2020, ÀS 16H30MIN, A SER REALIZADA NO CENTRO JUDICIÁRIO DE 
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SOLUÇÃO DE CONFLITOS E CIDADANIA - CEJUSC, NO FÓRUM DESTA 

COMARCA DE JUÍNA-MT.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 90362 Nr: 4683-08.2012.811.0025

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RODRIGO SIMÃO DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASSOCIAÇÃO JUINENSE DE ENSINO 

SUPERIOR DO VALE DO JURUENA - AJES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIO LEMOS GIL - 

OAB:14.933-B/MT, WELINTON JOSÉ SERPA GIL - OAB:4812/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NADER THOMÉ NETO - 

OAB:11.890-B/MT

 Nos termos da PORTARIA N.º 02/2013 – GAB 1.ª VARA e, diante do 

retorno dos autos do Tribunal de Justiça, impulsiono o presente feito a fim 

de intimar as partes para que requeiram o que for de direito no prazo de 

05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 109658 Nr: 2434-79.2015.811.0025

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ PEDRO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL GIL SILVA - 

OAB:MT/20303-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:OAB/MT 3056

 Intimação da parte autora para, querendo e no prazo legal, apresentar 

impugnação à contestação.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 122247 Nr: 2761-87.2016.811.0025

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TLAADS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VMDM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TUANNA LUDMILA ALVES 

AMORIM DOS SANTOS - OAB:20043/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATA FARIA DE OLIVEIRA 

VILELA - OAB:OAB/MT 5433, RONALDO MARTINS FRAGA - OAB:13513

 INTIMAÇÃO DO (A)ADVOGADO (A)DA PARTE REQUERIDA PARA, NO 

PRAZO LEGAL, MANIFESTAR ACERCA DA PENHORA REALIZADA EM 

FLS.150/151.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 124699 Nr: 4215-05.2016.811.0025

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO PAULINO DE BRITO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EUGÊNIO BARBOSA DE 

QUEIROZ - OAB:12457

 VISTOS,Cuida-se de pedido de cumprimento de sentença formulado pela 

Fazenda Pública Estadual objetivando o recebimento da verba 

sucumbencial fixada na sentença que julgou extinto os embargos à 

execução, em que apresentou a memória resumida dos cálculos de 

liquidação, acostando ao pedido a planilha indicativa dos índices e da 

periodicidade dos consectários da mora aplicados à hipótese.

Assim, atendidos os requisitos do art. 524 do CPC, é de rigor o 

processamento da excussão do comando decisório, razão porque, recebo 

o pedido e determino a intimação do devedor para cumprir voluntariamente 

a sentença no prazo de 15 dias, sob pena de, quedando-se inerte, incidir 

multa de 10% (dez por cento) sobre o montante da condenação (CPC, art. 

523, §1º) e, também, honorários advocatícios de 10% (dez por cento), 

com ulterior expedição de mandado de penhora e avaliação (§ 3º).Caso o 

devedor não efetue, no prazo legal, o depósito do montante discriminado, 

deverá a credora apresentar cálculo atualizado do débito acrescido da 

multa e dos honorários citados anteriormente, para, a seguir, e desde que 

requerido, expedir-se-a mandado de penhora e avaliação, que recairá 

sobre tantos bens quanto os necessários para garantir a dívida.Efetivada 

a penhora, poderá o executado apresentar impugnação (CPC, art. 525), 

que não terá efeito suspensivo (CPC, art. 525, §6º), limitando-se a defesa 

às matérias enumeradas taxativamente no rol definido nos incisos do art. 

525, §1º do Código de Processo Civil.Sem prejuízo, proceda-se a 

conversão da ação para cumprimento de sentença, invertendo-se os 

polos da ação..Às providências.Juína/MT, 13 de março de 2020.

FABIO PETENGILL

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 117503 Nr: 8610-74.2015.811.0025

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BMC S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEILA CAMILA MARIANO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ LIDIO ALVES DOS SANTOS 

- OAB:OAB/MT 20.853-A, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - 

OAB:OAB/MT 20.732-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO (A)ADVOGADO (A)DA PARTE AUTORA PARA, NO 

PRAZO LEGAL, MANIFESTAR ACERCA DA CERTIDÃO NEGATIVA DO SR. 

OFICIAL DE JUSTIÇA EM FLS.58.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 119289 Nr: 980-30.2016.811.0025

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GKA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JCDAK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO VALDENIR CALIARE - 

OAB:13443/MT, DOUGLAS MARCEL DE BARROS - OAB:17815/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO (A) ADVOGADO (A) DA PARTE AUTORA PARA, NO 

PRAZO LEGAL, INDICAR NOS AUTOS QUEM FICARÁ COMO FIEL 

DEPOSITÁRIO, CONFORME DECISÃO EM FLS.53

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 106386 Nr: 769-28.2015.811.0025

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SBDSA, DBDSA, FBDSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIO LEMOS GIL - 

OAB:14.933-B/MT, WELINTON JOSÉ SERPA GIL - OAB:4812/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO (A)ADVOGADO (A)DA PARTE AUTORA PARA, NO 

PRAZO LEGAL, MANIFESTAR ACERCA DA CERTIDÃO NEGATIVA DO SR. 

OFICIAL DE JUSTIÇA.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 106817 Nr: 989-26.2015.811.0025

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COIMMA AGROPECUÁRIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANDERLEI SALMORIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANTONIO DE ALMEIDA 

PRADO GAZZETTI - OAB:113.573/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ENADIA GARCIA DOS SANTOS 

RIBEIRO - OAB:8249-A
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 Intimação da parte devedora, por intermédio de seu advogado, para 

cumprir voluntariamente a obrigação, no prazo de 15 dias, sob pena de, 

quedando-se inerte, incidir multa e honorários no percentual de 10% sobre 

o montante da condenação (art. 523, §1º, CPC) ou, no mesmo prazo, 

manifestar sobre a possível compensação do valor depositado a título de 

caução, salientando, desde já, que eventual sobre será devolvida ao 

depositante, em conta bancária a ser indicada nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 20669 Nr: 1051-52.2004.811.0025

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Juares Alves Gadim

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALIANÇA DO BRASIL CAMPANHIA DE 

SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JARBAS ANTONIO DIAS - 

OAB:7842-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRENO AUGUSTO PINTO DE 

MIRANDA - OAB:9779/MT, MARCELO M. PORTUGAL GOUVÊA - 

OAB:OAB/SP 246.751, Pedro da Silva Dinamarco - OAB:126256/SP

 INTIMAÇÃO DO (A)ADVOGADO (A)DA PARTE AUTORA PARA, NO 

PRAZO LEGAL, MANIFESTAR ACERCA DA PETIÇÃO DE FLS.518/519.

2ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001109-47.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ROBSON TEIXEIRA PACHECO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMILLE FERNANDA FERREIRA DE SOUZA OAB - SP277652 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ABRAAO AGUSTINHO DOS SANTOS (REU)

Magistrado(s):

DAIANE MARILYN VAZ

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE JUÍNA 

DESPACHO Processo: 1001109-47.2018.8.11.0025 AUTOR(A): ROBSON 

TEIXEIRA PACHECO REU: ABRAAO AGUSTINHO DOS SANTOS Vistos, 

etc. Cuida-se de ação monitória embasada em cheques. Comprovante de 

recolhimento de custas judiciais e taxa judiciária anexado em Id n. 

18185756. Pois bem. De início, em atenção ao substabelecimento sem 

reserva de poderes de Id n. 31362090, promovam-se as retificações 

necessárias para excluir a advogada inicialmente cadastrada, fazendo 

constar como advogado(a) da parte requerente a advogada Ana Caroline 

Maraia, inscrito(a) na OABMT 26672/O. No mais, observo que o cálculo de 

atualização do débito não está correto, pois, nos termos do decidido no 

REsp 1556834/SP, julgado em sede de recurso repetitivo, o valor do 

cheque deve ser acrescido de correção monetária pelo INPC desde a data 

da emissão estampada na cártula e juros de mora de 1% ao mês, na forma 

simples, a contar da primeira apresentação à instituição financeira sacada. 

Assim, intime-se a parte requerente, na pessoa de seu advogado, para 

apresentar cálculo atualizado do débito, nos termos do decidido no REsp 

1556834/SP, no prazo de 05 (cinco) dias. Apresentado o cálculo, recebo a 

exordial e, independentemente de nova conclusão ao Gabinete, defiro a 

expedição do mandado de pagamento, concedendo à parte ré o prazo de 

15 (quinze) dias para o cumprimento e o pagamento de honorários 

advocatícios de cinco por cento do valor atribuído à causa (artigo 701, 

NCPC), anotando-se, nesse mandado, que havendo pagamento no prazo, 

ficará isento de custas processuais. Conste, ainda, que nesse prazo, o(s) 

réu(s) poderá(ão) oferecer embargos, bem como que caso não haja o 

cumprimento da obrigação ou o oferecimento de embargos, constituir-se-á 

de pleno direito o título executivo judicial, independentemente de qualquer 

formalidade, nos termos do artigo 701, § 2º, do Novo Código de Processo 

Civil. Às providências. Juína (MT), data da assinatura registrada no 

sistema. DAIANE MARILYN VAZ Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1001631-74.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

MAGAZINE JUARA COMERCIO DE VESTUARIO LTDA - ME (AUTOR(A))

ARIPUANA MAGAZINE COMERCIO DE VESTUARIO LTDA - ME (AUTOR(A))

LUZIA EVANGELISTA CANGUSSU GARCIA (AUTOR(A))

LUCINEI APARECIDA FERREIRA GARCIA (AUTOR(A))

NOVA LOJA MAGAZINE COMERCIO DE VESTUARIO LTDA - ME 

(AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JAQUELINE DE ANGELO NASCIMENTO OAB - MT0013427A-A 

(ADVOGADO(A))

HELOIZA RODRIGUES TIEPO OAB - MT24427/O (ADVOGADO(A))

WALERIA MACEDO ZAGO DIAS OAB - PA16616-B (ADVOGADO(A))

FRANCIMEYRE RUBIO PASSOS OAB - RO6507 (ADVOGADO(A))

SELMA PINTO DE ARRUDA GUIMARAES OAB - MT0003749A 

(ADVOGADO(A))

ANA PAULA SOKOLOVICZ DA COSTA OAB - MT24419/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROVITEX IND E COM DE MALHAS LTDA (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

TIAGO AZEVEDO OAB - SC37034 (ADVOGADO(A))

DAGOBERTO RAMOS OAB - SC28851 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

DAIANE MARILYN VAZ

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE JUÍNA 

DESPACHO Processo: 1001631-74.2018.8.11.0025. Embargantes: Nova 

Loja Magazine Comercio de Vestuário Ltda. - ME, Aripuanã Magazine 

Comercio de vestuário Ltda. - ME, Magazine Juara Comercio de vestuário 

Ltda. - ME, Luzia Evangelista Cangussu Garcia e Lucinei Aparecida 

Ferreira Garcia. Embargado: Rovitex Ind e Com De Malhas Ltda. Vistos etc. 

Cuida-se de embargos à execução propostos por Nova Loja Magazine 

Comércio de Vestuário Ltda. e Outros em desfavor de Rovitex Indústria e 

Comércio de Malhas Ltda., já qualificados nos autos, objetivando a 

extinção da ação executiva n. 1000394-39.2017.8.11.0025, ao argumento 

de que o instrumento particular de confissão de dívida que se fundamenta 

a pretensão executória é destituído de força executiva. E, ainda, 

pugnaram pela concessão da gratuidade judiciária e pelo recebimento dos 

embargos com efeito suspensivo. O juiz antecessor, que presidia o feito à 

época, concedeu de plano os benefícios da justiça gratuita aos 

embargantes e recebeu os presentes embargos à execução com efeito 

suspensivo sem nada fundamentar em sua decisão, o que culminou, em 

sede recursal, na cassação da decisão inicial para que outra seja 

proferida em substituição, com a devida fundamentação, conforme 

acórdão de Id n. 20305441. Por fim, os embargantes reiteraram o pedido 

de recebimento dos embargos à execução com efeito suspensivo. Em 

seguida, vieram-me os autos conclusos. Breve relato. Decido. Antes de 

analisar o pedido de atribuição de efeito suspensivo aos presentes 

embargos, imperiosa a prévia análise da pedido de concessão dos 

benefícios da justiça gratuita. Observa-se que a devedora principal e dois 

dos devedores solidários são pessoas jurídicas de direito privado, 

porquanto o deferimento da gratuidade judiciária exige cabal comprovação 

da situação de hipossuficiência financeira, não bastando a mera alegação, 

conforme enunciado sumular de n. 481 do STJ. Assim sendo, por não 

estar convencida da alegação de hipossuficiência financeira, determino a 

intimação dos embargantes para comprovarem, no prazo de 05 (cinco) 

dias, que realmente não possuem condições de efetuar o pagamento das 

custas judiciais e taxa judiciária, sob pena de indeferimento da gratuidade 

judiciária. Às providências. Juína (MT), data da assinatura registrada no 

sistema. DAIANE MARILYN VAZ Juíza de Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 109380 Nr: 2251-11.2015.811.0025

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO LUIZ DA SILVA BAZZO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA LUISA DOMINGUES FERREIRA, EDSON 

BATISTA FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANAÍNA BRAGA DE ALMEIDA - 
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OAB:13.701/MT, PEDRO FRANCISCO SOARES - OAB:12999/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANO ZANDONÁ - 

OAB:16.829/MT

 Vistos, etc.

Considerando que foram tomadas medidas de prevenção pelo Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, por meio da Portaria-Conjunta 249, de 

18 de março de 2020, determinando o fechamento de todos os Fóruns das 

Comarcas do Estado e instituindo o regime obrigatório de teletrabalho, 

redesigno a audiência outrora aprazada para o dia 14 de julho de 2020, às 

13h30.

Expeçam-se as intimações necessárias.

Às providências.

Juína/MT, 22 de abril de 2020.

DAIANE MARILYN VAZ

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 110673 Nr: 2894-66.2015.811.0025

 AÇÃO: Interdito Proibitório->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA LUISA DOMINGUES FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO LUIZ DA SILVA BAZZO, SANDRA 

HELENA VERONESE BAZZO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANO ZANDONÁ - 

OAB:16.829/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JANAÍNA BRAGA DE ALMEIDA 

- OAB:13.701/MT, PEDRO FRANCISCO SOARES - OAB:12999/O

 Vistos, etc.

Considerando que foram tomadas medidas de prevenção pelo Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, por meio da Portaria-Conjunta 249, de 

18 de março de 2020, determinando o fechamento de todos os Fóruns das 

Comarcas do Estado e instituindo o regime obrigatório de teletrabalho, 

redesigno a audiência outrora aprazada para o dia 14 de julho de 2020, às 

14h30.

Expeçam-se as intimações necessárias.

Às providências.

Juína/MT, 22 de abril de 2020.

DAIANE MARILYN VAZ

Juíza de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000968-28.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

HILONES NEPOMUCENO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HILONES NEPOMUCENO OAB - MT0014764A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

DAIANE MARILYN VAZ

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE JUÍNA 

DECISÃO Processo: 1000968-28.2018.8.11.0025 EXEQUENTE: HILONES 

NEPOMUCENO EXECUTADO: MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO 

Vistos, etc. Cuida-se de ação executiva ajuizada em face do Estado de 

Mato Grosso, fundamentada em certidões de honorários, expedidas nos 

termos do Prov. 09/2007-CGJ, objetivando o recebimento do montante de 

R$ 8.000,00 (oito mil reais). Ocorre que a questão em debate está afeta à 

competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública, nos termos 

do art. 2º, § 4º, da Lei n. 12.153/2009 e art. 1º, inc. II da Resolução n. 

004/2014/TP/TJMT. Isso posto, considerando que o valor atribuído à causa 

é inferior a 60 (sessenta) salários mínimos, reconheço a incompetência 

absoluta deste Juízo para processar e julgar o feito e DECLINO A 

COMPETÊNCIA em favor do Juizado Especial Cível da Comarca de Juína, 

eis que por força do art. 1º, da Resolução n. 004/2014/TP, passou a atuar 

na condição de Juizado Especial da Fazenda Pública, nos termos da Lei 

Federal n. 12.153/2009. Redistribua-se e remeta-se o feito ao Juizado 

Especial Cível de Juína, com as nossas homenagens. Às providências. 

Juína (MT), data da assinatura registrada no sistema. DAIANE MARILYN 

VAZ Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1001151-96.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA SIMIONATTO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICIA SIMIONATTO OAB - MT14577/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

DAIANE MARILYN VAZ

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE JUÍNA 

DECISÃO Processo: 1001151-96.2018.8.11.0025 EXEQUENTE: PATRICIA 

SIMIONATTO EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. 

Cuida-se de ação executiva ajuizada em face do Estado de Mato Grosso, 

fundamentada em certidões de honorários, expedidas nos termos do Prov. 

09/2007-CGJ, objetivando o recebimento do montante de R$ 6.275,57 (seis 

mil, duzentos e setenta e cinco reais e cinquenta e sete centavos). Ocorre 

que a questão em debate está afeta à competência absoluta do Juizado 

Especial da Fazenda Pública, nos termos do art. 2º, § 4º, da Lei n. 

12.153/2009 e art. 1º, inc. II da Resolução n. 004/2014/TP/TJMT. Isso 

posto, considerando que o valor atribuído à causa é inferior a 60 

(sessenta) salários mínimos, reconheço a incompetência absoluta deste 

Juízo para processar e julgar o feito e DECLINO A COMPETÊNCIA em favor 

do Juizado Especial Cível da Comarca de Juína, eis que por força do art. 

1º, da Resolução n. 004/2014/TP, passou a atuar na condição de Juizado 

Especial da Fazenda Pública, nos termos da Lei Federal n. 12.153/2009. 

Redistribua-se e remeta-se o feito ao Juizado Especial Cível de Juína, com 

as nossas homenagens. Às providências. Juína (MT), data da assinatura 

registrada no sistema. DAIANE MARILYN VAZ Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1001547-39.2019.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ROSELI DE FATIMA STOCCO (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREIA FERNANDES DOS SANTOS OAB - PR78733 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (EMBARGADO)

Magistrado(s):

DAIANE MARILYN VAZ

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE JUÍNA 

DECISÃO Processo: 1001547-39.2019.8.11.0025 EMBARGANTE: ROSELI 

DE FATIMA STOCCO EMBARGADO: BANCO BRADESCO Vistos etc. I – 

Além dos pressupostos previstos no artigo 319 do NCPC, observa-se que 

a causa de pedir exposta na inicial se amolda perfeitamente às hipóteses 

previstas nos incisos III e VI do artigo 917 do CPC, portanto, presentes os 

pressupostos legais, e por serem tempestivos (certidão de Id n. 

30370360), recebo os embargos à execução. II – Defiro os benefícios da 

justiça gratuita ao(s) embargante(s), conforme art. 98 c/c art. 99, § 3º, 

NCPC. III - Nos termos do artigo 919, § 1º do NCPC, inadmissível o 

recebimento dos embargos com efeito suspensivo, visto que não houve 

comprovação dos requisitos do dispositivo legal supramencionado, bem 

como a execução não foi garantida por penhora ou caução idônea. IV - 

Intime-se a parte embargada na pessoa do seu advogado, para 

apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias (art. 920, I, NCPC[1]) e, 

em seguida, manifeste-se o embargante em igual prazo. V – Empós, 

volte-me concluso para sentença. Às providências. Juína (MT), data da 

assinatura registrada no sistema. DAIANE MARILYN VAZ Juíza de Direito 

[1] 5. Intimação. Por medida de economia processual, a norma não exige a 

citação do credor, mas apenas sua ouvida em 15 (quinze) dias, que pode 

dar-se na pessoa de seu advogado por intermédio de intimação. 

(Comentários ao Código de Processo Civil, Nelson Nery Junior, Rosa Maria 

de Andrade Nery, São Paulo, Editora Revista dos Tribunais, 2015).

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1001288-78.2018.8.11.0025
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Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA APARECIDA DAVID (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA APARECIDA DAVID OAB - MT4889/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

Tem a presente a finalidade de INTIMAR a advogada exequente para, no 

prazo de 10 dias, a contar do retorno do expediente forense, apresentar e 

depositar em secretaria as certidões de honorários exequendas.

Comarca de Nova Mutum

1ª Vara

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 0000778-04.2017.8.11.0030

Parte(s) Polo Ativo:

CLOVIS NARDINI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANE BUSSOLARO OAB - MT0015051A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ EDERSON FISCHER (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE NOVA 

MUTUM Impulsionamento por Certidão - Atos Ordinatórios PJE nº 

0000778-04.2017.8.11.0030 Nos termos da legislação vigente e do artigo 

1.207 da CNGC, impulsiono estes autos para intimar a parte autora para 

que providencie o pagamento da diligência do Oficial de Justiça, no prazo 

de 05 (cinco) dias, mediante a expedição de guia de recolhimento 

disponível no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

(www.tjmt.jus.br) no menu Serviços>Guias>Emissão de Guia de 

Diligência, regulamentada pelo Provimento 07/2017 - CGJ. Obs.: o valor é 

calculado pelo sistema conforme o local indicado para a realização da 

diligência. MILENE ARISSAVA Gestor (a) de Secretaria

Despacho Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1001923-70.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

TAUA BIODIESEL LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO PIZZOLATO OAB - SP68647-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ZAID ARBID (REU)

ADRIANA SCHOTTEN WITTMANN (REU)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA NOVA MUTUM PROCESSO N. 1001923-70.2018.8.11.0086 

AUTOR(A): TAUA BIODIESEL LTDA REU: ZAID ARBID, ADRIANA 

SCHOTTEN WITTMANN Vistos, etc. Proceda-se a serventia com a emissão 

das guias de depósito, a fim de que se efetive no prazo de 5 (cinco) dias, 

conforme o art. 542, inciso I, do Código de Processo Civil. Após, cite-se a 

parte Requerida para levantar o depósito ou oferecer resposta no prazo 

de 15 (quinze) dias, observando-se, imperiosamente, o disposto no art. 

546, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Por oportuno, a 

alegação de que o depósito não é integral só será admissível se a parte 

Requerida indicar o montante que entende devido (CPC, art. 544, IV). 

Alegada a insuficiência do depósito e indicado o montante que se entende 

devido, ao Autor é lícita a complementação no prazo de 10 (dez) dias, 

contado da intimação (CPC, art. 545). Por outro lado, poderá a parte 

Requerida levantar, desde logo, a quantia depositada, com a consequente 

liberação parcial da parte Requerente, prosseguindo o processo quanto à 

parcela controvertida (art. 545, § 1º, do CPC). Por fim, conclusos para 

deliberação. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Nova 

Mutum/MT, 22 de abril de 2020. Cássio Leite de Barros Netto Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002632-71.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO LUZ PEREIRA OAB - MT0018473S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WISLLEY DOS SANTOS SILVA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA NOVA MUTUM PROCESSO N. 1002632-71.2019.8.11.0086 

REQUERENTE: BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO REQUERIDO: WISLLEY DOS SANTOS SILVA Vistos, etc. 

De proêmio, no que concerne a comprovação dos efeitos da mora tenho 

como ausente, uma vez que, o “Aviso de Recebimento” acostado aos 

autos, apesar de devidamente enviado para o endereço constante do 

contrato, não informa o motivo da devolução da correspondência (Id. 

25588328), bem como o protesto se deu por meio de edital, de modo que, 

não constituído os seus efeitos. Intime-se a parte Requerente a fim de 

emendar a inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, para fins de comprovar se 

a parte Requerida fora devidamente notificada acerca da mora. O não 

cumprimento da emenda a inicial acarretará o indeferimento da petição 

inicial, na forma do art. 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil. 

Após, conclusos para deliberação. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Às providências. Nova Mutum/MT, 22 de abril de 2020. Cássio Leite de 

Barros Netto Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001695-95.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT9708-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE BONAMIGO (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE NOVA 

MUTUM Impulsionamento por Certidão - Atos Ordinatórios PJE nº 

1001695-95.2018.8.11.0086 Nos termos da legislação vigente e do artigo 

1.207 da CNGC, impulsiono estes autos para intimar a parte autora para 

que providencie o COMPLEMENTO DA DILIGÊNCIA DO OFICIAL DE 

JUSTIÇA COM OS VALORES INFORMADOS EM ID: 24079204, bem como 

para que proceda com o pagamento da diligência do Oficial de Justiça 

PARA INTIMAÇÃO DETERMINADA EM ID: 31356687, no prazo de 05 

(cinco) dias, mediante a expedição de guia de recolhimento disponível no 

site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br) no 

menu Serviços>Guias>Emissão de Guia de Diligência, regulamentada pelo 

Provimento 07/2017 - CGJ. Obs.: o valor é calculado pelo sistema 

conforme o local indicado para a realização da diligência. MOACIR RIBOLLI 

JUNIOR Gestor (a) de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000627-13.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS FUNCIONARIOS 

DA CARGILL (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MANUEL VIEIRA DE ARAUJO NETO OAB - SP327559 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE ALIF DAMACENO (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE NOVA 

MUTUM Impulsionamento por Certidão - Atos Ordinatórios PJE nº 

1000627-13.2018.8.11.0086 Nos termos da legislação vigente e do artigo 

1.207 da CNGC, impulsiono estes autos para intimar a parte autora para 

que providencie o pagamento da diligência do Oficial de Justiça, no prazo 

de 05 (cinco) dias, mediante a expedição de guia de recolhimento 

disponível no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

(www.tjmt.jus.br) no menu Serviços>Guias>Emissão de Guia de 

Diligência, regulamentada pelo Provimento 07/2017 - CGJ. Obs.: o valor é 

calculado pelo sistema conforme o local indicado para a realização da 

diligência. MOACIR RIBOLLI JUNIOR Gestor (a) de Secretaria

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):
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 Cod. Proc.: 93821 Nr: 2343-63.2016.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fátima Zaira Zanette

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Patrícia Tieppo Rossi - OAB:MT 

13.828-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador(a) Federal do I N 

S S - OAB:

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 11 da Resolução 

458/2017-CJF, impulsiono os autos para intimar as partes, na pessoa do 

seu procurador, para manifestarem acerca do inteiro teor do ofício 

requisitório retro expedido, no prazo legal.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000211-74.2020.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

IVONE MARIA BAZANA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO MANOEL DIAS MUNHOZ OAB - MT22183/O (ADVOGADO(A))

TATHIANE DALLA VECCHIA OAB - MT21377/O (ADVOGADO(A))

CLARICE BAGNARA SCHLEICHER OAB - MT19936/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (REU)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA NOVA MUTUM PROCESSO N. 1000211-74.2020.8.11.0086 

AUTOR(A): IVONE MARIA BAZANA REU: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL - INSS Vistos, etc. Com a devida vênia a parte 

Requerente, impossível o deferimento do pedido de gratuidade da justiça. 

Como se sabe, tal benefício se estende apenas àqueles necessitados, 

sem condições para o pagamento das custas processuais sem o 

consequente prejuízo ao seu sustento ou de sua família. Não é o que 

ocorre com a parte Requerente, uma vez que, não demonstra ser pessoa 

de pequeno porte financeiro que necessita de justiça gratuita. É evidente 

que se mostra capaz de recolher às custas necessárias ao recebimento e 

processamento de sua pretensão, haja vista, não ter condão para 

gratuidade processual. No mais, cabia demonstrar, contabilmente, a sua 

impossibilidade de pagar a taxa judiciária exigida. INDEFIRO, pois, o pedido 

de gratuidade da justiça. De mais a mais, impossível o deferimento do 

pedido de pagamento de custas ao final do processo. Referida benesse 

deve ser concedida apenas àqueles momentaneamente necessitados, 

sem condições para o pagamento das custas processuais sem o 

consequente prejuízo ao seu sustento ou de sua família, a teor do 

disposto no art. 456 da CNGC/MT, com redação “in verbis”: “Art. 456. A 

taxa judiciária, as custas judiciais e despesas judiciais deverão ser 

recolhidas no ato da distribuição da inicial, exceto nos casos em que a 

parte demonstre incapacidade momentânea do pagamento, desde que 

comprovada tal necessidade ou impossibilidade no momento exigível.” 

Nesse sentido, de grande a valia o disposto pelo Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso: “AGRAVO REGIMENTAL – DECISÃO 

MONOCRÁTICA - NEGATIVA SEGUIMENTO – ART. 557, CAPUT, DO CPC - 

AGRAVO DE INSTRUMENTO – JUSTIÇA GRATUITA – AUSÊNCIA DE 

COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA - PAGAMENTO DE CUSTAS AO 

FINAL DO PROCESSO - IMPRESCINDÍVEL A DEMONSTRAÇÃO DA 

NECESSIDADE, CONFORME ESTABELECE O ITEM 2.14.2 DA CNGC - 

AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS NOVOS CAPAZES DE ENSEJAR A 

REFORMA DA DECISÃO RECORRIDA - RECURSO DESPROVIDO. Não 

merece reparo a negativa de seguimento a recurso de agravo de 

instrumento manifestamente improcedente e em confronto a jurisprudência 

dominante do STJ a respeito do indeferimento da assistência judiciária. A 

simples declaração do interessado no sentido de que não tem condições 

de arcar com as despesas do processo, sem prejuízo próprio ou de sua 

família, por se tratar de presunção relativa, pode ser afastada pelo 

julgador, fundamentadamente. (STJ, AgRg no AREsp 607.252/SP). O 

pagamento das custas processuais no final do processo apenas se 

admite mediante a demonstração pela parte da sua incapacidade 

momentânea para o pagamento, consoante o item 2.14.2 da Consolidação 

das Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça.” (AgR 153052/2015, 

DRA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, 

Julgado em 24/11/2015, Publicado no DJE 02/12/2015). “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO — PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA — 

INDEFERIMENTO — PAGAMENTO DAS DESPESAS PROCESSUAIS — 

IMPOSSIBILIDADE — NÃO COMPROVAÇÃO. RECOLHIMENTO DE CUSTAS 

AO FINAL — INCAPACIDADE MOMENTÂNEA — NÃO VERIFICAÇÃO — 

ARTIGO 257 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL — APLICAÇÃO. Não 

comprovada a impossibilidade de pagamento das despesas processuais, 

é de rigor o indeferimento da assistência judiciária, visto que o benefício é 

de ser deferido a quem, verdadeira e honestamente, necessita. O 

recolhimento de custas ao final somente é de ser deferido “nos casos em 

que a parte demonstre incapacidade momentânea do pagamento”, nos 

termos do Provimento nº 08/2013-CGJ, o que não se verifica na hipótese. 

Não obstante, deve ser assegurado à parte o direito ao seu recolhimento 

no prazo de trinta (30) dias, consoante prevê o artigo 257 do Código de 

Processo Civil. Recurso provido em parte.” (TJMT - Agravo de Instrumento 

n.122001/2014, Rel. Des. Luiz Carlos da Costa, 4ª Câmara Cível, julgado 

em 31/03/2015, publicado no DJE 13/04/2015). (Sem grifos no original). 

Desta forma, intime-se a Requerente para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, promova o recolhimento das custas processuais, sob pena de 

cancelamento da distribuição, conforme art. 290 do Código de Processo 

Civil. Transcorrido o prazo, com ou sem manifestação, conclusos para 

deliberação. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Às providências. 

Com urgência. Nova Mutum/MT, 23 de abril de 2020. Cássio Leite de 

Barros Netto Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003015-83.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

SILMARA CRISTINA MENDES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA NATHALY VELASCO SILVA MARQUES OAB - MT23959/O 

(ADVOGADO(A))

SONIA DE FATIMA DA SILVA OAB - MT0018130A (ADVOGADO(A))

HELTON GEORGE RAMOS OAB - MT0011237S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS (REU)

INSS - AGÊNCIA LUCAS DO RIO VERDE (REU)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA NOVA MUTUM PROCESSO N. 1003015-83.2018.8.11.0086 

AUTOR(A): SILMARA CRISTINA MENDES REU: INSS, INSS - AGÊNCIA 

LUCAS DO RIO VERDE Vistos, etc. De proêmio, conforme manifestação de 

Id. 25919272, até a presente data não fora implantado o benefício 

concedido à parte Autora. Assim, determino o cumprimento da 

determinação de implantação do benefício concedido na sentença (Id. 

24544528), no prazo de 30 (trinta) dias, pelo Instituto Requerido, sob pena 

do pagamento de astreintes no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), 

limitado ao valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), sem prejuízo da 

instauração de inquérito criminal para apuração da prática de crime de 

desobediência. Com a intimação, encaminhem-se cópia dos documentos 

pertinentes e da presente decisão. Após, nos ditames do art. 1.010 do 

Código de Processo Civil, considerando a interposição de Recurso de 

Apelação, e já constando os autos com as devidas contrarrazões, 

remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal Regional Federal da Primeira 

Região, com as nossas homenagens. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Às providências. Com urgência. Nova Mutum/MT, 23 de abril 

de 2020. Cássio Leite de Barros Netto Juiz de Direito

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001617-67.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

TONELLO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS PEREIRA MULLER OAB - MT0018308A (ADVOGADO(A))

TAIANA ORSI OAB - MT25337/O (ADVOGADO(A))
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LUIS FELIPE LAMMEL OAB - MT7133-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CHEREMETA E CHEREMETA LTDA - ME (REU)

 

2ª VARA - COMARCA DE NOVA MUTUM IMPULSIONAMENTO POR 

CERTIDÃO - ATO ORDINATÓRIO Processo: 1001617-67.2019.8.11.0086 

Partes: TONELLO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. - ADVOGADOS 

DO(A) AUTOR(A): VINICIUS PEREIRA MULLER - MT0018308A, LUIS FELIPE 

LAMMEL - MT7133-O, TAIANA ORSI - MT25337/O X CHEREMETA E 

CHEREMETA LTDA - ME - Assunto: MONITÓRIA (40) Nos termos da 

legislação vigente e do artigo 1.207 da CNGC, impulsiono estes autos para 

intimar a parte autora para que providencie o pagamento da diligência do 

Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias, mediante a expedição de 

guia de recolhimento disponível no site do Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso (www.tjmt.jus.br) no menu Serviços>Guias>Emissão de 

Guia de Diligência, regulamentada pelo Provimento 07/2017 - CGJ. Obs.: o 

valor é calculado pelo sistema conforme o local indicado para a realização 

da diligência. Em sendo em comarca diversa à do juízo de origem, no 

âmbito do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, a guia para 

pagamento da diligência deverá ser emitida no site do TJ-MT, por meio da 

opção "cumprir diligência na: outra comarca" e informar os dados do 

zoneamento para o devido cumprimento, nos termos da portaria 

142/2019-CGJ.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001236-59.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

BENVINA MARIA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLUCY PEREIRA DA SILVA OAB - MT16016-O (ADVOGADO(A))

MARCELO DA PIEVE OAB - MT11284-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MERCADO E LANCHONETE ESTRELA EIRELI - ME (REU)

ADEMAR ANTONIO FRANZ (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO CEJUSC - CENTRAL 

JUDICIÁRIA DE SOLUÇÃO DE CONFLITO DE NOVA MUTUM ATO 

ORDINATÓRIO. Nos termos da legislação vigente e com espeque no que 

dispõe o capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, bem como o 

Provimento 56/2007 - CGJ, impulsiono os presentes autos com a finalidade 

de: designar Audiência de Conciliação para o dia 10 de agosto de 2020, às 

15h30min (MT). NOVA MUTUM, 16 de abril de 2020. ANA MARIA FREITAS 

DOS SANTOS E SILVA MARTINS BALTIERI Gestor(a) Judiciário(a) SEDE 

DO CEJUSC - CENTRAL JUDICIÁRIA DE SOLUÇÃO DE CONFLITO DE NOVA 

MUTUM E INFORMAÇÕES: RUA DAS HELICÔNIAS, 444N, JARDIM DAS 

ORQUÍDEAS, NOVA MUTUM - MT - CEP: 78450-000 - TELEFONE: (65) 

33083434

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003055-31.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

L. V. T. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO DORIVAL DE MATTOS OAB - MT0013477S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

U. C. D. T. M. D. R. D. J. L. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO LOPES DE OLIVEIRA OAB - RJ080687 (ADVOGADO(A))

 

2ª VARA - COMARCA DE NOVA MUTUM IMPULSIONAMENTO POR 

CERTIDÃO - ATO ORDINATÓRIO Processo: 1003055-31.2019.8.11.0086 

Assunto: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) Processo impulsionado com a 

prolação do ato processual adequado, para intimar as partes, na pessoa 

de seus procuradores, por todo o teor do ID 31346559(Decisão), contudo, 

sem publicação do conteúdo, nos ditames do Art. 423 da CNGC/MT de 

2016, com redação “in verbis”: “Tramitando o processo em segredo de 

justiça, as intimações pelo Diário da Justiça Eletrônico indicarão apenas as 

iniciais das partes, além da natureza da ação, número dos autos e o(s) 

nome(s) do(s) advogado(s)”.

Intimação Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1000960-28.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

J. V. S. R. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO DA FONSECA E SILVA NETO OAB - MT22447-O (ADVOGADO(A))

ADRIANA DE ABREU OAB - MT22285-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

F. B. R. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PEDRO DA FONSECA E SILVA NETO OAB - 041.000.991-18 

(PROCURADOR)

ADRIANA DE ABREU OAB - 000.735.841-50 (PROCURADOR)

 

2ª VARA - COMARCA DE NOVA MUTUM IMPULSIONAMENTO POR 

CERTIDÃO - ATO ORDINATÓRIO Processo: 1000960-28.2019.8.11.0086 

Assunto: DIVÓRCIO CONSENSUAL (98) Processo impulsionado com a 

prolação do ato processual adequado, para intimar as partes, na pessoa 

de seus procuradores, por todo o teor do ID 29188514(Decisão), contudo, 

sem publicação do conteúdo, nos ditames do Art. 423 da CNGC/MT de 

2016, com redação “in verbis”: “Tramitando o processo em segredo de 

justiça, as intimações pelo Diário da Justiça Eletrônico indicarão apenas as 

iniciais das partes, além da natureza da ação, número dos autos e o(s) 

nome(s) do(s) advogado(s)”.

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1000402-22.2020.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

L. F. D. O. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO HENRIQUE GASPAR DA SILVA OAB - MT17412/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. L. D. S. (REU)

 

2ª VARA - COMARCA DE NOVA MUTUM IMPULSIONAMENTO POR 

CERTIDÃO - ATO ORDINATÓRIO Processo: 1000402-22.2020.8.11.0086 

Assunto: ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68 (69) Processo 

impulsionado com a prolação do ato processual adequado, para intimar a 

parte AUTORA na pessoa do seu procurador, por todo o teor do ID 

31090039(Decisão), contudo, sem publicação do conteúdo, nos ditames 

do Art. 423 da CNGC/MT de 2016, com redação “in verbis”: “Tramitando o 

processo em segredo de justiça, as intimações pelo Diário da Justiça 

Eletrônico indicarão apenas as iniciais das partes, além da natureza da 

ação, número dos autos e o(s) nome(s) do(s) advogado(s)”.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000179-69.2020.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS OAB - PR8123-A (ADVOGADO(A))

THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA OAB - MT21589-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLA DE FATIMA POLIPPO BORTOLOTTI (REU)

IVONI PEDRO BORTOLOTTI (REU)

DIEIMES BORTOLOTTI (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO Segunda Vara da 

C o m a r c a  d e  N o v a  M u t u m 

____________________________________________________________

___________ Processo nº 1000179-69.2020.8.11.0086 Vistos. Da analise 

do feito, verifico que o autor juntou o documento de ID nº 28686518 com 

orientação da página equivocada, o que inviabiliza a análise do feito. 

Outrossim, impõe registrar que a teor do disposto no artigo 32 da 

Resolução nº 03/2018 do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, é 

de responsabilidade do peticionante a classificação e organização de 

documentos de forma a facilitar o exame dos autos. Senão, vejamos: “Art. 

32. Será de responsabilidade do peticionante a classificação e 

organização dos documentos digitais ou digitalizados e anexados às 

petições eletrônicas, de forma a facilitar o exame dos autos digitais. § 1º 

Os arquivos a serem juntados aos autos eletrônicos deverão utilizar 

descrição que identifique, resumidamente, os documentos neles contidos 

e, se for o caso, os períodos a que se referem e, individualmente 

considerados, devem trazer os documentos da mesma espécie, 

ordenados cronologicamente e apresentados na posição correta para 

leitura. § 2º O preenchimento dos campos “Descrição” e “Tipo de 
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Documento”, exigido pelo Sistema PJe para anexar arquivos à respectiva 

petição, deve guardar correspondência com a descrição conferida aos 

arquivos. § 3º Na hipótese de classificação equivocada dos documentos 

que possa dificultar o julgamento do mérito ou comprometer a célere 

tramitação, o magistrado determinará a emenda da petição, na forma do 

artigo 321, caput, do CPC. § 4º Não sanada a anomalia, o magistrado 

determinará a retirada da visibilidade do documento ou, em se tratando de 

petição inicial, procederá na forma do parágrafo único do artigo 321, 

caput, do CPC. § 5º Quando a forma de apresentação dos documentos 

puder ensejar prejuízo à prestação jurisdicional e ao exercício do 

contraditório e da ampla defesa, poderá o magistrado determinar nova 

apresentação, bem como a exclusão dos anteriormente juntados.” Assim, 

determino a emenda a inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, a fim de que o 

autor apresente o documento registrado sob o ID nº 28686518 com 

orientação de pagina correta, a fim de viabilizar sua leitura, com fulcro no 

artigo 321 do Código de Processo Civil. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Às providências. Nova Mutum-MT, 06 de abril de 2020. 

LUCIANA DE SOUZA CAVAR MORETTI Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003089-06.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT9708-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIA REGINA DA SILVA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO Segunda Vara da 

C o m a r c a  d e  N o v a  M u t u m 

____________________________________________________________

___________ Processo nº 1003089-06.2019.8.11.0086 Vistos. Da analise 

do feito, verifico que o autor juntou o documento de ID nº 28234209 com 

orientação da página equivocada, o que inviabiliza a análise do feito. 

Outrossim, impõe registrar que a teor do disposto no artigo 32 da 

Resolução nº 03/2018 do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, é 

de responsabilidade do peticionante a classificação e organização de 

documentos de forma a facilitar o exame dos autos. Senão, vejamos: “Art. 

32. Será de responsabilidade do peticionante a classificação e 

organização dos documentos digitais ou digitalizados e anexados às 

petições eletrônicas, de forma a facilitar o exame dos autos digitais. § 1º 

Os arquivos a serem juntados aos autos eletrônicos deverão utilizar 

descrição que identifique, resumidamente, os documentos neles contidos 

e, se for o caso, os períodos a que se referem e, individualmente 

considerados, devem trazer os documentos da mesma espécie, 

ordenados cronologicamente e apresentados na posição correta para 

leitura. § 2º O preenchimento dos campos “Descrição” e “Tipo de 

Documento”, exigido pelo Sistema PJe para anexar arquivos à respectiva 

petição, deve guardar correspondência com a descrição conferida aos 

arquivos. § 3º Na hipótese de classificação equivocada dos documentos 

que possa dificultar o julgamento do mérito ou comprometer a célere 

tramitação, o magistrado determinará a emenda da petição, na forma do 

artigo 321, caput, do CPC. § 4º Não sanada a anomalia, o magistrado 

determinará a retirada da visibilidade do documento ou, em se tratando de 

petição inicial, procederá na forma do parágrafo único do artigo 321, 

caput, do CPC. § 5º Quando a forma de apresentação dos documentos 

puder ensejar prejuízo à prestação jurisdicional e ao exercício do 

contraditório e da ampla defesa, poderá o magistrado determinar nova 

apresentação, bem como a exclusão dos anteriormente juntados.” Assim, 

determino a emenda a inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, a fim de que o 

autor apresente o documento registrado sob o ID nº 28234209 com 

orientação de pagina correta, a fim de viabilizar sua leitura, com fulcro no 

artigo 321 do Código de Processo Civil. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Às providências. Nova Mutum-MT, 06 de abril de 2020. 

LUCIANA DE SOUZA CAVAR MORETTI Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001664-41.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO MOCELLIN - LOT JARDIM EUROPA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TAIANA ORSI OAB - MT25337/O (ADVOGADO(A))

LUIS FELIPE LAMMEL OAB - MT7133-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

YURI RODRIGUES BARBOSA (EXECUTADO)

 

2ª VARA - COMARCA DE NOVA MUTUM IMPULSIONAMENTO POR 

CERTIDÃO - ATO ORDINATÓRIO Processo: 1001664-41.2019.8.11.0086 

Partes: PAULO MOCELLIN - LOT JARDIM EUROPA - ADVOGADOS DO(A) 

EXEQUENTE: TAIANA ORSI - MT25337/O, LUIS FELIPE LAMMEL - 

MT7133-O X YURI RODRIGUES BARBOSA - Assunto: EXECUÇÃO DE 

TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159) Nos termos da legislação vigente e do artigo 

1.207 da CNGC, impulsiono estes autos para intimar a parte autora para 

que providencie o pagamento da diligência do Oficial de Justiça, no prazo 

de 05 (cinco) dias, mediante a expedição de guia de recolhimento 

disponível no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

(www.tjmt.jus.br) no menu Serviços>Guias>Emissão de Guia de 

Diligência, regulamentada pelo Provimento 07/2017 - CGJ. Obs.: o valor é 

calculado pelo sistema conforme o local indicado para a realização da 

diligência. Em sendo em comarca diversa à do juízo de origem, no âmbito 

do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, a guia para pagamento da 

diligência deverá ser emitida no site do TJ-MT, por meio da opção "cumprir 

diligência na: outra comarca" e informar os dados do zoneamento para o 

devido cumprimento, nos termos da portaria 142/2019-CGJ.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000157-11.2020.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA OAB - MT4032-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANA CARLA DE SOUZA (EXECUTADO)

 

2ª VARA - COMARCA DE NOVA MUTUM IMPULSIONAMENTO POR 

CERTIDÃO - ATO ORDINATÓRIO Processo: 1000157-11.2020.8.11.0086 

Partes: ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ADVOGADO DO(A) 

EXEQUENTE: GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA - MT4032-O X ANA 

CARLA DE SOUZA - Assunto: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL 

(159) Nos termos da legislação vigente e do artigo 1.207 da CNGC, 

impulsiono estes autos para intimar a parte autora para que providencie o 

pagamento da diligência do Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias, 

mediante a expedição de guia de recolhimento disponível no site do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br) no menu 

Serviços>Guias>Emissão de Guia de Diligência, regulamentada pelo 

Provimento 07/2017 - CGJ. Obs.: o valor é calculado pelo sistema 

conforme o local indicado para a realização da diligência. Em sendo em 

comarca diversa à do juízo de origem, no âmbito do Poder Judiciário do 

Estado de Mato Grosso, a guia para pagamento da diligência deverá ser 

emitida no site do TJ-MT, por meio da opção "cumprir diligência na: outra 

comarca" e informar os dados do zoneamento para o devido cumprimento, 

nos termos da portaria 142/2019-CGJ.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000213-44.2020.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

CERVEJARIA PETROPOLIS DO CENTRO OESTE LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

OTTO MEDEIROS DE AZEVEDO JUNIOR OAB - MT7683-O 

(ADVOGADO(A))

BEATRIZ PEREIRA DE AZEVEDO SANT ANA OAB - MT22669-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANA PAULA DE MORAES - ME (REU)

 

2ª VARA - COMARCA DE NOVA MUTUM IMPULSIONAMENTO POR 

CERTIDÃO - ATO ORDINATÓRIO Processo: 1000213-44.2020.8.11.0086 

Partes: CERVEJARIA PETROPOLIS DO CENTRO OESTE LTDA - 

ADVOGADOS DO(A) AUTOR(A): OTTO MEDEIROS DE AZEVEDO JUNIOR - 

MT7683-O, BEATRIZ PEREIRA DE AZEVEDO SANT ANA - MT22669-O X 

ANA PAULA DE MORAES - ME - Assunto: MONITÓRIA (40) Nos termos da 

legislação vigente e do artigo 1.207 da CNGC, impulsiono estes autos para 

intimar a parte autora para que providencie o pagamento da diligência do 

Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias, mediante a expedição de 

guia de recolhimento disponível no site do Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso (www.tjmt.jus.br) no menu Serviços>Guias>Emissão de 

Guia de Diligência, regulamentada pelo Provimento 07/2017 - CGJ. Obs.: o 

valor é calculado pelo sistema conforme o local indicado para a realização 
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da diligência. Em sendo em comarca diversa à do juízo de origem, no 

âmbito do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, a guia para 

pagamento da diligência deverá ser emitida no site do TJ-MT, por meio da 

opção "cumprir diligência na: outra comarca" e informar os dados do 

zoneamento para o devido cumprimento, nos termos da portaria 

142/2019-CGJ.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1002074-36.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

EDITH KNORST DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO RAFAEL BUSS OAB - MT7023-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGRENCO DO BRASIL S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIEN FABIO FIEL PAVONI OAB - MT6525-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

Paulo Roberto Pinheiro (CONFINANTES)

JOSE LUIZ SUSZEK (CONFINANTES)

Loyane Karem Pavão (CONFINANTES)

JOSE MAZZUCHETTI (CONFINANTES)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE NOVA 

MUTUM IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO - ATO ORDINATÓRIO Nos 

termos da legislação vigente e do artigo 1.217 da CNGC, IMPULSIONO 

ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA com a 

finalidade de intimar a parte AUTORA, por seus advogados, para se 

manifestar acerca da diligência negativa do Oficial de Justiça retro Id. 

25668862, requerendo o que entender de direito no prazo de 5 (cinco) 

dias, EM IGUAL PRAZO apresentar o resumo da inicial para possibilitar a 

confecção do Edital respectivo. Nova Mutum,23 de abril de 2020. CAMILLA 

LETICIA RODRIGUES DA SILVA Gestora de Secretaria

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 74811 Nr: 3346-58.2013.811.0086

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC Bank Brasil S/A - Banco Multiplo, Cristiana 

Vasconcelos Borges Martins

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jeferson Emanoel da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:MT 13.994-A, Renato Chagas Correa da Silva - 

OAB:MT 8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eduardo Rafael Buss - 

OAB:MT 7.023-B

 Nos termos do art. 1.206 da CNGC, IMPULSIONO ESTES AUTOS À 

EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA com a finalidade de intimar a 

parte exequente, por seu advogado, para dar prosseguimento ao feito no 

prazo de 5 (cinco) dias, requerendo o que entender de direito, sob pena 

de arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 37911 Nr: 928-26.2008.811.0086

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Benetti, Gentile, Ruivo Advogados

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcelo Carusi Silveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leonardo Francisco Ruivo - 

OAB:203688/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Joao Rhicardo Campos 

Marques - OAB:10.391-A, Luis Felipe Lammel - OAB:MT 7.133

 Vistos.

De proêmio, determino o cumprimento da decisão de fls. 179, mormente no 

que concerne à expedição de alvará de liberação de valores.

 Considerando que já transcorrido o prazo de suspensão por ausência de 

bens de fls. 182, intime-se o exequente para dar prosseguimento ao feito, 

informando bens passíveis de penhora, sob pena de arquivamento do 

feito.

Desde já, caso não informados nos autos bens passíveis de penhora, 

DETERMINO o arquivamento do feito, com fundamento no artigo 921, § 2º, 

do Código de Processo Civil.

Consigno que, a qualquer tempo, sendo encontrados bens passíveis de 

penhora, os autos serão desarquivados para prosseguimento da 

execução, nos moldes do § 4º, artigo 921, do Código de Processo Civil.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 97000 Nr: 4452-50.2016.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Luiza de Alencar Camelo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Patrícia Tieppo Rossi - OAB:MT 

13.828-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador(a) Federal do I N 

S S - OAB:

 Vistos.

Indefiro a realização da audiência de inquirição das testemunhas sem a 

presença da parte autora, posto que se trata da pessoa interessada na 

produção da mencionada prova, devendo comparecer àquele juízo ou 

constituir causídico para tanto, a fim de que formule os questionamentos 

às testemunhas arroladas, nos moldes do artigo 459, do Código de 

Processo Civil.

 Para tanto, expeça-se nova Carta Precatória à Comarca de Santa 

Luzia/MA.

 Consigno que a audiência não será realizada sem a presença do 

causídico interessado presente para formulação dos questionamentos às 

testemunhas, bem como restará declarada preclusa a produção da 

mencionada prova.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 2240 Nr: 45-36.1995.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Petrobrás Distribuidora S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Auto Posto M J Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Murillo Espinola de Oliveira 

Lima - OAB:MT 3.127-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luiz Augusto Pires Cezário - 

OAB:2090/MT

 Vistos.

Intime-se a parte exequente para requerer o prosseguimento da execução 

ou manifestar sobre a prescrição, no prazo de 15 (quinze) dias.

Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se e tornem os autos 

conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 10912 Nr: 45-60.2000.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Agro Amazonia Produtos Agropecuários Ltda.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aparecido Claudenir Crivelaro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Decio Jose Tessaro - OAB:MT 

3.162

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Célia Vieira Serpa da Cunha 

- OAB:6.518/MT

 CERTIFICO E DOU FÉ que decorreu in albis o prazo da intimação retro, 

disponibilizada no DJE nº 10637, de 11/12/2019 e publicada no dia 

12/12/2019, razão pela qual, nos termos do artigo 1.209 da CNGC, 

IMPULSIONO ESTES AUTOS PARA INTIMAR A PARTE AUTORA, para dar 

prosseguimento ao feito, requerendo o que entender de direito no prazo 
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de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 53639 Nr: 1142-75.2012.811.0086

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Estado de Mato Grosso (Fazenda Publica)

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Clécio Kohler Barcellos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador(a) do Estado de 

Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luis Felipe Lammel - 

OAB:MT 7.133

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono o processo com a finalidade 

de intimar a parte executada, na pessoa do seu procurador, para que 

informe nos autos os dados bancáros do executado, no prazo de 05 

(cinco) dia, a fim de viabilizar o cumprimento da decisão de fls. 58/59.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 81389 Nr: 4268-65.2014.811.0086

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: David Christopier Moura da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Girino e Girino Ltda. - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Gustavo Fernandes - 

OAB:MT 14.916-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Gim - OAB:17647 

OAB/MT

 CERTIFICO E DOU FÉ que decorreu in albis o prazo da intimação retro, 

disponibilizada no DJE nº 10599, de 15/10/2019 e publicada no dia 

16/10/2019, razão pela qual, nos termos do artigo 1.209 da CNGC, 

IMPULSIONO ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA 

com a finalidade de intimar a parte autora, por seus advogados, para que 

promova o devido andamento do feito, requerendo o que entender de 

direito no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 28448 Nr: 1023-61.2005.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Auto Posto Villa Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marina Duarte Peres

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valdir Bruno Engel Junior - 

OAB:8013

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Indefiro o pedido de arresto "online" por meio do sistema Bacenjud e 

Renajud (fls. 51/53), uma vez que este somente é possível se 

demonstrado pelo exequente que esgotou todos os meios de localização 

das executadas, o que não restou configurado.

Nesse sentido segue o seguinte julgado:

"Execução. Arresto on line. Esgotamento dos meios existentes.

1 - Arresto on line por meio do sistema Bacenjud é cabível caso 

demonstrado que ineficazes todos os esforços no sentido de localizar a 

agravada.

2- Esgotados os meios que dispõe o exequente para localizar o endereço 

ou os bens passíveis de penhora, cabível o arresto on line.

3 - Agravo provido. Processo". ( AGI 201500200665, Relator(a): JAIR 

SOAES, Julgamento: 29/02015, Órgão Julgador: 6ª Turma Cível, 

Publicação: Publicado no DJE : 05/05/2015 . Pág270).”

Desse modo, intime-se a parte exequente para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, informar o endereço da executada ou comprovar por meio de juntada 

de documentos nos autos que tentou localizar o endereço, sob pena de 

extinção.

Ressalto que parte pode se utilizar da consulta a bancos de dados 

privados, como o disponibilizado pela Associação Comercial deste 

Município.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 24800 Nr: 29-82.1995.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Petrobrás Distribuidora S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Auto Posto M J Ltda, Paulo Jesus Ribeiro, Maria 

de Lourdes Machado Ribeiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Murillo Espinola de Oliveira 

Lima - OAB:MT 3.127-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intime-se a parte exequente para requerer o prosseguimento da execução 

ou manifestar sobre a prescrição, no prazo de 15 (quinze) dias.

Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se e tornem os autos 

conclusos.

Cumpra-se.

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 4971 Nr: 49-68.1998.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Trescinco Veículos Pesados LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alcebiades Zambenedetti Transportes - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Gonçalo da Silva - 

OAB:4265/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Leonildo António Meneguel 

- OAB:SC/5.226

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 60 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): TRESCINCO VEÍCULOS PESADOS LTDA., 

CNPJ: 00950022000112, Inscrição Estadual: 13.019.501-4. atualmente em 

local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da(s) parte(s) acima qualificada(s), atualmente 

em lugar incerto e não sabido, para dar(em) prosseguimento ao feito 05 

DIAS, sob pena de extinção, na forma do art. 267,I, do CPC, pois esse 

encontra-se paralisado há mais de 01 (um) ano, devendo para tanto DAR 

ANDAMENTO AO PROCESSO.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Cristiany Ribeiro Rosa 

Rose, digitei.

Nova Mutum, 23 de abril de 2020

Cristiany Ribeiro Rosa Rose Gestor Judicial Autorizado art. 1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 21511 Nr: 931-20.2004.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bio Soja Fertilizantes Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fabiano Ludwing

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elton Fernandes Réu - 

OAB:185631/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 485, III, do CPC e do artigo 1.206 da CNGC, 

IMPULSIONO ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA 

com a finalidade de intimar a parte autora, por seu advogado, para dar 

prosseguimento ao feito no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000399-38.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO DA CONCEICAO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DARGILAN BORGES CINTRA OAB - MT9150-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1072024/4/2020 Página 591 de 870



GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI OAB - MT17980-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM PROCESSO: 

1000399-38.2018.8.11.0086 REQUERENTE: SEBASTIAO DA CONCEICAO 

DOS SANTOS REQUERIDO: ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS 

FINANCEIROS Vistos. Converto o julgamento em diligência e determino a 

intimação do representante do Requerente, para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, proceder com a regularização da representação processual, nos 

moldes do artigo 595 do Código Civil, sob pena de extinção do feito sem 

julgamento do mérito. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, 

voltem-me conclusos para sentença. Intime-se. Às providências 

necessárias. Submeto o Ato ao MM. Juiz de Direito, para os fins 

estabelecidos no art. 40 da Lei 9.099/1995. Fernanda Faustino Pereira 

Juíza Leiga Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o 

Ato elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. 

Publique-se eletronicamente. Intime-se. Cumpra-se. Cássio Leite de Barros 

Netto Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010760-68.2013.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANE LIMA DE ASSIS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

OI BRASILTELECOM (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM PROCESSO: 

8010760-68.2013.8.11.0086 REQUERENTE: CRISTIANE LIMA DE ASSIS 

REQUERIDO: OI BRASILTELECOM Vistos. Converto o julgamento em 

diligência e determino a intimação do Requerido para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, manifeste acerca dos valores depositados pela Autora, à 

título de condenação no pedido contraposto, conforme consta no Id. 

6470637, sob pena de extinção. Decorrido o prazo, com ou sem 

manifestação, voltem-me conclusos para sentença. Intime-se. Às 

providências necessárias. Submeto o Ato ao MM. Juiz de Direito, para os 

fins estabelecidos no art. 40 da Lei 9.099/1995. Fernanda Faustino Pereira 

Juíza Leiga VISTOS, Homologo, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, o Ato elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 

9.099/95. Publique-se eletronicamente. Intime-se. Cumpra-se. Cássio Leite 

de Barros Netto Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000769-46.2020.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

ALAN PRANDINE DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000769-46.2020.8.11.0086 POLO ATIVO:ALAN PRANDINE 

DOS SANTOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: SILVIO LUIZ GOMES DA 

SILVA POLO PASSIVO: BANCO BRADESCO FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação Data: 10/06/2020 Hora: 13:00 , 

no endereço: RUA DAS ARAPONGAS, 3340, CENTRO, NOVA MUTUM - MT 

- CEP: 78450-000 . 23 de abril de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000770-31.2020.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

TIAGO HENRIQUE DA SILVA DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REU)

 

PROCESSO n. 1000770-31.2020.8.11.0086 POLO ATIVO:TIAGO HENRIQUE 

DA SILVA DOS SANTOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: SILVIO LUIZ 

GOMES DA SILVA POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação 

Data: 10/06/2020 Hora: 13:20 , no endereço: RUA DAS ARAPONGAS, 

3340, CENTRO, NOVA MUTUM - MT - CEP: 78450-000 . 23 de abril de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000771-16.2020.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

JONAS HENRIQUE MELDOLA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONAS HENRIQUE MELDOLA DA SILVA OAB - MT0015530A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEDETIZADORA MUTUM LTDA - ME (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000771-16.2020.8.11.0086 POLO ATIVO:JONAS 

HENRIQUE MELDOLA DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

JONAS HENRIQUE MELDOLA DA SILVA POLO PASSIVO: DEDETIZADORA 

MUTUM LTDA - ME FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes 

acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: Conciliação Data: 09/06/2020 Hora: 13:00 , no endereço: RUA 

DAS ARAPONGAS, 3340, CENTRO, NOVA MUTUM - MT - CEP: 78450-000 

. 23 de abril de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000765-09.2020.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

LEIDIANA BUENO GODINHO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

OLIANI RASPINI OAB - MT14330-O (ADVOGADO(A))

ROBERTA WOBETO BARALDI OAB - MT0014381A (ADVOGADO(A))

WILSON RODRIGUES FONTELLI OAB - MT8188-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KRAJEWSKI & CIA LTDA - ME (REU)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM [] AUTOR: LEIDIANA BUENO 

GODINHO REU: KRAJEWSKI & CIA LTDA - ME Vistos, etc. Defiro a 

inversão do ônus da prova, porque cabe a requerida comprovar os 

motivos de não expedir a CNH da requerente. Impossível o deferimento da 

antecipação de tutela sem oitiva da parte requerida, porque não dá para 

saber os motivos que obstaram a expedição do documento, devendo a 

requerida prestar informações em 05 dias a contar da intimação para a 

audiência, respeitando a contagem de prazos processuais que se 

encontram suspensos. Recebo a petição inicial e os documentos que a 

acompanham, vez que, atendidos os requisitos do art. 14 da Lei n° 

9.099/95. Considerando a regularidade do feito, designe a Secretaria 

Judicial data para realização de audiência de conciliação, intimando-se as 

partes. Realizada a respectiva audiência e não sendo obtida a conciliação, 

fica desde já intimada a parte Requerida de que a contestação deverá ser 

apresentada no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da audiência supra, 

sob pena de revelia, nos termos do Enunciado 04 da Uniformização de 

Entendimentos dos Juízes das Turmas Recursais dos Juizados Especiais 

Cíveis e Criminais do Estado de Mato Grosso. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Às providências. Nova Mutum/MT, 23 de abril de 2020 CASSIO 

LEITE DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000776-38.2020.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:
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AMANDA FAVARETTO CAIRES CANEPPELE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA WOBETO BARALDI OAB - MT0014381A (ADVOGADO(A))

ROCILDA MARIA MORAIS COSTA OAB - MT23582/O-O (ADVOGADO(A))

OLIANI RASPINI OAB - MT14330-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REU)

 

PROCESSO n. 1000776-38.2020.8.11.0086 POLO ATIVO:AMANDA 

FAVARETTO CAIRES CANEPPELE ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

ROBERTA WOBETO BARALDI, OLIANI RASPINI, ROCILDA MARIA MORAIS 

COSTA POLO PASSIVO: AZUL LINHAS AEREAS FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação Data: 09/06/2020 Hora: 13:20 , 

no endereço: RUA DAS ARAPONGAS, 3340, CENTRO, NOVA MUTUM - MT 

- CEP: 78450-000 . 23 de abril de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000778-08.2020.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL BRAGA CANEPPELE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

OLIANI RASPINI OAB - MT14330-O (ADVOGADO(A))

ROCILDA MARIA MORAIS COSTA OAB - MT23582/O-O (ADVOGADO(A))

ROBERTA WOBETO BARALDI OAB - MT0014381A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REU)

 

PROCESSO n. 1000778-08.2020.8.11.0086 POLO ATIVO:DANIEL BRAGA 

CANEPPELE ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ROBERTA WOBETO 

BARALDI, OLIANI RASPINI, ROCILDA MARIA MORAIS COSTA POLO 

PASSIVO: AZUL LINHAS AEREAS FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: Conciliação Data: 09/06/2020 Hora: 13:40 , no 

endereço: RUA DAS ARAPONGAS, 3340, CENTRO, NOVA MUTUM - MT - 

CEP: 78450-000 . 23 de abril de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000779-90.2020.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

UIRES VALERIANO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REU)

 

PROCESSO n. 1000779-90.2020.8.11.0086 POLO ATIVO:UIRES 

VALERIANO DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: SILVIO LUIZ 

GOMES DA SILVA POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação 

Data: 09/06/2020 Hora: 14:00 , no endereço: RUA DAS ARAPONGAS, 

3340, CENTRO, NOVA MUTUM - MT - CEP: 78450-000 . 23 de abril de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000780-75.2020.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

UIRES VALERIANO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REU)

 

PROCESSO n. 1000780-75.2020.8.11.0086 POLO ATIVO:UIRES 

VALERIANO DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: SILVIO LUIZ 

GOMES DA SILVA POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação 

Data: 10/06/2020 Hora: 13:40 , no endereço: RUA DAS ARAPONGAS, 

3340, CENTRO, NOVA MUTUM - MT - CEP: 78450-000 . 23 de abril de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000746-08.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELLA CALCIOLARI TAFERNABERRY DIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO TV (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MS7785-A (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE NOVA 

MUTUM JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM RUA 

DAS ARAPONGAS, 3340, CENTRO, NOVA MUTUM - MT - CEP: 78450-000 

INTIMAÇÃO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO 

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO PROCESSO n. 

1000746-08.2017.8.11.0086 Valor da causa: R$ 119,60 ESPÉCIE: 

[Abatimento proporcional do preço]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: MARCELLA CALCIOLARI 

TAFERNABERRY DIAS Endereço: Rua dos Lirios, 691, casa 03, Jardim 1, 

NOVA MUTUM - MT - CEP: 78450-000 ADVOGADO DO(A) REQUERENTE: 

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA - MT0017690A POLO PASSIVO: Nome: 

CLARO TV Endereço: EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES, 

RUA VEREADOR JOÃO BARBOSA CARAMURU 258, BANDEIRANTES, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78010-904 ADVOGADO DO(A) REQUERIDO: AOTORY 

DA SILVA SOUZA - MS7785-A Senhor(a): MARCELLA CALCIOLARI 

TAFERNABERRY DIAS Pelo presente, extraído dos autos da 

RECLAMAÇÃO supra-identificada, procedo a INTIMAÇÃO de Vossa 

Senhoria para que informe os dados bancários completos (Banco, Código 

do Banco, Agência, Conta, Tipo de Conta, Titular e CPF/CNPJ do 

beneficiário) a fim de possibilitar a expedição do competente alvará, no 

prazo de 10 (dez) dias, sob pena de preclusão e desistência tácita do 

feito. NOVA MUTUM, 23 de abril de 2020. (Assinado Digitalmente) DIEGO 

FRANCISCO DE CAMPOS Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000467-85.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA BASSANI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONAS HENRIQUE MELDOLA DA SILVA OAB - MT0015530A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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RICARDO DELPIZZO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM PROCESSO N. 

1000467-85.2018.8.11.0086 REQUERENTE: FERNANDA BASSANI 

REQUERIDO: RICARDO DELPIZZO Vistos etc. Intime-se a parte autora para 

no prazo de 10 dias impulsionar a demanda, sob pena de extinção desta. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Com urgência. 

Nova Mutum/MT, 23 de abril de 2020 Cássio Leite de Barros Netto Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010026-49.2015.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

H. THOM. COM. DE ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA - ME (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GILMARA DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM PROCESSO N. 

8010026-49.2015.8.11.0086 EXEQUENTE: H. THOM. COM. DE ARTIGOS DO 

VESTUARIO LTDA - ME EXECUTADO: GILMARA DA SILVA Vistos etc. 

Defiro o pedido de Id. 648690. Cite-se, conforme solicitado pela exequente. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Com urgência. 

Nova Mutum/MT, 23 de abril de 2020 Cássio Leite de Barros Netto Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010742-47.2013.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

DEBORA DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS FELIPE LAMMEL OAB - MT7133-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MEU PEQUENO MUNDO ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL LTDA ME 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM PROCESSO N. 

8010742-47.2013.8.11.0086 REQUERENTE: DEBORA DE ALMEIDA 

REQUERIDO: MEU PEQUENO MUNDO ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL 

LTDA ME Vistos, etc. Indefiro o pedido de dativo da requerida, já que 

deveria ter demonstrado a negativa da Defensoria em atende-lo. Intime-se 

o exequente para apresentar novo endereço ou requerer o que de direito 

em 15 dias, sob pena de extinção. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Às providências. Com urgência. Nova Mutum/MT, 23 de abril de 2020 

Cássio Leite de Barros Netto Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010674-63.2014.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

REINALDO SOARES DIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARY CHRISTIANE BERTAIA DAL MASO OAB - MT0013390A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI MÓVEL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM PROCESSO N. 

8010674-63.2014.8.11.0086 REQUERENTE: REINALDO SOARES DIAS 

REQUERIDO: OI MÓVEL S/A Vistos, etc. Intime-se a parte autora para 

requerer o que entender de direito em 10 dias, sob pena de extinção. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Com urgência. 

Nova Mutum/MT, 23 de abril de 2020 Cássio Leite de Barros Netto Juiz de 

Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000507-96.2020.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS DANIEL ROGGIA & CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO COSTA SANTOS OAB - MT25402/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J.W.M. LUMINATO LOCACOES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000507-96.2020.8.11.0086 

REQUERENTE: MARCOS DANIEL ROGGIA & CIA LTDA - ME REQUERIDO: 

J.W.M. LUMINATO LOCACOES Vistos, etc. Recebo a inicial vez que 

atendidos os requisitos do art. 14 da Lei n° 9.099/95. Da Inversão do Ônus 

da Prova. Defiro a inversão do ônus da prova, porque presentes os 

requisitos legais. Do Pedido de Antecipação dos Efeitos da Tutela de 

Urgência. RECEBO A EMENDA A INICIAL de Id. 31281406. Estabelece o art. 

300 do Código de Processo Civil, que a requerimento da parte o Juiz 

poderá antecipar os efeitos da tutela pretendida à inicial, em caráter de 

urgência, quando observar manifesta a existência de probabilidade do 

direito, bem como haver receio de perigo de dano ou o risco ao resultado 

útil do processo. Necessário dizer que a antecipação dos efeitos da tutela 

em caráter de urgência é uma grande inovação trazida ao nosso sistema 

processual para dar maior agilidade aos feitos, bem como para que o 

Autor possa, no início da lide, gozar do direito que somente lhe seria 

concedido com a coisa julgada material. Justamente pela antecipação dos 

efeitos da tutela conceder em caráter “initio litis” o próprio direito em litígio, 

sua concessão é precedida da apreciação rigorosa dos pressupostos do 

art. 300 do Código de Processo Civil. Assim, a parte deverá apresentar 

probabilidade de direito. Sendo este um dos elementos mais marcantes do 

instituto, sendo sua presença necessária para antecipação dos efeitos da 

tutela em caráter de urgência. Dadas estas considerações iniciais, passo 

ao exame do caso concreto. De efeito, a parte Autora afirma que se 

encontra inscrito nos órgãos de proteção ao crédito por crédito 

devidamente quitado. Assim, para fins deste juízo sumário de cognição, os 

coerentes argumentos expostos na inicial são suficientes à demonstração 

da probabilidade de seu direito, em especial quando observada a lide sob 

o prisma da boa-fé que deve orientar a conduta das partes em Juízo. Por 

outro lado, considerando que vivemos numa sociedade de consumo com 

alto nível de informatização, onde todas as facilidades creditícias estão 

atreladas à lisura das informações prestadas pelos órgãos de proteção ao 

crédito, é certo que a existência de restrições cadastrais é fato hábil a 

dificultar, senão inviabilizar, a vida comercial de um indivíduo. A 

efetivação/permanência da restrição pode, concretamente, aumentar o 

nível de danos decorrentes da inadimplência a um patamar de 

irreparabilidade, o que compromete a eficácia do provimento final. Diante 

do exposto, DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela de 

urgência, forte no art. 300, “caput”, do Código de Processo Civil, nos 

termos do pedido vertido na inicial, uma vez que, presente os requisitos 

legais, para fins de: DETERMINAR que a parte Requerida proceda com a 

retirada do nome da parte Autora dos cadastros de proteção ao crédito, 

relativamente ao débito em discussão, no prazo de 5 (cinco) dias, sob 

pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada a R$ 20.000,00 

(vinte mil reais), fixada com fundamento no artigo 84, § 4.º, da Lei 

8.078/90. Consigno, ainda, que transcorrido o prazo para cumprimento 

voluntário da obrigação, bem como atingido o valor limite da multa, 

determino que a Secretaria Judicial oficie diretamente ao órgão de 

proteção ao crédito competente para retirada do nome da parte Autora do 

referido cadastro. Notifique-se a parte Requerida quanto ao conteúdo da 

presente decisão. Sem prejuízo do imediato cumprimento da providência 

supra, cite-se a parte Requerida para que compareça à audiência de 

conciliação que será designada pela Secretaria, consignando a 

advertência prevista no art. 20 da Lei 9.099/95. Realizada a respectiva 

audiência e não sendo obtida a conciliação, fica desde já intimada a parte 

Requerida de que a contestação deverá ser apresentada no prazo de 05 
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(cinco) dias, a contar da audiência supra, sob pena de revelia, nos termos 

do Enunciado 04 da Uniformização de Entendimentos dos Juízes das 

Turmas Recursais dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Estado de 

Mato Grosso. Em seguida, intime-se a parte Requerente para, querendo, 

apresentar impugnação. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Nova Mutum/MT, 22 de abril de 2020 CASSIO LEITE DE 

BARROS NETTO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000749-55.2020.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON FENSKE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

WALLISON KENEDI DE LIMA OAB - MT0016704A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000749-55.2020.8.11.0086 AUTOR: 

ANDERSON FENSKE REQUERIDO: HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS 

LTDA Vistos, etc. Recebo a inicial vez que atendidos os requisitos do art. 

14 da Lei n° 9.099/95. Da Inversão do Ônus da Prova. Defiro a inversão do 

ônus da prova, porque presentes os requisitos legais. Do Pedido de 

Antecipação dos Efeitos da Tutela de Urgência. Estabelece o art. 300 do 

Código de Processo Civil, que a requerimento da parte o Juiz poderá 

antecipar os efeitos da tutela pretendida à inicial, em caráter de urgência, 

quando observar manifesta a existência de probabilidade do direito, bem 

como haver receio de perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo. Necessário dizer que a antecipação dos efeitos da tutela em 

caráter de urgência é uma grande inovação trazida ao nosso sistema 

processual para dar maior agilidade aos feitos, bem como para que o 

Autor possa, no início da lide, gozar do direito que somente lhe seria 

concedido com a coisa julgada material. Justamente pela antecipação dos 

efeitos da tutela conceder em caráter “initio litis” o próprio direito em litígio, 

sua concessão é precedida da apreciação rigorosa dos pressupostos do 

art. 300 do Código de Processo Civil. Assim, a parte deverá apresentar 

probabilidade de direito. Sendo este um dos elementos mais marcantes do 

instituto, sendo sua presença necessária para antecipação dos efeitos da 

tutela em caráter de urgência. Dadas estas considerações iniciais, passo 

ao exame do caso concreto. De efeito, a parte Autora afirma não possuir 

relação jurídica com Requerida e que nunca contratou os seus serviços, o 

que indica que a inscrição negativa mostra-se, a princípio, indevida. 

Assim, para fins deste juízo sumário de cognição, os coerentes 

argumentos expostos na inicial são suficientes à demonstração da 

probabilidade de seu direito, em especial quando observada a lide sob o 

prisma da boa-fé que deve orientar a conduta das partes em Juízo. Por 

outro lado, considerando que vivemos numa sociedade de consumo com 

alto nível de informatização, onde todas as facilidades creditícias estão 

atreladas à lisura das informações prestadas pelos órgãos de proteção ao 

crédito, é certo que a existência de restrições cadastrais é fato hábil a 

dificultar, senão inviabilizar, a vida comercial de um indivíduo. A 

efetivação/permanência da restrição pode, concretamente, aumentar o 

nível de danos decorrentes da inadimplência a um patamar de 

irreparabilidade, o que compromete a eficácia do provimento final. No mais, 

em relação as cobranças indevidas indefiro a liminar por dois motivos: A 

parte autora não demonstra indícios mínimos de cobrança indevida e 

sequer cita os meios que ela ocorre (elefone, sms, carta, dentre outros). 

Diante do exposto, DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela 

de urgência, forte no art. 300, “caput”, do Código de Processo Civil, nos 

termos do pedido vertido na inicial, uma vez que, presente os requisitos 

legais, para fins de: DETERMINAR que a parte Requerida proceda com a 

retirada do nome da parte Autora dos cadastros de proteção ao crédito, 

relativamente ao débito em discussão, no prazo de 5 (cinco) dias, sob 

pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada a R$ 20.000,00 

(vinte mil reais), fixada com fundamento no artigo 84, § 4.º, da Lei 

8.078/90. Consigno, ainda, que transcorrido o prazo para cumprimento 

voluntário da obrigação, bem como atingido o valor limite da multa, 

determino que a Secretaria Judicial oficie diretamente ao órgão de 

proteção ao crédito competente para retirada do nome da parte Autora do 

referido cadastro. Ante a Pandemia global, caso a parte autora assim 

deseje poderá ser efetuada a retirada da inscrição diretamente pelo 

gestor, desde que peticione para tanto, estando tal pedido desde logo 

deferido. Notifique-se a parte Requerida quanto ao conteúdo da presente 

decisão. Sem prejuízo do imediato cumprimento da providência supra, 

cite-se a parte Requerida para que compareça à audiência de conciliação 

que será designada pela Secretaria, consignando a advertência prevista 

no art. 20 da Lei 9.099/95. Realizada a respectiva audiência e não sendo 

obtida a conciliação, fica desde já intimada a parte Requerida de que a 

contestação deverá ser apresentada no prazo de 05 (cinco) dias, a 

contar da audiência supra, sob pena de revelia, nos termos do Enunciado 

04 da Uniformização de Entendimentos dos Juízes das Turmas Recursais 

dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Estado de Mato Grosso. Em 

seguida, intime-se a parte Requerente para, querendo, apresentar 

impugnação. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Nova 

Mutum/MT, 22 de abril de 2020 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000718-35.2020.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

EDVALDO GERONCIO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WESLLAYNE NATALLY DA SILVA OAB - MT25494/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOJAS AVENIDA S.A (REQUERIDO)

PRODENT - ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DA COMARCA NOVA MUTUM PROCESSO N. 

1000718-35.2020.8.11.0086 REQUERENTE: EDVALDO GERONCIO DOS 

SANTOS REQUERIDO: LOJAS AVENIDA S.A, PRODENT - ASSISTENCIA 

ODONTOLOGICA LTDA. Vistos, etc. Trata-se de Ação na qual a parte 

reclamante pretende a suspensão de cobranças de plano Odontológico, 

com fundamento na falha na prestação de um serviço consistente em 

dificuldade de utilização e falta de transparência.dos valores cobrados e 

da instituição que presta o atendimento, solicita, ainda, devolução de 

valores indevidamente pagos. Do Pedido de Antecipação dos Efeitos da 

Tutela de Urgência. Estabelece o art. 300 do Código de Processo Civil, que 

a requerimento da parte o Juiz poderá antecipar os efeitos da tutela 

pretendida à inicial, em caráter de urgência, quando observar manifesta a 

existência de probabilidade do direito, bem como haver receio de perigo de 

dano ou o risco ao resultado útil do processo. Necessário dizer que a 

antecipação dos efeitos da tutela em caráter de urgência é uma grande 

inovação trazida ao nosso sistema processual para dar maior agilidade 

aos feitos, bem como para que o Autor possa, no início da lide, gozar do 

direito que somente lhe seria concedido com a coisa julgada material. 

Justamente pela antecipação dos efeitos da tutela conceder em caráter 

“initio litis” o próprio direito em litígio, sua concessão é precedida da 

apreciação rigorosa dos pressupostos do art. 300 do Código de Processo 

Civil. Assim, a parte deverá apresentar probabilidade de direito. Sendo 

este um dos elementos mais marcantes do instituto, sendo sua presença 

necessária para antecipação dos efeitos da tutela em caráter de urgência. 

Dadas estas considerações iniciais, passo ao exame do caso concreto. 

Trata-se de Ação que se pretende a resolução/suspensão do contrato 

plano odontológico ccom devolução de valores indevidamente pagos e 

danos morais. Pela situação descrita nos autos chega-se à seguinte 

conclusão, ao menos em sede liminar, que há dificuldade da parte autora 

em utilizar do plano e vício de informação, caracterizando verdadeira falha 

na prestação de um serviço. O Código de Defesa do Consumidor 

estabelece a falha na prestação de um serviço em seu art. 14, caput, 

estando os fatos relatados na exordial englobados em seu conceito. 

Senão vejamos: Art. 14. O fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos Dessa forma, em sede liminar, verifico que há 

plausibilidade no direito alegado, principalmente por comprovar que 

continua efetuando pagamento dos planos sem ao menos utiliza-lo, bem 

como prejuízo financeiro mês a mês. Diante do exposto, DEFIRO o pedido 

de antecipação dos efeitos da tutela de urgência para: Posto isso, 

DETERMINO a suspensão do Plano Odontológico a partir da intimação 

desta liminar, devendo ser cessados os descontos na conta bancária da 
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parte autora, além dos serviços prestados, caso já tenha sido efetuado os 

descontos deve a parte requerida proceder o estorno dos valores 

debitados após a intimação da decisão. Deixo de aplicar multa, 

estabelecendo que o não cumprimento da liminar ocasionará ofício ao 

órgão regulador responsável, bem como bloqueio de valores. Importante 

ressaltar que a suspensão dos descontos ocorre somente se no mês não 

houve prestação de quaisquer serviços pela operadora do Plano 

odontológico. DESIGNE-SE audiência preliminar. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Às providências. Com urgência. Nova Mutum/MT, 23 de abril 

de 2020 Cássio Leite de Barros Netto Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000658-62.2020.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO DIEGO DAL MORA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIONATAN GOMES DUARTE OAB - PR0071613A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM DECISÃO Processo: 

1000658-62.2020.8.11.0086. AUTOR: FERNANDO DIEGO DAL MORA REU: 

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos etc. 

Recebo a inicial vez que atendidos os requisitos do art. 14 da Lei n° 

9.099/95. Da Inversão do Ônus da Prova. Defiro a inversão do ônus da 

prova, porque presentes os requisitos legais, devendo a requerida 

comprovar a regularidade da fatura, trazendo o TOI. Do Pedido de 

Antecipação dos Efeitos da Tutela de Urgência. Estabelece o art. 300 do 

Código de Processo Civil, que a requerimento da parte o Juiz poderá 

antecipar os efeitos da tutela pretendida à inicial, em caráter de urgência, 

quando observar manifesta a existência de probabilidade do direito, bem 

como haver receio de perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo. Necessário dizer que a antecipação dos efeitos da tutela em 

caráter de urgência é uma grande inovação trazida ao nosso sistema 

processual para dar maior agilidade aos feitos, bem como para que o 

Autor possa, no início da lide, gozar do direito que somente lhe seria 

concedido com a coisa julgada material. Justamente pela antecipação dos 

efeitos da tutela conceder em caráter “initio litis” o próprio direito em litígio, 

sua concessão é precedida da apreciação rigorosa dos pressupostos do 

art. 300 do Código de Processo Civil. Assim, a parte deverá apresentar 

probabilidade de direito. Sendo este um dos elementos mais marcantes do 

instituto, sendo sua presença necessária para antecipação dos efeitos da 

tutela em caráter de urgência. Dadas estas considerações iniciais, passo 

ao exame do caso concreto. De efeito, a parte Autora informa que está 

sofrendo cobrança do valor de R$ 2.090,61 referente a recuperação de 

consumo. Contudo, informa não ter recebido nenhuma inspeção que 

justificasse tal situação, não há TOI e nem o contraditório fora respeitado. 

Realmente a parte autora não consegue efetuar prova negativa de 

regularidade de consumo, devendo a liminar ser deferida com alguns 

ajustes pelo Poder Geral de Cautela deste magistrado e também para dar 

efetividade as decisões judiciais. Solicita em sede de tutela de urgência, 

que a requerida se abstenha de incluir o seu nome nos órgãos de 

proteção ao crédito, bem como não suspenda o fornecimento de energia 

elétrica do imóvel pelo não pagamento da fatura. Assim, para fins deste 

juízo sumário de cognição, os coerentes argumentos expostos na inicial 

são suficientes à demonstração da probabilidade de seu direito, em 

especial quando observada a lide sob o prisma da boa-fé que deve 

orientar a conduta das partes em Juízo. Por outro lado, considerando que 

vivemos numa sociedade de consumo com alto nível de informatização, 

onde todas as facilidades creditícias estão atreladas à lisura das 

informações prestadas pelos órgãos de proteção ao crédito, é certo que a 

existência de restrições cadastrais é fato hábil a dificultar, senão 

inviabilizar, a vida comercial de um indivíduo. A efetivação/permanência da 

restrição pode, concretamente, aumentar o nível de danos decorrentes da 

inadimplência a um patamar de irreparabilidade, o que compromete a 

eficácia do provimento final. Do mesmo modo, o fornecimento de energia 

elétrica somente pode ser interrompido por débito contemporâneo a data 

do corte, havendo dúvidas acerca da regularidade da fatura de 

recuperação do consumo a interrupção do fornecimento de energia 

elétrica não se mostra possível. Diante do exposto, DEFIRO o pedido de 

antecipação dos efeitos da tutela de urgência, readequando-o, forte no 

art. 300, “caput”, do Código de Processo Civil e Poder Geral de cautela, 

uma vez que, presente os requisitos legais, para fins de: DETERMINAR 

que a parte autora se abstenha de inscrever o nome do requerente nos 

cadastros de proteção ao crédito, sob pena de multa de R$ 3.000,00 (três 

mil reais), suspendendo a cobrança do débito. CASO JÁ TENHA INSCRITO 

- DETERMINAR que a parte Requerida proceda com a retirada do nome da 

parte Autora dos cadastros de proteção ao crédito, relativamente ao 

débito em discussão, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa diária 

de R$ 100,00 (cem reais), limitada a R$ 10.000,00 (dez mil reais). 

DETERMINAR que a parte requerida se abstenha de efetuar o corte do 

fornecimento de energia elétrica do imóvel e caso já tenha o feito que volte 

a fornece-lo no prazo de 24 horas. Consigno, ainda, que atingido o valor 

limite da multa, determino que a Secretaria Judicial oficie diretamente ao 

órgão de proteção ao crédito competente para retirada do nome da parte 

Autora do referido cadastro. Notifique-se a parte Requerida quanto ao 

conteúdo da presente decisão. Sem prejuízo do imediato cumprimento da 

providência supra, cite-se a parte Requerida para que compareça à 

audiência de conciliação que será designada pela Secretaria, consignando 

a advertência prevista no art. 20 da Lei 9.099/95. Realizada a respectiva 

audiência e não sendo obtida a conciliação, fica desde já intimada a parte 

Requerida de que a contestação deverá ser apresentada no prazo de 05 

(cinco) dias, a contar da audiência supra, sob pena de revelia, nos termos 

do Enunciado 04 da Uniformização de Entendimentos dos Juízes das 

Turmas Recursais dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Estado de 

Mato Grosso. Em seguida, intime-se a parte Requerente para, querendo, 

apresentar impugnação. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Nova Mutum/MT, 23 de abril de 2020 CASSIO LEITE DE 

BARROS NETTO/Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000747-85.2020.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

RENATA PINHO TAQUES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO RICARDO SARTORI DOS SANTOS OAB - MT0017714A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. (REU)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000747-85.2020.8.11.0086 AUTOR: 

RENATA PINHO TAQUES REU: CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE 

VIAGENS S.A. Vistos etc. Recebo a inicial vez que atendidos os requisitos 

do art. 14 da Lei n° 9.099/95. Da Inversão do Ônus da Prova. Defiro a 

inversão do ônus da prova, cabe a requerida comprovar a regularidade da 

multa. Do Pedido de Antecipação dos Efeitos da Tutela de Urgência. 

Estabelece o art. 300 do Código de Processo Civil, que a requerimento da 

parte o Juiz poderá antecipar os efeitos da tutela pretendida à inicial, em 

caráter de urgência, quando observar manifesta a existência de 

probabilidade do direito, bem como haver receio de perigo de dano ou o 

risco ao resultado útil do processo. Necessário dizer que a antecipação 

dos efeitos da tutela em caráter de urgência é uma grande inovação 

trazida ao nosso sistema processual para dar maior agilidade aos feitos, 

bem como para que o Autor possa, no início da lide, gozar do direito que 

somente lhe seria concedido com a coisa julgada material. Justamente pela 

antecipação dos efeitos da tutela conceder em caráter “initio litis” o próprio 

direito em litígio, sua concessão é precedida da apreciação rigorosa dos 

pressupostos do art. 300 do Código de Processo Civil. Assim, a parte 

deverá apresentar probabilidade de direito. Sendo este um dos elementos 

mais marcantes do instituto, sendo sua presença necessária para 

antecipação dos efeitos da tutela em caráter de urgência. Dadas estas 

considerações iniciais, passo ao exame do caso concreto. De efeito, a 

parte Autora afirma que está sendo cobrada de forma abusiva pela 

requerida. Informa que realizou a compra de um pacote de viagem no valor 

de R$ 7.735,50 e depois desistiu da compra, tendo sido cobrada multa de 

50% a título de cancelamento. Entende a parte autora que a multa é 

abusiva. Apesar de aparentemente abusiva a multa é interessante notar 

que as passagens aéreas possuem política própria de cancelamento, não 

podendo a requerida arcar com os custos de eventual cancelamento 

arbitrário da parte autora. Neste contexto, a liminar requerida fica 
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condicionada a garantia de depósito de 30% do valor do contrato nos 

autos pela parte Requerente, como forma de garantir eventual 

improcedência do pedido inicial. Entendendo que se trata de valor 

razoavelmente justo para condicionar a tutela, com base na equidade e 

nas decisões judiciais sobre o tema. Diante do exposto, DEFIRO o pedido 

de antecipação dos efeitos da tutela de urgência, readequando-o, forte no 

art. 300, “caput”, do Código de Processo Civil e Poder Geral de cautela, 

uma vez que, presente os requisitos legais, para fins de: DETERMINAR 

que a parte autora se abstenha de inscrever o nome do requerente nos 

cadastros de proteção ao crédito, sob pena de multa de R$ 3.000,00 (três 

mil reais), suspendendo a cobrança do débito. CASO JÁ TENHA INSCRITO 

- DETERMINAR que a parte Requerida proceda com a retirada do nome da 

parte Autora dos cadastros de proteção ao crédito, relativamente ao 

débito em discussão, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa diária 

de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$ 10.000,00 (dez mil reais). 

Consigno, ainda, que no caso de depósito judicial dos valores e 

transcorrido o prazo para cumprimento voluntário da obrigação, bem como 

atingido o valor limite da multa, determino que a Secretaria Judicial oficie 

diretamente ao órgão de proteção ao crédito competente para retirada do 

nome da parte Autora do referido cadastro. Notifique-se a parte Requerida 

quanto ao conteúdo da presente decisão. Sem prejuízo do imediato 

cumprimento da providência supra, cite-se a parte Requerida para que 

compareça à audiência de conciliação que será designada pela 

Secretaria, consignando a advertência prevista no art. 20 da Lei 9.099/95. 

Realizada a respectiva audiência e não sendo obtida a conciliação, fica 

desde já intimada a parte Requerida de que a contestação deverá ser 

apresentada no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da audiência supra, 

sob pena de revelia, nos termos do Enunciado 04 da Uniformização de 

Entendimentos dos Juízes das Turmas Recursais dos Juizados Especiais 

Cíveis e Criminais do Estado de Mato Grosso. Em seguida, intime-se a 

parte Requerente para, querendo, apresentar impugnação. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Nova Mutum/MT, 23 de abril de 

2020 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO/Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010661-64.2014.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

KATIA B CANCI - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO RAFAEL BUSS OAB - MT7023-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ AUGUSTO STUDZINSKI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM S E N T E N Ç A PROCESSO: 

8010661-64.2014.8.11.0086 EXEQUENTE: KATIA B CANCI - ME 

EXECUTADO: LUIZ AUGUSTO STUDZINSKI Considerando a notícia de 

quitação do débito pela parte Executada e concordância da parte 

Exequente, a extinção do feito é medida que se impõe. Pelo exposto, com 

fulcro no inciso II, do art. 924 c/c 925 do Código de Processo Civil, OPINO 

pela EXTINÇÃO do feito, com resolução de mérito, autorizando a 

expedição do competente Alvará Judicial em favor da parte Reclamante na 

conta indicada no Id nº 18906415, desde que o patrono tenha poderes 

para o levantamento dos valores. Após, arquive-se mediante as cautelas 

de estilo. Intimem-se. Cumpra-se. SUBMETO o presente PROJETO DE 

SENTENÇA ao MM. Juiz de Direito, para os fins estabelecidos no artigo 40 

da Lei nº. 9.099/199. Fernanda Faustino Pereira Juíza Leiga

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002384-08.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

ELAINE DOBRE (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM SENTENÇA PROCESSO: 

1002384-08.2019.8.11.0086 REQUERENTE: ELAINE DOBRE REQUERIDO: 

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO I – RELATÓRIO 

Dispensado o relatório, conforme disciplina o artigo 38 da Lei 9.099/95. 

Ante a ausência de questões preliminares, passo à apreciação do mérito 

da demanda. II – MÉRITO Sendo a prova documental suficiente para formar 

convencimento, o caso comporta julgamento antecipado, e não havendo 

necessidade de produção de prova em audiência, passo ao julgamento da 

lide, nos moldes do artigo 355, I do CPC. Trata-se de ação de indenização 

por danos materiais e morais proposta por ELAINE DOBRE em face da 

UNIMED CUIABÁ -COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, na qual a 

Autora alega ter sido solicitado, pelo médico especialista que a 

acompanha, o procedimento cirúrgico de equiseria endicarcional base 

celular em dorço nasal, por ser portadora de câncer de pele. Aduz que 

solicitou autorização para que Ré custeasse o procedimento, no entanto, 

foi informada que não havia cobertura do plano para a realização da 

cirurgia neste município, sendo orientada, portanto, a custear o 

procedimento com médico particular e solicitar posteriormente à Unimed o 

reembolso dos valores gastos. Aduz que foi submetida à cirurgia em junho 

de 2018, tendo desembolsado a quantia de R$ 3.900,00 (três mil e 

novecentos reais) para a realização do procedimento. Por fim, salienta 

que, conforme orientado, requereu junto à Demandada o reembolso dos 

valores pagos, contudo, teve negado o seu pedido. Afirma que tentou 

resolver o problema de forma administrativa, socorrendo-se ao Procon 

local, entretanto, sem sucesso. Postulou então o ressarcimento do valor 

de R$ 3.900,00 (três mil e novecentos reais) e a condenação da empresa 

Ré ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 3.000,00 

(três mil reais). Em sua defesa, a Reclamada alega que possui relação 

contratual com a Autora, através do plano empresarial, desde 02/07/2016. 

Afirma que ao realizar o pedido de reembolso, a Autora não juntou ao 

pleito administrativo nenhum documento viável e comprobatório da aludida 

cirurgia, para que fosse realizado o protocolo de ressarcimento. Assevera 

que a Requerente encaminhou somente, via Correios, uma solicitação de 

reembolso redigida a próprio punho, a qual fora anexada somente com os 

documentos pessoais da solicitante. Ressalta que os procedimentos para 

o pedido de reembolso estão previstos contratualmente, tendo o 

beneficiário o encargo de encaminhar as cópias dos documentos 

pessoais, dados bancários e comprovante de pagamento/nota fiscal 

referente ao procedimento realizado, para posterior análise e 

compensação. Relata, por derradeiro, que o pedido da Autora restou 

indeferido porque foi verificada a ausência da nota fiscal do pedido, com 

descrição pormenorizada do procedimento, aduzindo ainda que a 

Requerente, após quatro meses do pedido administrativo, encaminhou uma 

nota fiscal, porém, desacompanhada de qualquer requerimento. Ao final, 

pugna pela improcedência dos pedidos iniciais. Pois bem. Inicialmente, 

cabe destacar que se aplica ao presente caso o Código de Defesa do 

Consumidor, o qual traz em seu bojo normas de ordem pública e de 

interesse social, objetivando a proteção e defesa do consumidor, em 

razão de sua vulnerabilidade. Destaque-se, nesse sentido, o entendimento 

consolidado na súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça, segundo o 

qual “aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano 

de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão.” A matéria 

controvertida, objeto da presente ação, consiste em analisar se é devido o 

reembolso integral do custeio do procedimento cirúrgico realizado na 

Autora em 25/06/2018 e, em caso positivo, se ela sofreu danos morais 

passíveis de serem indenizados. Da análise dos autos, depreende-se que 

a Requerente juntou os seguintes documentos: (i) Cópia do cartão 

informando a conta bancária; (ii) Nota Fiscal datada de 23/11/2018, com a 

discriminação dos serviços constando “cirurgia câncer de pele.”; (iii) 

justificativa redigida a próprio punho; (iv) laudo médico assinalado e 

carimbado pelo médico responsável pela cirurgia; (v) resposta do plano à 

solicitação. Imperioso salientar que a nota fiscal apresentada no valor de 

R$ 3.900,00 (três mil e novecentos reais), refere-se somente à cirurgia 

câncer de pele (sic), não descrevendo detalhadamente os serviços 

realizados. Além disso, a Autora não informa se o médico pertence à rede 

credenciada, tampouco junta cópia do contrato avençado, não se podendo 

aferir quais os termos contratados, principalmente no que diz respeito ao 

reembolso. Ainda, tem-se que a Autora não demostrou satisfatoriamente a 

sua pretensão resistida pela Demandada, qual, no uso do cumprimento 

contratual, solicitou os documentos faltantes, tendo a Autora enviado a 

nota fiscal, sem qualquer referência, após passados quatro meses do 

pleito. Em que pese o envio do documento solicitado, mesmo que 

tardiamente, vislumbra-se que este não preenche os critérios exigidos no 

procedimento de devolução de valores, posto que necessária a 
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discriminação pormenorizada dos procedimentos realizados, bem como os 

custos individualizados de cada técnica utilizada. Diante deste cenário, e à 

míngua de elementos de convicção de que a intervenção foi realizada nos 

moldes do pedido, entende o Juízo que não há arbitrariedade na recusa do 

reembolso no valor descrito na exordial. Apesar da existência das normas 

protetivas do direito do consumidor, a Autora não está isenta da obrigação 

de comprovar minimamente os fatos constitutivos de seu direito, a teor do 

que disciplina o artigo 373, I do CPC, em que pese a inversão do ônus da 

prova, como já mencionado, porquanto sequer consta nos autos algum 

indício mínimo de prova constitutiva do seu direito. Sobre o tema, oportuno 

colacionar os seguintes precedentes dos Tribunais pátrios, que versam 

sobre hipótese fática e jurídica análoga à dos autos e, portanto, desafiam 

a mesma solução, vejamos: PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE 

FAZER FUNDADA EM NEGATIVA DE CUSTEIO DE PROCEDIMENTO 

CIRÚRGICO. LIMINAR DEFERIDA. PEDIDO DE REEMBOLSO DE 

HONORÁRIOS MÉDICOS. AUSÊNCIA DE PROVA DE QUE A NOTA FISCAL 

APRESENTADA SE REFERE À CIRURGIA OBJETO DA CONDENAÇÃO. 

AUSÊNCIA, ADEMAIS, DE NEGATIVA DE REEMBOLSO PELO PLANO DE 

SAÚDE, MAS PEDIDO DE ENVIO DE DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DA 

CORRELAÇÃO COM O PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. ARBITRAMENTO DE 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM DESACORDO COM OS PARÂMETROS 

DO ART. 20, § 3º DO CPC/1973. ELEVAÇÃO DOS HONORÁRIOS DA 

SUCUMBÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJ-SP 

40101549520138260602 SP 4010154-95.2013.8.26.0602, Relator: 

Alexandre Marcondes, Data de Julgamento: 28/09/2017, 3ª Câmara de 

Direito Privado, Data de Publicação: 28/09/2017) grifei. APELAÇÃO CÍVEL. 

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS. PLANO DE SAÚDE. REQUERIMENTO DE REEMBOLSO INTEGRAL 

DOS CUSTOS REFERENTES A CONSULTA E EXAME. SENTENÇA DE 

IMPROCEDÊNCIA. MANUTENÇÃO. PARTE AUTORA QUE, EMBORA 

HIPOSSUFICIENTE, NÃO ESTÁ ISENTA DE REALIZAR PROVA MÍNIMA DO 

QUE ALEGA, NOS TERMOS DO ART. 373, I, DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE 

COMPROVAÇÃO DO DIREITO CONSTITUTIVO DO AUTOR. INCIDÊNCIA DA 

SÚMULA Nº 330 DO E.TJRJ: "OS PRINCÍPIOS FACILITADORES DA DEFESA 

DO CONSUMIDOR EM JUÍZO, NOTADAMENTE O DA INVERSÃO DO ÔNUS 

DA PROVA, NÃO EXONERA O AUTOR DO ÔNUS DE FAZER, A SEU 

ENCARGO, PROVA MÍNIMA DO FATO CONSTITUTIVO DO ALEGADO 

DIRETO. Não restou evidenciada a falha na prestação do serviço. Dano 

moral não configurado. Jurisprudência e precedentes citados: 

0028408-03.2013.8.19.0208 - APELAÇÃO-DES. SERGIO SEABRA 

VARELLA -Julgamento: 30/03/2016 - VIGÉSIMA QUARTA CÂMARA CÍVEL 

CONSUMIDOR;0094555-16.2014.8.19.0001 - APELAÇÃO - DES. MURILO 

KIELING - Julgamento: 14/04/2015 - VIGÉSIMA TERCEIRA CÂMARA CÍVEL 

CONSUMIDOR; 0149374-34.2013.8.19.0001. Apelação. DES. JOAQUIM 

DOMINGOS DE ALMEIDA NETO - Julgamento: 26/06/2014 - VIGÉSIMA 

QUARTA CÂMARA CÍVEL CONSUMIDOR. DESPROVIMENTO DO RECURSO. 

(APELAÇÃO CÍVEL Nº 0083268-76.2013.8.19.0038. DES REGINA LUCIA 

PASSOS. VIGESIMA QUARTA CÂMARA CIVEL CONSUMIDOR). grifei. 

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS 

MATERIAIS. IMPOSIÇÃO DE EMISSÃO DE NOVA NOTA FISCAL DE 

PROCEDIMENTOS MÉDICOS, PORQUE AQUELA EMITIDA NÃO ATENDEU 

ÁS EXIGÊNCIA DO PLANO DE SAÚDE PARA REEMBOLSO. 

IMPOSSIBILIDADE. NOTA FISCAL NUMERADA. NOVA NOTA IMPLICA NA 

ASSUNÇÃO DE NOVO PROCEDIMENTO E IMPOSIÇÃO DE TRIBUTOS. 

HIPÓTESE EM QUE DEVERIA O AUTOR TER EXPLICITADO ANTES TODOS 

OS DADOS QUE DEVERIAM CONSTAR NA REFERIDA NOTA, E APÓS O 

OCORRIDO BUSCAR ALTERNATIVAS OUTRAS COMO INFORMAÇÃO EM 

SEPARADO, VIA RECEITUÁRIO, OU JUNTADA DE PROCEDIMENTO 

HOSPITALAR. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO CONFIRMADA. RECURSO NÃO 

PROVIDO. (Recurso Cível Nº 71004959607, Quarta Turma Recursal Cível, 

Turmas Recursais, Relator: Gisele Anne Vieira de Azambuja, Julgado em 

29/08/2014) (TJ-RS - Recurso Cível: 71004959607 RS, Relator: Gisele 

Anne Vieira de Azambuja, Data de Julgamento: 29/08/2014, Quarta Turma 

Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 03/09/2014). 

Grifei. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL CONTRA DECISÃO 

MONOCRÁTICA DA RELATORA ORIGINÁRIA QUE NEGOU PROVIMENTO 

AO RECURSO DO ORA AGRAVANTE. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS E MATERIAIS. PLANO DE SAÚDE. PRETENSÃO DE 

RESTITUIÇÃO INTEGRAL DOS VALORES SUSPOSTAMENTE 

DESPENDIDOS. AUTORA QUE NÃO COMPROVA TER SOLICITADO 

REEMBOLSO DOS CUSTOS REFERENTES AO TRATAMENTO/CIRURGIA DE 

SUA FALECIDA FILHA EM REDE NÃO CREDENCIADA, OU MESMO OS 

PAGAMENTOS QUE TERIA REALIZADO E PELOS QUAIS PRETENDE SER 

RESSARCIDA, NÃO SE DESINCUMBINDO DO ÔNUS DA PROVAMÍNIMA 

DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO ALEGADO. ENUNCIADO Nº 2 

DO I ENCONTRO DE DESEMBARGADORES EM MATÉRIA DE DIREITO 

CONSUMIDOR. REEMBOLSO NOS LIMITES DO CONTRATO A QUE TERIA 

DIREITO À AUTORA SOMENTE SE COMPROVADO O EFETIVO 

PAGAMENTO DAS DESPESAS. PROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. 

(APELAÇÃO CÍVEL Nº 0017842-04.2012.8.19.0087. DES. ANDREA 

FORTUNA TEIXEIRA. Julgamento: 09/0382016. VIGESIMA QUINTA 

CÂMARA CÍVEL CONSUMIDOR). Grifei. Igualmente, tem-se que os danos 

morais não restaram configurados, na medida em que não se demonstrou 

o prejuízo a tanto concernente, mesmo porque não se cogita da existência 

de uma obrigação de indenizar, sem que tenha ocorrido o dano e, apesar 

dos aborrecimentos por que possa ter passado a Autora, descabido 

falar-se em dano moral, que se vinculado à ideia de dor profunda, não 

suscetível de caracterização, no presente caso. Nesse sentido, 

APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. INEXISTÊNCIA DE MÉDICO 

CREDENCIADO E HABILITADO PARA REALIZAR A CIRURGIA. 

REEMBOLSO REALIZADO DE FORMA PARCIAL. NEGATIVA DE 

REEMBOLSO TOTAL. DANOS MORAIS. NÃO EVIDENCIADOS. 

INDENIZAÇÃO. NÃO CABÍVEL. APELAÇÃO NÃO PROVIDA. 1. Os danos 

morais restam configurados sempre que há ofensa a algum dos direitos da 

personalidade, como a honra, a imagem, o nome, a intimidade e a 

privacidade. Ou seja, meros aborrecimentos, inseguranças ou dissabores 

não são capazes de ensejar a condenação no pagamento de indenização 

a título de danos morais, sendo necessário que o sofrimento 

experimentado ultrapasse a naturalidade dos fatos da vida. 2. Em regra, a 

negativa de reembolso de plano de saúde não gera danos morais. Desta 

forma, como no caso em concreto o segurado não indicou a ocorrência de 

qualquer situação capaz de atingir algum de seus direitos da 

personalidade, não devem ser reconhecidos os alegados danos morais. 3. 

Apelação Cível não provida. (TJ-PE - APL: 4186407 PE, Relator: Agenor 

Ferreira de Lima Filho, Data de Julgamento: 26/04/2017, 5ª Câmara Cível, 

Data de Publicação: 16/05/2017). Grifei. À vista do exposto, não há ato 

ilícito que ampare a condenação da Requerida ao pagamento de 

indenização por danos morais, pois fundada na responsabilidade civil 

contratual, da qual também são pressupostos cumulativos a comprovação 

do dano e o nexo de causalidade entre esses elementos. III- DISPOSITIVO 

Ante o exposto, nos termos do artigo 487, inciso I do Código de Processo 

Civil, OPINO pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos formulados na inicial. Sem 

custas e honorários advocatícios, em razão do disposto nos artigos 54 e 

55 da Lei 9.099/95. Preclusa a via recursal, nada sendo requerido, 

arquivem-se os autos com as anotações e cautelas legais. Submeto o 

presente projeto de sentença ao M.M. Juiz de Direito para apreciação e 

posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Fernanda 

Faustino Pereira Juíza Leiga

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002416-13.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

EMERSON ZANCANARO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TAIANA ORSI OAB - MT25337/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM SENTENÇA Processo nº 

1002416-13.2019.8.11.0086 Reclamante: EMERSON ZANCANARO 

Reclamado: VIVO S.A I – RELATÓRIO Dispensado o relatório, conforme 

disciplina o artigo 38 da Lei 9.099/95. Ante a ausência de questões 

preliminares a serem analisadas, passo à apreciação do mérito da 

demanda. II - MÉRITO Sendo a prova documental suficiente para formar 

convencimento, o caso comporta julgamento antecipado, e não havendo 

necessidade de produção de prova em audiência, passo ao julgamento da 

lide, nos moldes do artigo 355, I do CPC. Trata-se de ação declaratória de 

inexistência de débito c/c repetição de indébito e indenização por danos 

morais, na qual o Autor alega que mantinha relação jurídica com a 

operadora Demandada, contudo, em 18/07/2019 efetuou a portabilidade do 
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seu plano de telefonia celular para a empresa Claro S/A, entretanto, 

mesmo após o cancelamento dos serviços e a concretização da 

portabilidade, foram emitidas faturas posteriores, atinentes a período em 

que não mais utilizava os serviços da Reclamada. Assevera que vem 

sendo cobrado diariamente pela Requerida, por meio de ligações 

insistentes. Ainda, temendo por ter seu nome negativado junto aos órgãos 

de proteção ao crédito, e pelo fato de eventual inscrição causar sérios 

prejuízos em seu trabalho habitual, relata que efetuou o pagamento das 

faturas enviadas, relativas aos meses de agosto/2019 no valor de R$ 

500,50 (quinhentos reais e cinquenta centavos), setembro/2019 na 

quantia de R$ 529,99 (quinhentos e vinte e nove reais e noventa e nove 

centavos) e outubro/2019, no importe de R$ 344,59 (trezentos e quarenta 

e quatro reais e cinquenta e nove centavos), totalizando o montante de R$ 

1.375,08 (mil trezentos e setenta e cinco reais e oito centavos), qual alega 

ser indevido. Ainda, aduz que tentou resolver o problema com a 

Demandada, gerando protocolo referente ao contato, no entanto, não 

conseguiu solucionar o intento administrativamente. A Reclamada, em sua 

defesa, afirma que foi realizado normalmente a portabilidade solicitada pelo 

Autor, cumprindo assim com as exigências do consumidor. Assegura que 

não praticou qualquer conduta capaz de impor condenação por dano 

moral a seu desfavor, pugnando, ao final, pela improcedência da ação. 

Pois bem. Anoto, num primeiro momento, que ao Reclamante assiste o 

direito à inversão do ônus da prova, na medida em que, além de se tratar 

de uma relação de consumo, encontra-se ela em situação de inferioridade 

frente à Reclamada, notadamente nos aspectos técnico e probatório. 

Analisado o processo e os documentos a ele acostado, verifico assistir 

razão ao Reclamante, uma vez que a Reclamada não trouxe qualquer 

documento que comprove que os serviços estavam sendo fornecidos e 

usufruídos após o pedido de portabilidade, não se desincumbindo do ônus 

probatório que lhe competia, a teor do que disciplina o artigo 373, II do CPC. 

Em contrapartida, o Reclamante juntou em sua petição inicial o contrato de 

portabilidade com a operadora Claro, pactuado em 18/07/2019, bem como 

os protocolos de atendimento, comprovando ter contactado a Demandada 

para reclamar das cobranças indevidas, a qual, por sua vez, sequer se 

dignou a se manifestar sobre a natureza das reclamações protocoladas. 

Logo, torna-se evidente o defeito na prestação do serviço, visto que a 

Reclamada não faz prova da legalidade das cobranças. Cumpre destacar, 

ainda, que o Reclamante também comprovou o pagamento das faturas 

vencidas em 17/08/2019, 17/09/2019 e 17/10/2019, no valor total de R$ 

1.375,08 (mil trezentos e setenta e cinco reais e oito centavos), conforme 

comprovantes anexados aos Ids. nº. 24586903, 24586906 e 25994482, o 

que enseja o dever de a Reclamada arcar com a restituição da quantia 

desembolsada, em dobro, nos termos do artigo 42, § único do Código de 

Defesa do Consumidor. Por outro lado, não vejo como acolher o pedido de 

indenização por dano moral pleiteado pelo Reclamante, uma vez que a 

mera cobrança, ainda que indevida, não é capaz de gerar danos morais. 

Para Carlos Roberto Gonçalves o dano moral “é o que atinge o ofendido 

como pessoa, não lesando seu patrimônio. É lesão de bem que integra os 

direitos da personalidade, como a honra, a dignidade, a intimidade, a 

imagem, o bom nome, etc, como se infere dos arts. 1º, III, e 5º, V e X, da 

Constituição Federal, e que acarreta ao lesado, dor, sofrimento, tristeza, 

vexame e humilhação”. (in Direito das Obrigações - Parte Especial, livro 6, 

tomo II, Saraiva, 2002, pág. 92). O entendimento predominante é de que o 

ofendido demonstre que o ato tido como causador do dano tenha 

alcançado a esfera daquilo que deixa de ser o razoável, aquilo que o 

homem médio aceita como fato comum da sua vida, levando em conta 

ainda as suas qualidades, defeitos e virtudes, tudo isso desde que fique 

demonstrada a culpa do ofensor e o prejuízo. No caso vertente, o Autor 

define o dano moral pelas injustificadas cobranças realizadas pela Ré, por 

conta de defeito na prestação do serviço. Contudo, não houve qualquer 

abalo de crédito, negativação perante os órgãos de restrição, ou qualquer 

outra situação que se traduzisse em tristeza ou dor interna, mas apenas o 

aborrecimento de ter de regularizar situação que lhe era inesperada. Os 

simples aborrecimentos do cotidiano não podem ensejar indenização por 

dano moral, visto que fazem parte da vida diária e não trazem maiores 

consequências ao indivíduo. Caso se considerasse que qualquer 

aborrecimento ou desentendimento ensejasse dano moral, assistiríamos a 

uma banalização deste instituto e a vida em sociedade se tornaria inviável. 

III - DISPOSITIVO Ante o exposto, nos termos do artigo 487, inciso I do 

Código de Processo Civil, OPINO pela PARCIAL PROCEDÊNCIA da presente 

ação para: 1 - DECLARAR a inexigibilidade dos débitos correspondentes 

às faturas de agosto/2019 no valor de R$ 500,50 (quinhentos reais e 

cinquenta centavos), setembro/2019 na quantia de R$ 529,99 (quinhentos 

e vinte e nove reais e noventa e nove centavos) e outubro/2019, no 

importe de R$ 344,59 (trezentos e quarenta e quatro reais e cinquenta e 

nove centavos), todas discutidas nos presentes autos; 2 - CONDENAR a 

Reclamada a restituir os valores adimplidos pelo Autor, referentes às 

parcelas acima descritas, em dobro, que deverão ser corrigidos 

monetariamente INPC/IBGE e acrescido de juros legais a partir de cada 

desembolso. 3 – DETERMINAR a parte Requerida se abstenha de emitir 

faturas em nome do Autor, relativamente ao caso em discussão. Sem 

custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos 

artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. Preclusa a via recursal e nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as anotações e cautelas legais. 

SUBMETO o presente PROJETO DE SENTENÇA ao MM. Juiz de Direito, para 

os fins estabelecidos no artigo 40 da Lei nº. 9.099/1995. Fernanda 

Faustino Pereira Juíza Leiga

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002843-10.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

HAMILTON JULIO DA SILVA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

CECILIA BONIFACIO DE ANDRADE OAB - MT23949/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MJC CONSTRUCOES CIVIL LTDA - EPP (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM SENTENÇA Processo: 

1002843-10.2019.8.11.0086 Requerente: HAMILTON JULIO DA SILVA 

Requerido: MJC CONSTRUCOES CIVIL LTDA – EPP I – RELATÓRIO 

Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/95. Ante a 

ausência de questões preliminares, passo à apreciação do mérito da 

demanda. II – MÉRITO Sendo a prova documental suficiente para formar 

convencimento, o caso comporta julgamento antecipado, e não havendo 

necessidade de produção de prova em audiência, passo ao julgamento da 

lide, nos moldes do artigo 355, I do CPC. O Autor busca a reparação pelos 

danos materiais e morais em face de suposto vício oculto apresentado no 

veículo PA CARREGADEIRA, DIESEL, Modelo W20E, chassi 

HBZNW20EVBAE00538N, ano não informado, adquirido do Requerido em 

14/08/2019 no valor de R$ 170.000,00 (cento e setenta mil reais). Sustenta 

que o maquinário apresentou problemas no motor após cinco dias da data 

da compra, tendo gasto a importância de R$ 10.603,50 (dez mil seiscentos 

e três reais e cinquenta centavos), para o conserto. Assevera que o 

Demandado inicialmente concordou com custeio do reparo, contudo, após 

ter realizado o orçamento, o Requerido esquivou-se de pagar, restando 

para o Autor as despesas da restauração. Assim, requer a condenação 

do Reclamado pelos danos materiais e morais suportados. O Reclamado, 

em sua defesa, afirma ter consolidado o contrato verbal de compra e 

venda com o Requerente em 14/08/2019, e entregue o veículo em 

perfeitas condições, sendo que, quando da entrega, o maquinário foi 

vistoriado pelo Autor e pelo mecânico de sua confiança e perito da 

financeira de crédito, que deram seus avais. O Réu afirma que possui uma 

equipe de mecânicos próprios em seu quadro de funcionários, os quais 

realizavam habitualmente a manutenção e inspeção dos veículos da 

empresa, em especial da máquina em discussão. Assim, sustenta que o 

problema ocasionado no veículo é decorrente do mau uso por parte do 

Autor. Ainda, afiança que as notas fiscais apresentadas pelo Requerente 

apontam datas posteriores àquela alegada quando da constatação do 

suposto vício oculto, e que diante da falta de informações nos autos, não 

é possível constatar qual seria o vício redibitório presente na ocasião. 

Garante que não reconhece as fotografias apresentadas pelo Autor como 

sendo pertencentes à Pá Carregadeira alienada, pugnando ao final pela 

improcedência da ação. Noutro giro, o Autor refuta as afirmações do 

Requerido, assegurando que no ato da compra o veículo de fato foi 

realizado a inspeção, contudo, naquela oportunidade não foi constatado 

nenhum defeito que comprometesse o funcionamento da máquina, o que 

caracteriza vício oculto no bem. Assegura que o proprietário do 

estabelecimento demandado foi notificado do ocorrido com o maquinário 

em 26/08/2019, por conversa no aplicativo Whatsapp, oportunidade em 

que o vendedor lhe garantiu que não teria prejuízo. No que tange às notas 

fiscais, o Requerente assevera que os referidos documentos foram 

gerados somente após o pagamento, e que essa prática é costumeira 
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pelos comerciantes. Por fim, reitera os pedidos iniciais. Pois bem. 

Tratando-se de vício oculto, deve-se levar em consideração a vida útil do 

bem, no caso, uma Pá Carregadeira utilizada para trabalho. Contudo, o 

Autor sequer acostou nos autos as informações acerca do ano de 

fabricação e/ou tempo de uso do veículo. Ainda, cuidando-se de aquisição 

de maquinário usado, informação esta constante na nota fiscal de 

aquisição do bem, deveria o Requerente ter realizado cautelosa inspeção 

antes da compra, inclusive com auxílio de mecânico de sua confiança. 

Ademais, não há nos autos provas que o problema apresentado se deu 

em decorrência de avarias preexistentes no motor. Inexiste laudo técnico 

informando com clareza os reais danos apontados, bem como a descrição 

pormenorizada dos serviços realizados, tampouco provas contundentes 

do alegado pelo Autor. Insta salientar que as fotografias que acompanham 

a exordial não são capazes de comprovarem o suposto vício redibitório 

apontado, como também que estas guardam relação com o maquinário em 

questão. Ademais, as datas constantes nas notas fiscais apresentadas 

não condizem com a data relatada pelo Autor quando da constatação da 

avaria. Nota-se que os documentos apresentam períodos longínquos uns 

dos outros, sendo que a primeira nota fiscal anota saída em 10/09/2019 e 

a última em 22/11/2019 (data da distribuição da ação), não guardando 

similitude com os fatos apresentados pelo Requerente. Inexiste nos 

referidos documentos qualquer informação acerca da data que os 

serviços foram prestados e/ou as peças adquiridas, o que leva a 

compreender que somente foram realizados e adquiridos nas respectivas 

datas de emissão. Nos termos do artigo 373, inciso I do Código de 

Processo Civil, o ônus da prova incumbe ao Autor, quanto ao fato 

constitutivo do seu direito. Ocorre que o Requerente não buscou 

demonstrar que o motor apresentava vício oculto e qual seria este. Apesar 

do suposto problema apresentado na máquina, era necessário um 

conjunto de provas nesse sentido, visto que os defeitos poderiam ser 

decorrentes do desgaste normal de peças, em decorrência dos anos de 

uso ou por eventual mau uso do maquinário. Sabe-se que a jurisprudência 

é pacífica no tocante à responsabilidade do vendedor de produto com 

vício oculto, desde que comprovada tal circunstância, por meio de laudos 

conclusivos, submetidos ao contraditório, para indicar possível desgaste 

natural das peças ou a presença de vício oculto. A respeito do tema: 

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DE 

REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS. PRELIMINAR DE CARÊNCIA DE 

AÇÃO POR ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. As condições da ação 

devem ser analisadas com base na moderna teoria da asserção, ou seja, 

em abstrato, levando-se em consideração unicamente os fatos narrados 

na inicial pela parte autora. Considerando a alegação de existência de um 

negócio jurídico (acordo verbal) entre os litigantes, vinculado à troca de 

veículos, com pedido de condenação da requerida em indenização material 

em razão dos custos arcados para o conserto do caminhão recebido, 

descabido falar em carência de ação por ilegitimidade de parte. MÉRITO. 

VEÍCULO ANTIGO. DEFEITOS DECORRENTES DO USO. DESGASTE 

NATURAL DE PEÇAS. Inexistindo comprovação da ocorrência de efetivo 

vício oculto, não há falar em restituição das quantias despendidas com o 

conserto do caminhão. PRELIMINAR AFASTADA. APELAÇÃO PROVIDA. 

(Apelação Cível Nº 70062284880, Décima Quinta Câmara Cível, Tribunal de 

Justiça do RS, Relator: Ana Beatriz Iser, Julgado em 10/12/2014) grifei. 

Assim, como não se verifica a responsabilidade do Réu pelos danos 

suportados, é inviável o deferimento do pleito quanto à restituição dos 

valores despendidos com o conserto, tampouco indenização de cunho 

moral. III – DISPOSITIVO Ante o exposto, nos termos do artigo 487, inciso I 

do Código de Processo Civil, OPINO pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos 

formulados na inicial. Sem custas e honorários advocatícios, em razão do 

disposto nos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. Preclusa a via recursal, nada 

sendo requerido, arquivem-se os autos com as anotações e cautelas 

legais. Submeto o presente projeto de sentença ao MM. Juiz de Direito, 

para os fins estabelecidos no art. 40 da Lei 9.099/95. Fernanda Faustino 

Pereira Juíza Leiga

Sentença Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010377-61.2011.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

MIRIAN CLAAS PARREIRA LOURENCO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

WIGNEY RODRIGUES DE ANDRADE (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM S E N T E N Ç A PROCESSO: 

8010377-61.2011.8.11.0086 EXEQUENTE: MIRIAN CLAAS PARREIRA 

LOURENCO EXECUTADO: WIGNEY RODRIGUES DE ANDRADE Dispensado 

o relatório, nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/95. Trata-se de 

cumprimento de sentença pleiteado por MIRIAN CLAAS PARREIRA 

LOURENCO em face de WIGNEY RODRIGUES DE ANDRADE. A parte 

Autora foi intimada para impulsionar o feito no prazo de 10 (dez) dias (Id. 

24552550), entretanto, deixou transcorrer o prazo fixado sem cumprir a 

diligência. Assim, tendo em vista o não cumprimento da determinação 

imprescindível para o regular prosseguimento do feito, sobressai a 

irregularidade no processo, autorizando a sua extinção. Pelo exposto, 

OPINO pela EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos 

termos do artigo 485, inciso III do Código de Processo Civil. Deixo de 

condenar a parte Reclamante ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, por não serem cabíveis nesta fase, em 

consonância ao disposto no art. 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Transitada em 

julgado, remetam-se os autos ao arquivo, com as cautelas e anotações 

necessárias. Submeto o presente projeto de sentença ao MM. Juiz de 

Direito, para os fins estabelecidos no art. 40 da Lei 9.099/1995. Fernanda 

Faustino Pereira Juíza Leiga

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010494-18.2012.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

KARINA GINDRI (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JULIO DOMINGOS DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM S E N T E N Ç A PROCESSO: 

8010494-18.2012.8.11.0086 EXEQUENTE: KARINA GINDRI EXECUTADO: 

JULIO DOMINGOS DA SILVA Dispensado o relatório, nos termos do artigo 

38 da Lei 9.099/95. Trata-se de cumprimento de sentença pleiteado 

KARINA GINDRI em face de JULIO DOMINGOS DA SILVA. A parte Autora 

foi intimada para impulsionar o feito no prazo de 10 (dez) dias (Id. 

22765003), entretanto, deixou transcorrer o prazo fixado sem cumprir a 

diligência. Assim, tendo em vista o não cumprimento da determinação 

imprescindível para o regular prosseguimento do feito, sobressai a 

irregularidade no processo, autorizando a sua extinção. Pelo exposto, 

OPINO pela EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos 

termos do artigo 485, inciso III do Código de Processo Civil. Deixo de 

condenar a parte Reclamante ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, por não serem cabíveis nesta fase, em 

consonância ao disposto no art. 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Transitada em 

julgado, remetam-se os autos ao arquivo, com as cautelas e anotações 

necessárias. Submeto o presente projeto de sentença ao MM. Juiz de 

Direito, para os fins estabelecidos no art. 40 da Lei 9.099/1995. Fernanda 

Faustino Pereira Juíza Leiga

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010339-73.2016.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

ALEX BORGES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIO BIRCK OAB - MT0010093A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OSMAR BATISTA FERREIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM S E N T E N Ç A PROCESSO: 

8010339-73.2016.8.11.0086 EXEQUENTE: ALEX BORGES DOS SANTOS 

EXECUTADO: OSMAR BATISTA FERREIRA Dispensado o relatório, nos 

termos do artigo 38 da Lei 9.099/95. Trata-se de cumprimento de sentença 

pleiteado ALEX BORGES DOS SANTOS em face de OSMAR BATISTA 

FERREIRA. A parte Autora foi intimada para impulsionar o feito no prazo de 

10 (dez) dias (Id. 22611961), entretanto, deixou transcorrer o prazo fixado 

sem cumprir a diligência. Assim, tendo em vista o não cumprimento da 

determinação imprescindível para o regular prosseguimento do feito, 

sobressai a irregularidade no processo, autorizando a sua extinção. Pelo 
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exposto, OPINO pela EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, nos termos do artigo 485, inciso III do Código de Processo Civil. 

Deixo de condenar a parte Reclamante ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, por não serem cabíveis nesta 

fase, em consonância ao disposto no art. 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. 

Transitada em julgado, remetam-se os autos ao arquivo, com as cautelas e 

anotações necessárias. Submeto o presente projeto de sentença ao MM. 

Juiz de Direito, para os fins estabelecidos no art. 40 da Lei 9.099/1995. 

Fernanda Faustino Pereira Juíza Leiga

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002697-03.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

MARISTELA JUKOSKI (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO RICARDO SARTORI DOS SANTOS OAB - MT0017714A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

P F ZANDONA EIRELI - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1002697-03.2018.8.11.0086 

INTERESSADO: MARISTELA JUKOSKI REQUERIDO: P F ZANDONA EIRELI - 

ME Vistos, etc. Dispenso o relatório consoante permite o artigo 38 da Lei 

9.099/95. Decido. Da análise dos autos denota-se que houve composição 

entre as partes, bem como, a Reclamante informou o cumprimento integral 

da obrigação e requereu a extinção do feito, consoante petição de id. n. 

25268628. Ante o adimplemento da obrigação, opino pela declaração da 

extinção do feito, com fundamento no art. 924, II c/c art. 925, ambos do 

Código de Processo Civil. Após, arquivem-se. É o parecer que submeto à 

apreciação do Excelentíssimo juiz de direito do Juizado Especial Cível para 

homologação, nos termos do art. 40 da mesma Lei. Pollianna Mesquita de 

M o r a e s  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

________________________________________________________ 

Vistos, etc. Com fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO 

por decisão, para que produzam seus jurídicos e legais efeitos, a 

sentença proferida pela juíza leiga desta comarca. Com o trânsito em 

julgado, arquive-se com as baixas de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Nova 

Mutum/MT, 21 de abril de 2020 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001114-46.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

GILBERTO PADILHA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA GONCALES SANTOS OAB - MT21741-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULA ROSANE UEMURA FERREIRA LEITE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM SENTENÇA Processo: 

1001114-46.2019.8.11.0086 Reclamante: Gilberto Padilha - EPP 

Reclamado: Paula Rosane Uemura Ferreira Leite. Vistos, etc. Nos termos 

do artigo 38 da Lei 9.099/95, dispenso o relatório. Decido. O Reclamante 

requereu a desistência desta ação, consoante petição id. n. 22356398 

destes autos. Neste aspecto, o Enunciado n. 90 do FONAJE dispõe o 

seguinte: A desistência da ação, mesmo sem a anuência do réu já citado, 

implicará a extinção do processo sem resolução do mérito, ainda que tal 

ato se dê em audiência de instrução e julgamento, salvo quando houver 

indícios de litigância de má-fé ou lide temerária (nova redação – XXXVIII 

Encontro – Belo Horizonte-MG). Pois bem, nos termos do estatuído no 

artigo 200, parágrafo único, do CPC, a desistência da ação somente 

produz seus efeitos após a homologação judicial. Ante o exposto, para 

que produzam os seus jurídicos e legais efeitos, HOMOLOGO por 

sentença do pedido de desistência desta ação, e, em consequência, 

extinguindo o feito, sem exame do mérito, com fundamento no artigo 485, 

inciso VIII, do Código de Processo Civil. Intimem-se. Cássio Leite de Barros 

Netto Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000972-42.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

MILTON CLEMENTE JUVENAL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIZANGELA DOS SANTOS PAULINO OAB - MT0021674A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ARLINDO JOSE VILELA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000972-42.2019.8.11.0086 

EXEQUENTE: MILTON CLEMENTE JUVENAL EXECUTADO: ARLINDO JOSE 

VILELA Vistos, etc. Dispenso o relatório consoante permite o artigo 38 da 

Lei 9.099/95. Decido. Da análise dos autos denota-se que houve o 

cumprimento integral da obrigação, consoante petição de id. 22195187. 

Com efeito, disciplina o art. 924, II do Código de Processo Civil que a 

extinção da execução ocorre quando há a satisfação da obrigação, razão 

pela qual, a extinção do feito é medida que se impõe. Ante o exposto, 

opino pela declaração da extinção da presente execução, com 

fundamento no art. 924, II c/c art. 925, ambos do Código de Processo Civil. 

Após, arquivem-se. É o parecer que submeto à apreciação do 

Excelentíssimo juiz de direito do Juizado Especial Cível para homologação, 

nos termos do art. 40 da mesma Lei. Pollianna Mesquita de Moraes Juíza 

L e i g a 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

_ Vistos, etc. Com fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO 

por decisão, para que produzam seus jurídicos e legais efeitos, a 

sentença proferida pela juíza leiga desta comarca. Com o trânsito em 

julgado, arquive-se com as baixas de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Nova 

Mutum/MT, 21 de abril de 2020 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002278-80.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

GRACIANO BATISTA NUNES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MALU MACEDO MALLMANN OAB - MT21511-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OFICINA DOS PIA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM Processo nº 

1002278-80.2018.811.0086 Reclamante: Graciano Batista Nunes 

Reclamado: Oficina dos Pia Vistos, etc. Dispenso o relatório nos termos do 

artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Afere-se dos autos que o Exequente foi 

intimado para que manifestasse no presente feito, informando o endereço 

atualizado da reclamada, contudo o mesmo quedou-se inerte. É certo que 

o Exequente foi intimado para suprir a determinação judicial, entretanto, 

não há nos autos informação de que tenha cumprido a diligência que lhe 

competia. Assim, considerando a quantidade de processos que este 

Juizado Especial possui e a necessidade de entregar a prestação 

jurisdicional de forma definitiva aos que demonstram interesse no 

resultado da lide, entendo que ao não atender ao chamado judicial, 

demonstrou-se a perda superveniente do Exequente no interesse da lide, 

motivo pelo qual opino pela extinção do feito sem resolução de mérito nos 

termos do artigo 485, inciso VI e §3º do Código de Processo Civil. Sem 

honorários advocatícios e custas processuais. É o parecer que submeto à 

apreciação do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial Cível 

para homologação conforme preceitua o artigo 40 Lei 9.099/95. 

Homologada, intimem-se. Pollianna Mesquita de Moraes Juíza Leiga 

____________________________________________________________

___________________________________________________ Vistos, 

etc. Com fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por 

decisão, para que produzam seus jurídicos e legais efeitos, a sentença 
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proferida pela juíza leiga desta comarca. Com o trânsito em julgado, 

arquive-se com as baixas de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Nova Mutum/MT, 22 

de abril de 2020 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002643-03.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

MARIZET DIAS MACHADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON MACHADO BARRETO OAB - MT0012420A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM SENTENÇA Processo nº 

1002643-03.2019.8.11.0086 Reclamante: MARIZET DIAS MACHADO 

Reclamada: VIVO S.A. I – RELATÓRIO Dispensado o relatório, conforme 

disciplina o artigo 38 da Lei 9.099/95. II – PRELIMINAR Inicialmente, a 

Reclamada levanta preliminar alegando a impossibilidade de inversão do 

ônus da prova, contudo, em razão da mesma se confundir com o mérito da 

lide, com ele será analisada. Superada a análise da questão exposta, 

passo à apreciação do mérito. III – MÉRITO Sendo a prova documental 

suficiente para formar convencimento, o caso comporta julgamento 

antecipado, e não havendo necessidade de produção de prova em 

audiência, passo ao julgamento da lide, nos moldes do artigo 355, I do CPC. 

Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos 

morais, na qual a Autora alega, em síntese, que contratou os serviços da 

Requerida, contudo, embora estando adimplente com as faturas mensais, 

a Reclamada suspendeu o plano contratado. Afirma que a empresa 

Demandada exigiu o envio de documentações para que os serviços 

fossem regularizados, entretanto, apesar de responder às exigências da 

operadora, não houve o restabelecimento do plano. Assevera que buscou 

resolver a celeuma junto ao Procon local, porém não obteve êxito em seu 

intento. Assim requer o restabelecimento das linhas telefônicas e do sinal 

de internet no plano contratado, bem como indenização por danos morais 

face à conduta da Ré. A Reclamada, em defesa, sustenta que a Autora 

teve a sua linha telefônica ativa e funcionando normalmente até a 

ocorrência do inadimplemento contratual. Aduz que a interrupção da linha 

não foi indevida, posto que ocorreu em virtude do inadimplemento das 

faturas mensais, não havendo, portanto, qualquer ato ilícito cometido, e, 

por consequência, incabível os pleitos almejados. Anoto, num primeiro 

momento, que à Reclamante assiste o direito à inversão do ônus da prova, 

na medida em que, além de se tratar de uma relação de consumo, 

encontra-se ela em situação de inferioridade frente à Reclamada, 

notadamente nos aspectos técnico e probatório. Em contrapartida, cediço 

que cabe à parte Autora comprovar o mínimo necessário do direito que 

alega ter, ou seja, no presente caso cabia à Requerente demonstrar que 

de fato houve o adimplemento das faturas mensais do plano inicialmente 

contratado, o que não ocorreu no evento. Assim, conforme se observa 

dos documentos encartados, relativos à alegação de descumprimento 

contratual por parte da Ré, a Demandante não se desincumbiu do ônus 

probatório que lhe é imposto, a teor do artigo 373, I do CPC, em que pese a 

inversão do ônus da prova, como já mencionado, porquanto sequer 

consta nos autos algum indício mínimo de prova constitutiva do seu direito; 

não há a mínima demonstração de que as faturas mensais do plano 

contratado estão adimplidas, bem como que a suspensão dos serviços 

está indevida. Depreende-se, portanto, que as alegações da Autora não 

se sustentam quando verificada a sua inadimplência perante a empresa 

Demandada, em relação ao contrato discutido nos autos, já que 

incontroversa a relação contratual entre as partes neste ponto. Logo, não 

há como atribuir qualquer ilicitude à Reclamada, uma vez que a 

Demandante tinha plena ciência do desdobramento em caso de 

inadimplência da fatura. A propósito, RECURSO INOMINADO. AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS. TELEFONIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. BLOQUEIO DE 

LINHA TELEFÔNICA. INADIMPLÊNCIA VERIFICADA. EXERCÍCIO REGULAR 

DO DIREITO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA 

MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Diante do exposto, 

decidem os Juízes Integrantes da 1ª Turma Recursal Juizados Especiais 

do Estado do Paraná, por unanimidade, CONHECER DO RECURSO E 

NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos exatos termos do voto.” (TJPR - 1ª Turma 

Recursal - 0004333-15.2014.8.16.0056/0 - Cambé - Rel.: Fernanda Bernert 

Michelin - - J. 17.04.2015). Portanto, em razão da ausência de 

verossimilhança nas alegações da Reclamante, não há se falar em falha 

na prestação de serviço capaz de ensejar os danos conforme pleiteados 

na inicial. Nesse sentido, APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA, 

REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANO MORAL. AUSÊNCIA DE PROVAS. 

IMPROCEDÊNCIA. Não demonstrada a cobrança de valores relacionados 

ao serviço de internet e plano de minutos SMS supostamente não 

contratados pelo consumidor. O ônus da prova, como é sabido, compete a 

quem alega (artigo 333, I, do CPC). E quem alega e nada prova, ou prova 

de modo duvidoso, não pode ser vitorioso em juízo. Autor que não se 

desincumbiu de comprovar, ainda que minimamente, a verossimilhança das 

suas alegações. Improcedência da pretensão de declaração de 

inexistência de débito, devolução de valores e de indenização por danos 

morais que se mantém. Sentença confirmada. NEGARAM PROVIMENTO 

AO APELO. UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 70065579799, Décima Oitava 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Nelson José Gonzaga, 

Julgado em 16/07/2015). (grifei) IV- DISPOSITIVO Ante o exposto, nos 

termos do artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil, OPINO pela 

IMPROCEDÊNCIA dos pedidos formulados na inicial. Sem custas 

processuais e honorários advocatícios nesta fase, em razão do disposto 

nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Preclusa a via recursal e nada 

sendo requerido, arquivem-se os autos com as anotações e cautelas 

legais. Submeto o presente projeto de sentença ao M.M. Juiz de Direito 

para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Fernanda Faustino Pereira Juíza Leiga

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000169-93.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

LIANDE ROSA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT13431-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM Processo nº 

1000169-93.2018.811.0086 Exequente: Liande Rosa da Silva Executada: 

Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A. Vistos, etc. 

Dispenso o relatório consoante permite o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. 

Da análise dos autos denota-se que foi celebrado acordo entre as partes, 

bem como, houve o cumprimento integral da obrigação, consoante petição 

de id. 24674571. Com efeito, disciplina o art. 924, II do Código de Processo 

Civil que a extinção da execução ocorre quando há a satisfação da 

obrigação, razão pela qual, a extinção do feito é medida que se impõe. 

Ante o exposto, opino pela declaração da extinção da presente execução, 

com fundamento no art. 924, II c/c art. 925, ambos do Código de Processo 

Civil. Após, arquivem-se. É o parecer que submeto à apreciação do 

Excelentíssimo juiz de direito do Juizado Especial Cível para homologação, 

nos termos do art. 40 da mesma Lei. Pollianna Mesquita de Moraes Juíza 

L e i g a 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

_ Vistos, etc. Com fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO 

por decisão, para que produzam seus jurídicos e legais efeitos, a 

sentença proferida pela juíza leiga desta comarca. Com o trânsito em 

julgado, arquive-se com as baixas de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Nova 

Mutum/MT, 23 de abril de 2020 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz de 

Direito
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Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002008-22.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCIMAR DA SILVA ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CESAR ROBERTO BONI OAB - MT0008268A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

S T MACHADO & MACHADO LTDA - ME (REQUERIDO)

SERASA S/A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WELLISONN CARLOS CERON FORMIGONI OAB - MT27034/O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM SENTENÇA Processo nº: 

1002008-22.2019.8.11.0086 Requerente: FRANCIMAR DA SILVA ARAUJO 

Requerido: S T MACHADO & MACHADO LTDA - ME Requerido: SERASA 

S/A I - RELATÓRIO Dispensado o relatório, conforme disciplina o artigo 38 

da Lei 9.099/95. II – PRELIMINARES Inicialmente, a primeira Requerida 

levanta a preliminar de ilegitimidade passiva, posto que a empresa que 

inseriu o nome do Autor nos órgãos de proteção ao crédito trata-se de 

pessoa jurídica distinta da Ré, possuindo, inclusive, CNPJ diverso ao da 

primeira Demandada. Afirma que a empresa que empregou os dados do 

Autor junto ao órgão restritivo utiliza o mesmo nome fantasia, aduzindo, 

ainda, que jamais houve a incorporação de empresas, pois atua somente 

em um único espaço comercial do ramo, na cidade de Marcelândia-MT, 

onde foi fundada e permanece até os dias atuais. Acolho, pois, a 

preliminar de ilegitimidade passiva da primeira Demandada, posto que, 

conforme se denota das documentações trazidas pela segunda 

Requerida, SERASA S/A, a inclusão no cadastro de inadimplentes foi 

transmitida pela Rede OK (CDL Paulista), fato este comprovado no 

documento juntado no Id. 28296850, onde consta a identificação da 

empresa, inclusive com o CNPJ diverso ao da Primeira Requerida. Nesse 

sentido, DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. 

COMPRAS VIA INTERNET FRUSTRADAS. ENTREGA EM ENDEREÇO 

DIVERSO. NÃO IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA VENDEDORA, NESTES 

AUTOS. Caso em que a consumidora direcionou sua pretensão 

indenizatória contra empresa que utiliza nome fantasia similar, mas não 

idêntico ao da vendedora. Inexistência de demonstração de identidade 

entre as empresas. Não comprovação da existência de vínculo contratual 

com a ré. Acolhida a preliminar de ilegitimidade passiva. APELO PROVIDO. 

(Apelação Cível Nº 70074573650, Décima Sexta Câmara Cível, Tribunal de 

Justiça do RS, Relator: Paulo Sérgio Scarparo, Julgado em 28/09/2017). 

(TJ-RS - AC: 70074573650 RS, Relator: Paulo Sérgio Scarparo, Data de 

Julgamento: 28/09/2017, Décima Sexta Câmara Cível, Data de Publicação: 

Diário da Justiça do dia 05/10/2017) grifei. A segunda Demandada, por sua 

vez, ainda em sede preliminar, asseverou a nulidade na sua citação, posto 

que o ato foi consolidado com apenas dois dias de antecedência para a 

realização da audiência conciliatória designada, em completa afronta ao 

artigo 334 do CPC, afiançando que foi prejudicada, requerendo a 

devolução do prazo para apresentar a defesa. Contudo, com amparo no 

artigo 6º da Lei 9.099/95, rejeito a preliminar aventada, posto que, da 

análise dos documentos trazidos pelas partes, vislumbra-se que o 

contratempo processual não interferiu no andamento e no resultado da 

demanda, vez que foram garantidos os princípios do contraditório e da 

ampla defesa, bem como mantida a igualdade entre as partes. A propósito, 

a título de conhecimento, saliento que, das diretrizes instituídas pela Lei 

dos Juizados Especiais – Lei 9.099/95, destacam-se a simplicidade, 

informalidade, economia processual e celeridade, devendo sempre o 

julgador prezar por tais critérios em busca do melhor deslinde da 

controvérsia posta. Ainda, a Requerida arguiu a preliminar de ilegitimidade 

passiva, sob o argumento de que atuou somente como mera depositária 

da informação que foi consignada em seu rol de inadimplentes em 

decorrência do contrato de prestação de serviços que mantém com a 

Rede OK – CDL Paulista. Entretanto, igualmente afasto a preliminar tratada, 

pois consta nos autos a consulta extraída do banco de dados do SERASA 

EXPERIAN, apontando este como mantedor do registro do Autor, conforme 

se denota do documento juntado no Id. 22633303. Superadas as análises 

das preliminares arguidas, passo à apreciação do mérito da questão. III – 

MÉRITO Sendo a prova documental suficiente para formar convencimento, 

o caso comporta julgamento antecipado, e não havendo necessidade de 

produção de prova em audiência, passo ao julgamento da lide, nos moldes 

do artigo 355, I, do CPC. Não obstante o reconhecimento da ilegitimidade 

passiva ad causam da Primeira Requerida, prossegue a decisão em 

relação à Segunda Reclamada, SERASA S/A. Nota-se que a segunda 

Promovida foi incluída no polo passivo da presente demanda pelo fato de 

que, em tese, não houve a devida notificação ao Autor acerca da 

inscrição do nome deste nos cadastros de inadimplentes. Por essa razão, 

analisando os limites objetivos da lide, passo à análise da presente ação 

tão somente a este ponto, visto que com o reconhecimento da ilegitimidade 

passiva da primeira Demandada, a análise da responsabilização pelo 

apontamento restritivo restou prejudicada. Pois bem. Pleiteia o Reclamante 

indenização por danos morais em razão de o Reclamado não ter informado 

previamente que o seu nome seria inscrito em órgãos de proteção ao 

crédito em razão de supostos débitos descritos no extrato do SERASA, 

infringindo assim, o que está previsto no art. 43, §2º do CDC. Em razão de 

se tratar de relação de consumo, estando patente a hipossuficiência do 

consumidor, onde a Reclamada está mais apta a provar o insucesso da 

demanda do que àquele a demonstrar a sua procedência, aplica-se a 

inversão do ônus da prova elencada no art. 6º, VIII do CDC, com o fito de 

proporcionar equilíbrio na relação processual. Incumbe à Reclamada 

provar a veracidade de seu alegado, na qualidade de fornecedora de 

serviços, seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque a sua 

assertiva é fato extintivo de direito, nos termos do art. 373, II do CPC. Da 

análise dos autos, verifica-se que a Demandada não foi responsável pelos 

fatos narrados na inicial, posto que é apenas responsável pelo envio de 

comunicação prévia para os devedores a fim de informar a possibilidade 

de cadastramento negativo. A parte Reclamante celebrou, em tese, 

contrato outrora com outra empresa, conforme narrado na inicial, a qual 

encaminhou os seus dados para a Requerida. A responsabilidade da 

Promovida é de mera arquivista, ou seja, de receber em seus cadastros 

apenas as comunicações fornecidas por seus associados.Tais anotações 

atendem ao exercício regular de sua atividade, em decorrência do vínculo 

contratual mantido com as empresas associadas. No caso dos autos, 

restou comprovado o envio da notificação à parte Reclamante, em 

endereço fornecido pela apresentante do débito. Assim, tendo a 

Demandada comprovado o cumprimento das diligências que lhe foram 

cominadas, não cabe responsabilização em face de danos morais 

alegados na inicial. Corroborando, DANO MORAL - ALEGAÇÃO DE 

AUSÊNCIA DE PREVIA COMUNICAÇÃO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA 

DO ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - AFASTADA - RECURSO 

CONHECIDO E PROVIDO - DECISÃO REFORMADA. A responsabilidade dos 

órgãos de proteção de crédito na negativação do nome do consumidor se 

restringe ao encaminhamento da prévia-notificação ao endereço fornecido 

pelo comerciante, sendo desnecessário o aviso de recebimento. Os 

órgãos de proteção ao crédito não são responsáveis sequer de forma 

solidária, por informações inadequadas ou insuficientes, prestadas por 

seus associados. (RNEI, 122/2011, DR. VALMIR ALAÉRCIO DOS SANTOS, 

3ª TURMA RECURSAL/MT, Data do Julgamento 28/06/2011, Data da 

publicação no DJE 01/07/2011). Grifei Destaca-se que o endereço foi 

fornecido pela Rede OK (CDL Paulista), não podendo a Requerida alterar o 

pedido formulado pela empresa apresentante, sob pena de interferir na 

relação entre as partes. Assim, verifico não restarem preenchidos os 

requisitos contidos no artigo 186 do Código Civil, tampouco no artigo 6º, 

inciso VI, do Código de Defesa do Consumidor, para que pudesse ser 

caracterizada a obrigação da Reclamada de indenizar, nos moldes 

pleiteados na exordial. Observa-se dos autos que não foi provado 

qualquer conduta omissiva ou comissiva praticada pela parte Promovida 

que possa resultar em indenização por dano moral à parte Requerente, 

porque danos morais, na definição do jurista Wilson Mello da Silva, “são 

lesões sofridas pelo sujeito físico ou pessoa natural de direito em seu 

patrimônio ideal, entendendo-se por patrimônio ideal, em contraposição 

com a patrimônio material, o conjunto de tudo aquilo que não seja 

suscetível de valor econômico” (O Dano Moral e sua Reparação, Rio, 

1955, nº 1) e isso não ficou caracterizado neste feito. É importante 

consignar que o dano moral é exteriorizado por condutas que diminui a 

personalidade ou desmoraliza os dotes do ser humano, assim definidos 

por Maria Helena Diniz: “O dano moral, ensina-nos Zannoni, não é a dor, a 

angústia, o desgosto, a aflição espiritual, a humilhação, o complexo que 

sofre a vítima do evento danoso, pois estes estados de espírito constituem 

o conteúdo, ou melhor, a conseqüência do dano. A dor que experimentam 

os pais pela morte violenta do filho, o padecimento ou complexo de quem 
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suporta um dano estético, a humilhação de quem foi publicamente injuriado 

são estados de espírito contingentes e variáveis em cada caso, pois cada 

pessoa sente a seu modo. O direito não repara qualquer padecimento, dor 

ou aflição, mas aqueles que foram decorrentes da privação de um bem 

jurídico sobre o qual a vítima teria interesse reconhecido juridicamente. P. 

ex.; se vemos alguém atropelar outrem, não estamos legitimados para 

reclamar indenização , mesmo quando este fato nos provoque grande dor. 

Mas, se houver relação de parentesco próximo entre nós e a vítima, 

seremos lesados indiretos. Logo, os lesados indiretos e a vítima poderão 

reclamar a reparação pecuniária em razão de dano moral, embora não 

peçam um preço para a dor que sentem ou sentiram, mas, tão-somente, 

que se lhes outorgue um meio de atenuar, em parte, as conseqüências da 

lesão jurídica por eles sofrida” (Curso de Direito Civil Brasileiro, 7º volume, 

Responsabilidade Civil, editora Saraiva, páginas 67/68)”. Grifei Por outro 

lado, o Reclamante não trouxe aos autos nenhuma prova no sentido de ter 

sofrido grave constrangimento em virtude dos fatos narrados na inicial. 

Desta feita, os elementos constantes na petição inicial não são suficientes 

para deferimento do pleito. Por derradeiro, no que tange ao pedido 

contraposto pugnado pela Primeira Demandada, entendo que não assiste 

razão o pleito, posto que as despesas decorrentes de documentação para 

apresentar defesa em ação judicial não são passíveis de ressarcimento, 

inexistindo obrigatoriedade a ser posta a terceiro, porquanto foi ato 

voluntário da Demandada, motivo pelo qual deve ela arcar com os custos 

correspondentes. IV – DISPOSITIVO Ante o exposto, OPINO pelo 

reconhecimento da ilegitimidade passiva da primeira Reclamada, S T 

MACHADO & MACHADO LTDA - ME, e, consequentemente em relação a 

esta, OPINO pela EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, nos moldes do artigo 485, VI Código de Processo Civil. Em relação 

à segunda Reclamada, SERASA S/A, nos termos do artigo 487, inciso I do 

CPC, OPINO pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos formulados pelo 

Reclamante. Outrossim, nos termos do artigo 487, I do CPC, OPINO pela 

IMPROCEDÊNCIA do pedido contraposto formulado pela Primeira 

Reclamada. Sem custas e honorários advocatícios, em razão do disposto 

nos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. Preclusa a via recursal, nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as anotações e cautelas legais. 

Submeto o presente projeto de sentença ao M.M. Juiz de Direito para 

apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Fernanda Faustino Pereira Juíza Leiga

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002395-37.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIA VANUSA CONSTANTINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS GABRIEL FERREIRA CAVALCANTE OAB - MT26970/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM Processo nº 

1002395-37.2019.8.11.0086 Reclamante: Claudia Vanusa Constantino 

Reclamado: Vivo S.A. Vistos, etc. Em atenção ao que dispõe o artigo 38 

da Lei 9.099/95, dispenso o relatório. Decido. A presente lide comporta o 

julgamento antecipado do mérito, nos moldes do artigo 355, inciso I, do 

Código de Processo Civil, haja vista que a questão controvertida nos autos 

é meramente de direito, mostrando-se, por outro lado, suficiente a prova 

documental produzida, para dirimir as questões de fato suscitadas, de 

modo que desnecessário se faz designar audiência de instrução e 

julgamento para a produção de novas provas. Quanto a preliminar de 

inépcia da petição inicial por ausência de documento essencial a 

propositura da ação, opino pelo seu afastamento, tendo em vista que os 

referidos documentos foram aportados aos autos na id. 24515783. Passo 

a analisar o mérito. Cuida-se de Ação Declaratória de Inexistência de 

Débito c.c. Indenização por Danos Morais e Pedido de Antecipação de 

Tutela aforada por Claudia Vanusa Constantino em desfavor de Telefônica 

Brasil S.A. Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a 

controvérsia, entendo que assiste razão a Reclamante. A solução do litígio 

não demanda muito esforço, mormente pela regra do Código de Processo 

Civil que estabelece que compete ao autor provar o fato constitutivo do 

seu direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido 

direito (art. 373 I e II). Além disso, segundo a regra contida nos artigos 336 

e 341 do Código de Processo Civil, compete ao réu alegar, na 

contestação, toda matéria de defesa, expondo as razões de fato e de 

direito, com que impugna o pedido do autor, sob pena de presumirem 

verdadeiros os fatos não impugnados. Sustenta a Reclamante que 

possuía vínculo contratual com a requerida, representado pela linha 

telefônica n° 65 3057-7687, quando residia na cidade de Cuiabá – MT. 

Aduz que ao se mudar para esta cidade, o seu vizinho, o Sr. Sandino 

Barros Jardim, manifestou interesse em continuar usufruindo dos produtos 

e serviços prestados pela requerida à autora, momento em que realizou a 

transferência da titularidade da linha telefônica e demais serviços 

decorrentes para este. Afirma que, após a transferência de titularidade 

continuaram a emissão de fatura em seu nome, tendo inclusive seu nome 

negativado. Narra que por diversas vezes entrou em contato com a 

Reclamada informando sobre a transferência de titularidade, apresentando 

vários números de protocolos, porém não obteve êxito, desta forma, 

ingressou com a presente ação, requerendo a declaração de inexistência 

do débito e indenização por danos morais. Por outro norte, a Reclamada 

não desconstitui as pretensões do Reclamante, se limitando a afirmar que 

a reclamante jamais solicitou a troca de titularidade e a combater os 

pedidos de declaração de inexistência de débito e indenização por danos 

morais. Analisando os documentos acostado aos autos, restou 

demonstrado que houve a transferência de titularidade da linha telefônica, 

posto que a linha mencionada no Id. 24516149 refere-se ao antigo número 

de telefone que a reclamante possuía anteriormente. Entretanto, embora 

tenha ocorrido a troca de titularidade a Reclamada continuo lançando 

débitos em nome da Reclamante, tendo inclusive inserido seu nome nos 

órgão de proteção ao crédito, tornando necessário a declaração de 

inexistência do débito e que a Reclamada lhe recompense o dano moral 

suportado. Imperioso, destacar que o deslinde da questão fático-jurídica 

aqui registrada passa pela responsabilidade civil do fornecedor que, em 

casos tais, é objetiva, em face da sua condição de prestador de serviços 

que lhe impõe o dever de zelar pela perfeita qualidade do serviço 

prestado, em conformidade com os ditames do art. 14, caput, do Código de 

Defesa do Consumidor. “O fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos”. Tal responsabilidade é afastada apenas quando 

comprovado que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa 

exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 14, do 

CDC). Sendo o ônus da prova relativo a essas hipóteses da prestadora do 

serviço, e, repito, não tendo ela se desincumbido do ônus que lhe cabia, 

deve ser responsabilizada pelos danos causados ao Reclamante. Quanto 

ao pleito de compensação pelo dano moral, não há olvidar que, como vem 

decidindo nossos tribunais, o mero aborrecimento, o dissabor, a mágoa ou 

a irritação, sem maiores consequências, não são passíveis de 

indenização por dano moral. Todavia, considerando os transtornos 

experimentados pela Reclamante e o caráter punitivo-pedagógico aplicado 

à Reclamada, que poderia ter solucionado o problema administrativamente, 

sem que o conflito precisasse chegar ao Judiciário, tenho que é cabível a 

indenização por danos morais. Assim, reputa-se existente a relação 

jurídica obrigacional entre as partes, restando inequívoca a obrigação de 

reparar o dano causado. Se de um lado o Código Civil impõe àquele que, 

por ato ilícito, causar dano a outrem, a obrigação de repará-lo (artigo 927), 

assevera, também, que o valor da indenização mede-se pela extensão do 

dano (artigo 944). No que concerne à fixação do valor que corresponda à 

justa indenização pelo dano de natureza moral, aprecio na causa, as 

circunstâncias que a doutrina e jurisprudência determinam observar para 

arbitramento, quais sejam, a condição educacional, econômica e 

profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa 

ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os benefícios advindos 

do ato lesivo, bem como a extensão do dano. No caso, esses elementos 

me autorizam a fixar a indenização dos danos morais em R$ 4.000,00 

(quatro mil reais), quantia essa que atende aos critérios de razoabilidade e 

proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o enriquecimento sem causa 

da Reclamante, refletindo no patrimônio da Reclamada de modo a evitar a 

reiteração da prática ilícita. Pelo exposto, opino pela PROCEDÊNCIA da 

pretensão inicial para DECLARAR a inexistência dos débitos e para 

CONDENAR a Reclamada a pagar a Reclamante o valor de R$ 4.000,00 
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(quatro mil reais), a título de indenização por danos morais, corrigida 

monetariamente pelo índice INPC a partir desta data (Súmula 362 do STJ) e 

acrescida de juros de mora de 1% ao mês desde o evento danoso 

(Súmula 54 do STJ), com resolução do mérito a teor do disposto no artigo 

487, inciso I, do Código de Processo Civil. Outrossim, opino pela 

manutenção da decisão que antecipou os efeitos da tutela [id. n. 

26174090]. Sem custas e honorários advocatícios, conforme inteligência 

dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Submeto o presente projeto de 

sentença à apreciação do Excelentíssimo Juiz de Direito Juizado Especial 

Cível para homologação conforme preceitua o artigo 40 Lei 9.099/95. 

Homologada, intimem-se as partes. Pollianna Mesquita de Moraes Juíza 

L e i g a 

____________________________________________________________

____________________________________________________ Vistos, 

etc. Com fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por 

decisão, para que produzam seus jurídicos e legais efeitos, a sentença 

proferida pela juíza leiga desta comarca. Com o trânsito em julgado, 

arquive-se com as baixas de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Nova Mutum/MT, 23 

de abril de 2020 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010219-35.2013.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

ROSIMAR ANTONIO DA GUIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA CERVI OAB - MT14020-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SICREDI - COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL DE NOVA MUTUM 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS FELIPE LAMMEL OAB - MT7133-O (ADVOGADO(A))

VINICIUS PEREIRA MULLER OAB - MT0018308A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM Processo nº 

8010219-35.2013.811.0086 Reclamante: Rosimar Antonio da Guia 

Reclamado: Sicredi – Cooperativa de Crédito Rural de Nova Mutum Vistos, 

etc. Dispenso o relatório nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. 

Afere-se dos autos que o Exequente foi intimado para que em 10 [dez] 

dias manifestasse no presente feito, requerendo o que entendesse de 

direito, contudo o mesmo quedou-se inerte. É certo que o Exequente foi 

intimado para suprir a determinação judicial, entretanto, não há nos autos 

informação de que tenha cumprido a diligência que lhe competia. Assim, 

considerando a quantidade de processos que este Juizado Especial 

possui e a necessidade de entregar a prestação jurisdicional de forma 

definitiva aos que demonstram interesse no resultado da lide, entendo que 

ao não atender ao chamado judicial, demonstrou-se a perda superveniente 

do Exequente no interesse da lide, motivo pelo qual opino pela extinção do 

feito sem resolução de mérito nos termos do artigo 485, inciso VI e §3º do 

Código de Processo Civil. Sem honorários advocatícios e custas 

processuais. É o parecer que submeto à apreciação do Excelentíssimo 

Juiz de Direito do Juizado Especial Cível para homologação conforme 

preceitua o artigo 40 Lei 9.099/95. Homologada, intimem-se. Pollianna 

M e s q u i t a  d e  M o r a e s  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

__________________________ Vistos, etc. Com fundamento no artigo 40 

da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, para que produzam seus 

jurídicos e legais efeitos, a sentença proferida pela juíza leiga desta 

comarca. Com o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Às providências. Nova Mutum/MT, 23 de abril de 2020 CASSIO LEITE DE 

BARROS NETTO Juiz de Direito

Comarca de Nova Xavantina

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1000722-37.2019.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

R. P. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESSE CANDINI OAB - MT0008036A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. S. D. S. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

NOVA XAVANTINA DECISÃO Processo: 1000722-37.2019.8.11.0012. 

REQUERENTE: RAFAEL PEREIRA SOARES REQUERIDO: JOIS SANTANA 

DOS SANTOS Vistos. Considerando que a parte autora comprovou sua 

hipossuficiência (ID. 21930639), DEFIRO os benefícios da Justiça Gratuita, 

conforme requerido na inicial. Cumpram-se as disposições contidas na 

decisão anterior. Nova Xavantina, 25 de março de 2020. RICARDO 

NICOLINO DE CASTRO Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000539-03.2018.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA OAB - MT21589-O 

(ADVOGADO(A))

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS OAB - PR8123-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GILBERTO MARTINS PINTO (REU)

 

Intimação da parte autora para requerer o que de direito.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1000823-74.2019.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

HERICA DE OLIVEIRA PAULA PALLEZA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAYSSA NATYHELLE GOMES SPOHR OAB - MT21158/O 

(ADVOGADO(A))

WELLIDA DE JESUS SILVA OAB - MT19006-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DE MATO GROSSO - SEDUC 

(IMPETRADO)

GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DA COMARCA 

DE NOVA XAVANTINA Processo n.º: 1000823-74.2019.8.11.0012 

REQUERENTE: HERICA DE OLIVEIRA PAULA PALLEZA REQUERIDO: 

ESTADO DE MATO GROSSO e outros (2) Vistos. D E C I S Ã O Vistos. 

Cuida-se de Mandado de Segurança impetrado por HERICA DE OLIVEIRA 

PAULA PALLEZA contra suposto ato ilegal praticado pelo GOVERNADOR 

DO ESTADO DE MATO GROSSO, figurando no polo passivo da demanda o 

ESTADO DE MATO GROSSO, todos qualificados na contenda. Afirma a 

impetrante, em apertadíssima síntese, que apesar de ter logrado êxito em 

concurso público fora das vagas ofertadas, teria direito a nomeação, uma 

vez que a autoridade há, atualmente, servidores temporários 

desempenhando a função para qual a impetrante foi aprovada no certame. 

Instado a se manifestar, o Ministério Público deu parecer favorável a 

concessão da segurança. Por seu turno, a pessoa jurídica de direito 

alegou, em sede preliminar, a incompetência deste juízo para julgar o feito. 

Os autos vieram-me conclusos. É o breve relatório. Fundamento e decido. 

- Da incompetência do juízo Analisando detidamente os fundamentos 

invocados pelo Estado de Mato Grosso, tenho que a alegação de 

incompetência deste juízo deve ser acolhida. Isso porque, conforme 

leciona a doutrina especializada, a competência para processar e julgar o 

mandado de segurança é definida pelo critério funcional, de acordo com a 

autoridade coatora. É preciso observar ainda se a autoridade coatora 

possui prerrogativa de foro. No caso dos autos, a autoridade apontada 

como coatora é o Governador do Estado. Nesta linha, segundo vaticina o 

art. 96, I, “g” da Constituição Estadual, compete ao Tribunal de Justiça 

julgar, originariamente o mandado de segurança contra atos do 

Governador do Estado. Ante o exposto, forte em tais fundamentos de fato 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1072024/4/2020 Página 605 de 870



e de direito, DECLINO DA COMPETÊNCIA deste juízo para processar e 

julgar o presente mandamus e, por consequência, DETERMINO a remessa 

dos autos ao E. TJMT, onde o feito deverá tramitar. Intime-se. Ciência ao 

MPE. Cumpra-se. Às providências. Noxa Xavantina/MT, 16 de março de 

2020. Ricardo Nicolino de Castro Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000376-86.2019.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIA AUGUSTA TENORIO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

NOVA XAVANTINA DECISÃO Processo: 1000376-86.2019.8.11.0012. 

REQUERENTE: ANTONIA AUGUSTA TENORIO REQUERIDO: ENERGISA 

MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos. Trata-se de 

AÇÃO REVISIONAL DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, com pedido de 

tutela antecipada, em que a parte autora objetiva, em suma, a declaração 

de nulidade de cobrança de fatura de energia elétrica, ou, 

subsidiariamente, que a Requerida possa promover a revisão da cobrança 

com observância dos critérios estabelecidos na Resolução 414/2010, 

observando-se o consumo efetivo, bem como seja condenada ao 

pagamento de indenização por danos morais no importe de R$15.000,00. 

Pugna pela inversão do ônus da prova. Citada, a parte Requerida 

apresentou contestação, suscitando, preliminarmente, ilegitimidade ativa 

da parte Requerente, e no mérito, a legalidade da cobrança, postulando a 

improcedência dos pedidos. A parte Requerente apresentou sua 

impugnação à contestação, rebatendo as alegações trazidas na defesa 

da Requerida. Vieram os autos conclusos. Passo a decidir. I – DA 

ILEGITIMIDADE ATIVA É cediço que a legitimidade para a causa se dá 

quando houver pertinência subjetiva com a lide, ou seja, quando, em razão 

das alegações deduzidas na inicial, puder-se concluir que as partes tem 

relação com o direito material objeto do processo. Ora, no caso dos autos, 

entendo que a Sra. Antônia, ora Requerente, é parte legitima para propor a 

presente ação, por alegar ser a usuária da unidade consumidora 

questionada e ser a principal interessada na revisão dos valores 

cobrados. Além disso, como bem pontuado na impugnação à contestação, 

o titular da unidade consumidora, Sr. José Tenório, também é autor da 

presente ação, o que afasta qualquer possibilidade de vício no polo ativo 

da demanda. Assim, rejeito a preliminar suscitada. II – DA INVERSÃO DO 

ÔNUS DA PROVA Vigora em nosso ordenamento jurídico que quanto ao 

ônus da prova, via de regra, cabe ao autor provar o fato constitutivo de 

seu direito, de acordo com o artigo 373, inciso I do CPC. E, de outro lado, 

incumbe ao réu demonstrar a existência de fato modificativo, impeditivo ou 

extintivo do direito do autor. No entanto, em decorrência da reconhecida 

vulnerabilidade e hipossuficiência do consumidor frente à capacidade 

técnica e econômica do fornecedor, a regra sofre uma “flexibilização”, a 

fim de criar uma igualdade no plano jurídico. Assim, quando à questão 

envolve a relação de consumo, como é o caso dos autos, o CDC é o ponto 

de partida, aplicando-se, de forma subsidiária, as regras contidas no CPC, 

de maneira que não contrariem as disposições protecionistas do 

consumidor. Em tal contexto, a inversão do ônus da prova ocorre com 

objetivo de facilitar a defesa dos direitos do consumidor e, por via reflexa, 

garantir a efetividade dos direitos do individuo e da coletividade na forma 

dos artigos 5, inciso XXXII e 170, inciso IV, ambos da CF/88. Assim, por 

restar evidenciada a verossimilhança das alegações, aliado ao fato dos 

Requerentes serem pessoas hipossuficientes, tanto no plano técnico 

quanto econômico, como o caso dos autos, promovo a inversão do ônus 

probatório. III – DO MÉRITO Partes legítimas e bem representadas. Os 

Pressupostos processuais de validade e existência da relação processual 

se fazem presentes. Com efeito, DECLARO O FEITO SANEADO, fixando 

como ponto controvertido se as cobranças referentes aos meses 

indicadas na inicial são legítimas ou abusivas; Se há direito da parte 

Requerente na revisão dos valores; Se há direito a receber indenização 

por danos morais. Sem prejuízo, intimem-se as partes para que, no prazo 

de 15 (quinze) dias, indiquem, em sua ótica, quais são os pontos 

controvertido, e especifiquem as provas que pretendem produzir (se 

assim o quiserem), bem assim para que depositem o respectivo rol de 

testemunhas que deporão em juízo (em caso de requerer produção de 

prova oral), e que deverão comparecer independentemente de intimação. 

Quanto ao pedido de produção de prova pericial formulado pela parte 

Requerente, é preciso fazer alguns esclarecimentos. A inversão do ônus 

da prova, deferida nos termos do art. 6º, VIII, do CDC, não significa 

transferir para a parte ré o ônus do pagamento dos honorários do perito, 

embora deva arcar com as consequências de sua não produção. Ou seja, 

a inversão do ônus da prova não implica impor à parte contrária a 

responsabilidade de arcar com os custos da perícia solicitada pelo 

consumidor, mas apenas estabelece que, do ponto de vista processual, o 

consumidor não tem o ônus de produzir essa prova. Se, porém, o 

fornecedor não antecipar os honorários do perito, presumir-se-ão 

verdadeiros os fatos afirmados pelo autor. A propósito, confira-se: 

“CONSUMIDOR. PROCESSO CIVIL. CIVIL. INVERSÃO DO ÔNUS DA 

PROVA. HIPOSSUFICIÊNCIA OU VEROSSIMILHANÇA. NÃO 

CARACTERIZAÇÃO. REGRAS DE ÔNUS DA PROVA. ANTECIPAÇÃO DA 

REMUNERAÇÃO DE PERITO. DISTINÇÃO. BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA 

GRATUITA. CUSTOS DE PERÍCIA. PORTARIA CONJUNTA DO TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA. PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. RELATIVIDADE. 

RESPONSABILIDADE SUBJETIVA DO MÉDICO. RELAÇÃO MÉDICO E 

PACIENTE. CONTRATO DE MEIO. DANOS MORAIS PROVOCADOS PELO 

MÉDICO. CIRURGIA E PÓS-OPERATÓRIO. INEXISTÊNCIA. 1. A existência de 

relação consumerista não implica, necessariamente, a inversão do ônus 

da prova. Exige-se a hipossuficiência do consumidor ou a verossimilhança 

das alegações, nos moldes do CDC, art. 6º, inciso VIII. 2. O Superior 

Tribunal de Justiça já pontuou que “(…) 3. As regras do ônus da prova 

não se confundem com as regras do seu custeio, cabendo a antecipação 

da remuneração do perito àquele que requereu a produção da prova 

pericial, na forma do artigo 19 do CPC.” (REsp 908.728/SP, Relator o 

Ministro João Otávio de Noronha, DJe de 26/4/2010). (…) (AgRg no AREsp 

426.062/SP, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 

11/02/2014, DJe 13/03/2014) 3. Sendo o autor beneficiário da justiça 

gratuita, não deve o ônus pelo pagamento dos honorários periciais ser 

transferido à parte adversa, devendo o Tribunal arcar com tal custo nos 

estritos limites da Portaria Conjunta nº 53, de 21/10/2011, se o caso. 4. Se 

o hipotético erro atribuído pelo paciente deriva da imperícia/imprudência 

imputada ao profissional sem qualquer grau de subordinação ao hospital, e 

não de falha havida no serviço específico deste último, a responsabilidade 

do nosocômio, embora solidária devido a cadeia de fornecimento do 

serviço, somente se configura quando comprovada a culpa do médico 

atuante. 5. O colendo Superior Tribunal de Justiça já elucidou que o 

princípio do juiz natural não apresenta natureza absoluta, de modo que, 

ausente prejuízo a uma das partes, considera-se válida a sentença 

proferida por magistrado que não presidiu a instrução, ainda que haja 

atuado em regime de mutirão. 6. A regra geral do art. 14, caput, do CDC, 

consiste na a responsabilidade objetiva dos fornecedores pelos danos 

causados aos consumidores, de maneira que o ônus da prova da 

inexistência de defeito na prestação dos serviços médicos, bem como da 

suposta culpa de terceiro do próprio consumidor, cabe à clínica, 

prestadora dos serviços médicos, por imposição do art. 14, § 3º, I e II, do 

CDC. 7. A exceção prevista no parágrafo 4º do art. 14 do CDC, imputando 

responsabilidade subjetiva, é restrita aos profissionais liberais. 8. A 

relação entre médico e paciente consubstancia contrato de meio, em que 

não se garante o resultado. Dessa forma, não se alcançando o efeito 

esperado, não se há falar de responsabilidade por erro médico. 9. 

Inexistindo prova de alegada imperícia, imprudência e negligência do 

serviço prestado pelo médico, relativo a procedimento cirúrgico, bem como 

a acompanhamento pós-operatório, repele-se alegação de erro médico, 

apto a caracterizar dano moral. 10.Agravo retidos não providos. Preliminar 

rejeitada. Apelação não provida.” (TJDFT – Acórdão n. 919113, Relator 

Des. FLAVIO ROSTIROLA, Revisor Des. GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 

3ª Turma Cível, Data de Julgamento: 3/2/2016, Publicado no DJe: 

16/2/2016). Desse modo, AUTORIZO a produção de prova pericial, 

devendo ambas as partes, no mesmo ato e prazo acima (15 dias), 

indicarem o nome de perito técnico para cooperar e auxiliar este Juízo, 

formulando desde já os quesitos que queiram ver solucionados, sob pena 

de preclusão. Saliento à parte Requerida, por dever de lealdade 

processual e não-surpresa, que, caso entenda desnecessária a produção 

de prova pericial, poderá arcar com o ônus processual de sua recusa, eis 

que foi invertido o ônus probatório, conforme explanado acima. Decorrido 

o prazo de 15 dias, e após manifestação das partes, voltem-me os autos 

conclusos para deliberação. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário e com as cautelas de estilo. Às providências. Nova Xavantina- 

MT, 20 de março de 2020. Ricardo Nicolino de Castro Juiz de Direito.
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Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001043-72.2019.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE FRANCISCO SALES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBSON OLIVEIRA PRESTES OAB - MT0020354A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS - AGÊNCIA LUCAS DO RIO VERDE (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DA COMARCA 

DE NOVA XAVANTINA DES P A C H O  P r o c e s s o  n . º : 

1001043-72.2019.8.11.0012 REQUERENTE: JOSE FRANCISCO SALES 

REQUERIDO: INSS - AGÊNCIA LUCAS DO RIO VERDE Vistos. 

Considerando a necessidade de realização de audiência para regular 

prosseguimento do presente processo, mas tendo em vista do teor da 

Portaria Conjunta n.º 249/2020 (alterada pela Portaria Conjunta n.º 

281/2020) que impõe o fechamento de todas as unidades do Poder 

Judiciário do Estado de Mato Grosso em virtude da pandemia de 

Coronavírus (COVID-19) inicialmente até o dia 30/04 de 2020, inclusive 

com possibilidade de prorrogação, DETERMINO que os presentes autos 

permaneçam em Secretaria da Vara até o retorno à normalidade das 

atividades forenses. Cumpra-se. Às providências. Noxa Xavantina/MT, 15 

de abril de 2020. Ricardo Nicolino de Castro Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1005288-27.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

J. A. D. S. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DEJALMA FERREIRA DOS SANTOS OAB - MT0012062A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

B. A. D. S. (REU)

I. A. D. S. (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DA COMARCA 

DE NOVA XAVANTINA DES P A C H O  P r o c e s s o  n . º : 

1005288-27.2017.8.11.0003 REQUERENTE: JOSE APARECIDO DE SOUZA 

REQUERIDO: BRUNO ARAÚJO DE SOUZA e outros Vistos. INTIME-SE a 

parte autora para se manifestar acerca da justificativa apresentada pelo 

Executado, no prazo de 5 (cinco) dias. Cumpra-se. Às providências. Noxa 

Xavantina/MT, 22 de abril de 2020. Ricardo Nicolino de Castro Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1000982-17.2019.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

E. A. P. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUDMILA DE OLIVEIRA SAMPAIO OAB - MT26749/O (ADVOGADO(A))

JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA SILVA OAB - MT0018076A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

E. J. D. S. (REQUERIDO)

H. D. S. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

NOVA XAVANTINA DECISÃO Processo: 1000982-17.2019.8.11.0012. 

REQUERENTE: ELAINE AMELIA PEREIRA REQUERIDO: HELEN DE SOUZA, 

ELÍDIA JORIATTI DE SOUZA Vistos. Defiro o requerimento contido na 

manifestação do MP. Intime-se a equipe interprofissional deste Juízo para 

que, no prazo de 20 dias, realize e junte aos autos Estudo psicossocial na 

residência da partes, devendo informar o local e Município de residência 

do menor. Com a juntada do estudo, abra-se vista imediata dos autos ao 

MP. Cumpra-se. Às providências. Nova Xavantina, 23 de abril de 2020. 

RICARDO NICOLINO DE CASTRO Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1000326-94.2018.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

U. R. L. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA ALVES MOREIRA OAB - MT0020655A (ADVOGADO(A))

RAYLINE SOUSA LACERDA RODRIGUES OAB - MT18271/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. A. D. S. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DA COMARCA 

DE NOVA XAVANTINA DES P A C H O  P r o c e s s o  n . º : 

1000326-94.2018.8.11.0012 REQUERENTE: UELIDA RIBEIRO LIMA 

REQUERIDO: MILTON ARAUJO DA SILVA Vistos. Inicialmente, diante da 

inércia da parte Requerida que, mesmo citada, permaneceu inerte, 

DECRETO sua revelia. Ademais, considerando que há subjacente ao feito 

direito indisponível de incapaz, determino a remessa dos autos ao MPE 

para manifestação. Cumpra-se. Às providências. Noxa Xavantina/MT, 17 

de abril de 2020. Ricardo Nicolino de Castro Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000330-97.2019.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

BABY DDIVA DA SILVA MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADAO PEREIRA DE ABREU OAB - MT0021455S-A (ADVOGADO(A))

WELLITON GOMES ROCHA LIMA OAB - MT24880/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE NOVA XAVANTINA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

RICARDO NICOLINO DE CASTRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DA COMARCA 

DE NOVA XAVANTINA DES P A C H O  P r o c e s s o  n . º : 

1000330-97.2019.8.11.0012 REQUERENTE: BABY DDIVA DA SILVA 

MARTINS REQUERIDO: MUNICIPIO DE NOVA XAVANTINA Vistos. 

Considerando a necessidade de realização de audiência para regular 

prosseguimento do presente processo, e em vista do teor da Portaria 

Conjunta n.º 249/2020 (alterada pela Portaria Conjunta n.º 281/2020) que 

impõe o fechamento de todas as unidades do Poder Judiciário do Estado 

de Mato Grosso em virtude da pandemia de Coronavírus (COVID-19) 

inicialmente até o dia 30/04 de 2020, inclusive com possibilidade de 

prorrogação, DETERMINO que os presentes autos permaneçam em 

Secretaria da Vara até o retorno à normalidade das atividades forenses. 

Cumpra-se. Às providências. Noxa Xavantina/MT, 23 de abril de 2020. 

Ricardo Nicolino de Castro Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000796-28.2018.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

ADELIO ALVES PEREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HELTON CARLOS DE MEDEIROS FILHO OAB - MT0011658A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

RICARDO NICOLINO DE CASTRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

NOVA XAVANTINA DESPACHO Processo: 1000796-28.2018.8.11.0012. 

AUTOR(A): ADELIO ALVES PEREIRA REU: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL Vistos. Intime-se a parte autora para que no prazo de 15 

(dias) se manifeste acerca do petitório de ID 31053581. Após, voltem-me 

os autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Às providências.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000797-13.2018.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE FERREIRA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HELTON CARLOS DE MEDEIROS FILHO OAB - MT0011658A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

RICARDO NICOLINO DE CASTRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DA COMARCA 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1072024/4/2020 Página 607 de 870



DE NOVA XAVANTINA DES P A C H O  P r o c e s s o  n . º : 

1000797-13.2018.8.11.0012 REQUERENTE: JOSE FERREIRA DA SILVA 

REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos. 

Considerando a necessidade de realização de audiência para regular 

prosseguimento do presente processo, e em vista do teor da Portaria 

Conjunta n.º 249/2020 (alterada pela Portaria Conjunta n.º 281/2020) que 

impõe o fechamento de todas as unidades do Poder Judiciário do Estado 

de Mato Grosso em virtude da pandemia de Coronavírus (COVID-19) 

inicialmente até o dia 30/04 de 2020, inclusive com possibilidade de 

prorrogação, DETERMINO que os presentes autos permaneçam em 

Secretaria da Vara até o retorno à normalidade das atividades forenses. 

Após o retorno das atividades, voltem-me os autos para designação de 

nova data de audiência. Cumpra-se. Às providências. Noxa Xavantina/MT, 

23 de abril de 2020. Ricardo Nicolino de Castro Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000659-46.2018.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

DIVA BUENA DE JESUS SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HELTON CARLOS DE MEDEIROS FILHO OAB - MT0011658A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

RICARDO NICOLINO DE CASTRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DA COMARCA 

DE NOVA XAVANTINA DES P A C H O  P r o c e s s o  n . º : 

1000659-46.2018.8.11.0012 REQUERENTE: DIVA BUENA DE JESUS SILVA 

REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos. 

Considerando a necessidade de realização de audiência para regular 

prosseguimento do presente processo, e em vista do teor da Portaria 

Conjunta n.º 249/2020 (alterada pela Portaria Conjunta n.º 281/2020) que 

impõe o fechamento de todas as unidades do Poder Judiciário do Estado 

de Mato Grosso em virtude da pandemia de Coronavírus (COVID-19) 

inicialmente até o dia 30/04 de 2020, inclusive com possibilidade de 

prorrogação, DETERMINO que os presentes autos permaneçam em 

Secretaria da Vara até o retorno à normalidade das atividades forenses. 

Cumpra-se. Às providências. Noxa Xavantina/MT, 23 de abril de 2020. 

Ricardo Nicolino de Castro Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000667-23.2018.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

CLAIR DAL SOTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VANESSA STEFANIE TEREBINTO DE ARAUJO OAB - MT20460/O 

(ADVOGADO(A))

WANDE ALVES DINIZ OAB - MT0010927A-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

NOVA XAVANTINA DESPACHO Processo: 1000667-23.2018.8.11.0012. 

AUTOR(A): CLAIR DAL SOTO REU: INSS INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURIDADE SOCIAL Vistos. Compulsando detidamente os autos, 

verifica-se que assiste razão a parte autora, isto porque a decisão de ID 

21800847, de fato, não pertence a estes autos. Desta forma, determino o 

desentranhamento imediato da referida decisão pela Secretaria desta 

Vara. Em ato contínuo, expeça-se ofício à Secretaria Municipal de Saúde 

deste município para que, no prazo impreterível de 15 (quinze) dias, 

indique médico do quadro de servidores da Unidade de Saúde deste 

Município, devendo o mesmo apresentar data e local para realização de 

perícia em face da parte autora. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 95266 Nr: 5677-02.2017.811.0012

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JURACY BATISTA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KATRICE PEREIRA DA SILVA - 

OAB:9641/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

À vista da certidão de ref.24, OFICIE-SE a Secretaria de Saúde deste 

Município para indicar profissional de saúde desta municipalidade, a fim de 

atuar no feito como médico perito, devendo indicar ainda data e local para 

realização da perícia, no prazo de 05 (cinco) dias. Ressalto que tal 

intimação deverá ser acompanhada de cópias da inicial, da contestação e 

dos quesitos a serem respondidos.

 Com a resposta do ofício, intimem-se as partes para que compareçam no 

dia, hora e local agendados.

Ressalto que o laudo médico deverá ser apresentado no prazo de 30 

(trinta) dias. Após a juntada do laudo, intimem-se as partes para 

apresentarem manifestação, em 10 (dez) dias.

 Em seguida, tornem conclusos.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 98416 Nr: 7593-71.2017.811.0012

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO RIBEIRO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELTON CARLOS DE MEDEIROS 

FILHO - OAB:11658

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

À vista da certidão de ref.49, OFICIE-SE a Secretaria de Saúde deste 

Município para indicar profissional de saúde desta municipalidade, a fim de 

atuar no feito como médico perito, devendo indicar ainda data e local para 

realização da perícia, no prazo de 05 (cinco) dias. Ressalto que tal 

intimação deverá ser acompanhada de cópias da inicial, da contestação e 

dos quesitos a serem respondidos.

 Com a resposta do ofício, intimem-se as partes para que compareçam no 

dia, hora e local agendados.

Ressalto que o laudo médico deverá ser apresentado no prazo de 30 

(trinta) dias. Após a juntada do laudo, intimem-se as partes para 

apresentarem manifestação, em 10 (dez) dias.

 Em seguida, tornem conclusos.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 70380 Nr: 881-36.2015.811.0012

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DANIELA XAVIER HONOSTÓRIO, SELMA MARIA 

HONOSTÓRIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDÊNCIA 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELTON CARLOS DE MEDEIROS 

FILHO - OAB:11658, HELTON CARLOS DE MEDEIROS FILHO - 

OAB:11658/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Compulsando detidamente os autos, verifica-se que ainda não houve 

audiência de instrução e julgamento para comprovação da qualidade de 

segurado rural, contudo, considerando o teor da PORTARIA-CONJUNTA N. 

249, DE 18 DE MARÇO DE 2020, do TJ-MT, que decretou o fechamento 

das portas do Palácio da Justiça, dos Fóruns das Comarcas do Estado de 

Mato Grosso e de quaisquer dependências do serviço judicial, em 

decorrência das medidas temporárias de prevenção no contágio pelo 

COVID-19 (Novo Coronavírus), bem como determinou a não realização de 

audiências de quaisquer natureza, permaneçam os autos em secretaria 

até o retorno das atividades normais do fórum. Após, voltem-me os autos 

para designação de data para audiência instrutória.

 Cumpra-se.
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Às prfovidências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 89586 Nr: 2382-54.2017.811.0012

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSIAS MIOTTI DOS SANTOS NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FILIPE CARIÚS SIQUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JÉSSICA WIEDTHEUPER - 

OAB:50.669

 Vistos.

Intime-se o Reconvinte para, querendo, oferecer réplica à contestação da 

reconveção no prazo de 15 (quinze) dias.

Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 98478 Nr: 7629-16.2017.811.0012

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALBINO PEREIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NEMIAS BATISTA PEREIRA - 

OAB:4544

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

 Vistos.

Trata-se de Ação Previdenciária para fins de concessão do benefício de 

auxílio-doença c/c aposentadoria por invalidez intentada por ALBINO 

PEREIRA DOS SANTOS em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL – INSS, já devidamente qualificado nos autos.

Aportou aos autos petitória da autarquia federal, por intermédio da 

Procuradora Federal signatária, com apresentação de proposta de acordo 

para fins de implantação do benefício previdenciário de aposentadoria por 

invalidez em favor da parte autora (ref.47).

Por sua vez, a parte autora concordou com a proposta de acordo 

formulada e pleiteou por sua homologação.

 É breve relato.

Fundamento e decido.

À evidência, não vislumbro qualquer ilicitude ou prejuízo à parte autora, 

que por sua vez, terá a implantação do seu benefício de aposentadoria 

por invalidez, restando-me apenas homologar o presente ajuste 

extrajudicial.

Ante o exposto, HOMOLOGO POR SENTENÇA, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, o acordo entabulado pelas partes, com 

fundamento no artigo 487, inciso III, do CPC.

 OFICIE-SE o INSS – APSADJ – Agência da Previdência Social de 

Atendimento às Demandas Judiciais para que informe nos autos acerca da 

implantação do benefício em nome da parte autora, devendo juntar aos 

autos o comprovante de implantação do benefício, destacando a data em 

que o mesmo foi efetuado, no prazo de (05) cinco dias.

Ademais, em caso de descumprimento da decisão no prazo mencionado, 

desde já arbitro multa cominatória no importe de R$ 500,00 (quinhentos) 

reais por dia, até o importe máximo de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Intime-se e cumpra-se.

Certifique-se o trânsito em julgado. Arquive-se com as baixas de estilo.

Nova Xavantina/MT, 22 de abril de 2020.

 Ricardo Nicolino de Castro

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 101169 Nr: 1078-83.2018.811.0012

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RICARDO ALVES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Procuradoria Geral do Estado

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WANDE ALVES DINIZ - 

OAB:10927

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO Vistos. Trata-se de Ação para Reversão de Aposentadoria por 

Invalidez ajuizada por RICARDO ALVES DE SOUZA em face . DECLARO O 

FEITO SANEADO, fixando como ponto controvertido a presença dos 

requisitos legais para a reversão de aposentadoria por invalidez. Por fim, 

considerando o teor da PORTARIA-CONJUNTA N. 249, DE 18 DE MARÇO 

DE 2020, do TJ-MT, que decretou o fechamento das portas do Palácio da 

Justiça, dos Fóruns das Comarcas do Estado de Mato Grosso e de 

quaisquer dependências do serviço judicial, em decorrência das medidas 

temporárias de prevenção no contágio pelo COVID-19 (Novo Coronavírus), 

bem como determinou a não realização de audiências de quaisquer 

natureza. Por tal razão, aguardem-se os autos em secretaria até o dia 30 

de abril de 2020. Findado tal prazo, deverão os mesmos retornar ao 

Gabinete para aver iguação da necessidade de juízo 

instrutório.Intimem-se.Cumpra-se, expedindo o necessário e com as 

cautelas de estilo.Às Providências

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 70896 Nr: 1099-64.2015.811.0012

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMAURI FRANCISCO DE MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILGRAN CONSTRUÇÕES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMILDO ALVES MATOS - 

OAB:18173

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAO BATISTA DE OLIVEIRA - 

OAB:20635/O

 Ante o exposto, forte em tais fundamentos de fato e de direito, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para CONDENAR a parte 

requerida ao pagamento de R$ 70.000,00 (setenta mil reais) a título de 

indenização por danos morais, acrescidos de correção monetário desde a 

data do arbitramento, e juros de mora desde a citação, o que faço com 

arrimo no art. 487, I do CPC.CONDENO a parte Requerida às custas e 

honorários sucumbenciais, estes últimos que fixo no importe de 10% (dez 

porcento) do valor da condenação.Intime-se.Transitado em julgado, 

arquive-se.Cumpra-se.Às providências.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1000439-77.2020.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

ADAIR GERVASIO KLOSINSKI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

wilson massaiuki sio junior OAB - MT0009661S-A (ADVOGADO(A))

SUELI VIEIRA DE SOUZA OAB - MG0116521A (ADVOGADO(A))

WOLCER FREITAS MAIA OAB - MT5778/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RICARDO NICOLINO DE CASTRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DA COMARCA 

D E  N O V A  X A V A N T I N A  D E C I S Ã O  P r o c e s s o  n . º : 

1000439-77.2020.8.11.0012 REQUERENTE: ADAIR GERVASIO KLOSINSKI 

REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA Vistos. Inicialmente, RECEBO a 

petição inicial, uma vez que preenchidos os requisitos legais. DEFIRO o 

pedido de concessão do benefício da Gratuidade de Justiça, ante a 

evidente hipossuficiência econômica da parte requerente. No que tange ao 

mérito, impende destacar que a liquidação de sentença proferida em 

ações coletivas deve obedecer ao rito previsto no art. 509, II do CPC, uma 

vez que há a necessidade de alegar e provar fato novo, especialmente a 

titularidade do direito e a extensão do dando sofrido, eis que não foram 

objeto de específica apreciação nos autos da ação originária. Assim 

sendo, INTIME-SE a parte requerida para que, no prazo de 15 (quinze) dias 

apresente resposta. O procedimento observará o previsto no art. 511 do 

CPC. Intime-se. Cumpra-se. Às providências. Noxa Xavantina/MT, 23 de 

abril de 2020. Ricardo Nicolino de Castro Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000549-47.2018.8.11.0012
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Parte(s) Polo Ativo:

DAYANE APARECIDA DE ABREU (INVENTARIANTE)

VILSON LOPES DE ABREU (ESPÓLIO)

VIVIANE FURTADO DE ABREU (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

TULIO TOYAMA FALEIRO OAB - MT0019014A (ADVOGADO(A))

CELSON JESUS GONCALVES FALEIRO OAB - MT0005048A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE NOVA XAVANTINA (REU)

Magistrado(s):

RICARDO NICOLINO DE CASTRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DA COMARCA 

DE NOVA XAVANTINA Processo n.º: 1000549-47.2018.8.11.0012 

REQUERENTE: VIVIANE FURTADO DE ABREU e outros (2) REQUERIDO: 

MUNICIPIO DE NOVA XAVANTINA DECISÃO Vistos. Cuida-se de Ação 

Indenizatória ajuizada por VILSON LOPES DE ABREU e VIVIANE FURTADO 

DE ABREU em desfavor do MUNICÍPIO DE NOVA XAVANTINA, todos 

devidamente qualificados nos autos. Segundo ressai da peça inaugural, 

em apertadíssima síntese, as partes autoras eram possuidoras de uma 

área de terras pertencente à Municipalidade, onde lá realizaram inúmeras 

benfeitorias. Nada obstante, recentemente, a Municipalidade teria lançado 

edital para a concessão onerosa de uso do referido bem, a fim de permitir 

a exploração econômica do local, inclusive já endo o referido 

procedimento alcançado o termo final e o bem adjudicado ao vencedor do 

certame. As partes autoras, contudo, afirmam não terem recebido 

qualquer indenização pelas benfeitorias realizadas no local, razão pela 

qual buscam com esta demanda a indenização pelos danos materiais 

sofridos, que, segundo afirmam, alcançaria o importe de R$ 351.300,00 

(trezentos e cinquenta e um mil e trezentos reais). Em decisão de 

13/02/2019, houve o recebimento da inicial e o indeferimento da tutela 

antecipada requestada. A Municipalidade, uma vez citada, apresentou 

contestação em que alega a ocorrência de prescrição, além de defesa 

direta de mérito, onde sustenta que a área foi cedida ao Sr. Valtencil 

Francico Borges em regime de comodato, além de que as benfeitorias ali já 

existiam ao tempo da tradição. Sustenta ainda que o comodatário original 

não poderia ter cedido a área a terceiros, por expressa disposição 

contratual, o que furtaria as partes autoras de qualquer direito a 

indenização pelas benfeitorias. A réplica aportou aos autos em 

15/09/2019, ratificando os termos da inicial e refutando a alegação de 

prescrição. Os autos vieram-me conclusos. É o breve relatório. 

Fundamento e decido. Inicialmente, nos termos do art. 357 do CPC, passo 

a sanear o feito, enfrentando, a priori, as prejudiciais de mérito, para, em 

seguida, organizar o processo. - Da prescrição Sustenta a Municipalidade 

a ocorrência de prescrição da pretensão, uma vez que desde os idos de 

19/09/2008 os requerentes são detentores da área, razão pela qual, 

aplicando-se o prazo prescricional de 3 (três) ano, haveria transcorrido o 

lapso temporal para ajuizamento da ação. A tese, no entanto, não se 

sustenta. Isso porque, o termo inicial para o exercício da pretensão de 

reparação não é o início da posse, mas sim a data da ocorrência do dano 

que, na hipótese, dos autos, se configura com a expropriação da área, 

que ocorreu, ao que indicam as provas coligidas aos autos, no ano de 

2018. Portanto, não há que se falar em prescrição. Neste passo, REJEITO 

a preliminar em questão. - Do saneamento. No que tange aos requisitos 

formais do processo, verifico que estão atendidos os pressupostos legais 

que viabilizam o eu regular prosseguimento, porquanto as partes estão 

devidamente patrocinadas e possuem capacidade para estar em juízo. 

Neste sentir, DECLARO saneado o feito e FIXO como pontos 

controvertidos: 1) a existência das benfeitorias antes das partes autoras 

entrarem no imóvel; 2) a regularidade da posse das partes autoras sobre 

a área; 3) a existência de responsabilidade civil da Municipalidade pelos 

danos supostamente sofridos pelas partes autoras. Intimem-se as partes 

para que, no prazo de 10 (dez) dias indiquem as provas que pretendem 

produzir, justificando a necessidade e pertinência de cada uma delas, sob 

pena de indeferimento. Havendo pedido de produção de prova oral, o 

respectivo rol deve ser depositado no mesmo prazo cima estipulado, sob 

pena de preclusão. Intimem-se. Cumpra-se. Às providências. Noxa 

Xavantina/MT, 23 de abril de 2020. Ricardo Nicolino de Castro Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1000342-14.2019.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

OTACILIO BERNARDES DE SOUZA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GEOVANI MENDONCA DE FREITAS OAB - MT11473-B (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RICARDO NICOLINO DE CASTRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DA COMARCA 

DE NOVA XAVANTINA Processo n.º: 1000342-14.2019.8.11.0012 

REQUERENTE: ESTADO DE MATO GROSSO REQUERIDO: OTACILIO 

BERNARDES DE SOUZA DECISÃO Vistos. Em que pese a manifestação do 

Executado em petição retro (Id. 21519275), impende destacar que a 

defesa no âmbito da Execução Fiscal deve ser manejada por meio de 

Embargos à Execução ou mesmo Exceção de Pré-Executividade. Porém, a 

parte Embargada adotou via atípica e sem previsão legal, obstando assim 

o conhecimento da matéria de defesa. Saliento que nem mesmo com a 

utilização do princípio da instrumentalidade permite receber a peça em 

questão, seja como Embargos, seja como Exceção. O primeiro, porque não 

atendidos os requisitos mínimos, tais como distribuição por dependência, 

garantia do juízo etc; a segunda, porque a matéria alegada não se 

encontra lastreada em prova pré-constituída ou se refere a questão de 

ordem pública. Assim, dou por preclusa a apresentação da defesa. 

Intime-se a parte Exequente para requerer o que entender de direito e dar 

prosseguimento à execução, no prazo de 15 dias, sob pena de extinção e 

arquivamento. Intime-se. Cumpra-se. Às providências. Noxa Xavantina/MT, 

23 de abril de 2020. Ricardo Nicolino de Castro Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-42 NOTIFICAÇÃO

Processo Número: 1001375-39.2019.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

BRAZ FERNANDES DA CUNHA (REQUERENTE)

EDSON CORTES REAL (REQUERENTE)

ADEMIR ANDRADE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO PEREIRA DE SOUZA OAB - MT26621-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TITO ELIAS BERNI (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO CESAR CARMO DE OLIVEIRA OAB - SP163319 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RICARDO NICOLINO DE CASTRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DA COMARCA 

DE NOVA XAVANTINA Processo n.º: 1001375-39.2019.8.11.0012 

REQUERENTE: BRAZ FERNANDES DA CUNHA e outros (2) REQUERIDO: 

TITO ELIAS BERNI Vistos. INTIMEM-SE os Notificantes para que, no prazo 

de 5 (cinco) dias retirem cópia do processo eletrônico junto ao Cartório da 

Vara, o que deve ser devidamente certificado no processo. Decorrido o 

prazo sem cumprimento da determinação acima, os autos serão 

definitivamente arquivados, com as anotações e baixas respectivas. 

Intime-se. Cumpra-se. Às providências. Noxa Xavantina/MT, 23 de abril de 

2020. Ricardo Nicolino de Castro Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000281-90.2018.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUZIOMAR ALVES BORGES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KATRICE PEREIRA DA SILVA GOMES OAB - MT0009641A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RICARDO NICOLINO DE CASTRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DA COMARCA 

DE NOVA XAVANTINA Processo n.º: 1000281-90.2018.8.11.0012 

REQUERENTE: CLAUZIOMAR ALVES BORGES REQUERIDO: BANCO 

BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. Vistos. Analisando detidamente os 
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autos verifico que assiste razão à parte autora no que tange à 

manifestação retro. Com efeito, não há nos autos determinação do 

recolhimento de custas a justificar o cancelamento da distribuição do 

processo, razão pela qual torno a decisão anterior sem efeito. Ademais, 

resta devidamente comprovada a hipossuficiência financeira da parte 

autora, razão pela qual concedo os benefícios da Gratuidade de Justiça. 

Por fim, DETERMINO a designação de audiência de conciliação e posterior 

citação da parte requerida para comparecimento à solenidade. Intime-se. 

Cumpra-se. Às providências. Noxa Xavantina/MT, 23 de abril de 2020. 

Ricardo Nicolino de Castro Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001245-49.2019.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

JOAQUIM GOMES DE VASCONCELOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HELTON CARLOS DE MEDEIROS FILHO OAB - MT0011658A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (REU)

Magistrado(s):

RICARDO NICOLINO DE CASTRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DA COMARCA 

D E  N O V A  X A V A N T I N A  D E C I S Ã O  P r o c e s s o  n . º : 

1001245-49.2019.8.11.0012 REQUERENTE: JOAQUIM GOMES DE 

VASCONCELOS REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 

- INSS Vistos. Trata-se os autos de AÇÃO PREVIDENCIÁRIA para 

concessão de APOSENTADORIA POR IDADE AO SEGURADO ESPECIAL - 

RURAL, ajuizada por JOAQUIM GOMES DE VASCONCELOS em face de 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, todos devidamente 

qualificados nos autos. Conforme se infere do encarte processual, o 

procedimento seguiu seu curso regular, tendo sido respeitados os 

princípio do devido processo legal e do contraditório e ampla defesa. 

Recebida a inicial, foram deferidos os benefícios da gratuidade de justiça à 

parte autora. Indeferido o pleito de tutela antecipada (ID 26060579). 

Devidamente citada para contestar a demanda, a parte requerida apenas 

colacionou aos autos documentos, não contestando a demanda (ID 

26786461). Os autos vieram-me conclusos para saneamento. É o breve 

relatório. Fundamento e decido. Nos termos do art. 357 do CPC, passo a 

sanear o feito. No caso, decreto revelia do INSS, sem aplicar-lhe os 

efeitos da revelia, tendo em vista a indisponibilidade do direito posto em 

discussão. As partes são legítimas e estão bem representadas. 

Pressupostos processuais de validade e existência da relação processual 

presentes. Diante da ausência de vícios, DECLARO O FEITO SANEADO, 

fixando como ponto controvertido o preenchimento dos requisitos 

previstos em lei para a concessão do benefício ora pleiteado. Intimem-se 

as partes para que, no prazo de 10 (dez) dias especifiquem as provas 

que pretendem produzir (se assim o quiserem), bem assim para que 

depositem o respectivo rol de testemunhas que deporão em juízo e que 

deverão comparecer independentemente de intimação, caso requeriam a 

produção de prova oral mediante audiência de instrução e julgamento. 

Cumpra-se. Noxa Xavantina/MT, 23 de abril de 2020. Ricardo Nicolino de 

Castro Juiz de Direito

2ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000389-51.2020.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

MF TRANSPORTES E NUTRICAO ANIMAL LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PABLO LEONARDO CANTUARIO DE ABREU OAB - MT0021440A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GILBERTO MARTINS PINTO (EXECUTADO)

CLAUDIMAR MARTINS PINTO (EXECUTADO)

CLESIANE VICCARI PINTO (EXECUTADO)

TRANSPORTADORA ALTO DA SERRA EIRELI (EXECUTADO)

Outros Interessados:

EDSON CORREA DA SILVA OAB - MT22655/O (ADVOGADO(A))

PEREIRA & PARRA PEREIRA LTDA - EPP (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

CARLOS EDUARDO DE MORAES E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

NOVA XAVANTINA DESPACHO Processo: 1000389-51.2020.8.11.0012. 

EXEQUENTE: MF TRANSPORTES E NUTRICAO ANIMAL LTDA - ME 

EXECUTADO: GILBERTO MARTINS PINTO, CLAUDIMAR MARTINS PINTO, 

CLESIANE VICCARI PINTO, TRANSPORTADORA ALTO DA SERRA EIRELI 

Vistos. APENSEM-SE os presentes autos ao processo de Embargos de 

Terceiro nº 1000414-64.2020.8.11.0012. Postergo a análise dos pedidos 

juntados pelas partes para após a realização da videoconferência 

designada nos autos supramencionados. Cumpra-se. Nova Xavantina/MT, 

22 de abril de 2020. Carlos Eduardo de Moraes e Silva Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 82586 Nr: 3116-39.2016.811.0012

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CFT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vista a parte autora acerca do documento juntado a ref. 70.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000326-60.2019.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

ROSITA TAVARES NEVES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CHACAL DE TAL (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

CARLOS EDUARDO DE MORAES E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

NOVA XAVANTINA DECISÃO Processo: 1000326-60.2019.8.11.0012. 

REQUERENTE: ROSITA TAVARES NEVES REQUERIDO: CHACAL DE TAL 

Vistos. Intime-se a parte exequente para, em 15 (quinze) dias, 

manifestar-se acerca retorno da missiva de id. 29035355, requerendo o 

que entender de direito ao prosseguimento do feito, sob pena de extinção. 

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, abra-se vista ao Ministério 

Público. Após, conclusos. Cumpra-se. Nova Xavantina/MT, 22 de abril de 

2020. Carlos Eduardo de Moraes e Silva Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1000438-92.2020.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

JANIO FERRARI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GEISA FERRARI OAB - GO56518 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PEREIRA & PARRA PEREIRA LTDA - EPP (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CARLOS EDUARDO DE MORAES E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

NOVA XAVANTINA DECISÃO Processo: 1000438-92.2020.8.11.0012. 

REQUERENTE: JANIO FERRARI REQUERIDO: PEREIRA & PARRA PEREIRA 

LTDA - EPP Vistos. Antes de passar à análise dos pedidos, intime-se a 

parte autora para emendar a inicial no prazo de 15 (quinze) dias, a fim de 

juntar aos autos comprovante de recolhimentos das custas iniciais, sob 

pena de cancelamento da distribuição. Intime-se. Cumpre-se. Nova 

Xavantina/MT, 22 de abril de 2020. Carlos Eduardo de Moraes e Silva Juiz 

de Direito.

Juizado Especial Cível e Criminal
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Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000112-69.2019.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

ECIONE ALVES FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MICHELE FREITAS PEREIRA OAB - MT20030/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SILVANIA OLIVEIRA FUMEIRE (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA XAVANTINA SENTENÇA Processo: 

1000112-69.2019.8.11.0012. REQUERENTE: ECIONE ALVES FERREIRA 

REQUERIDO: SILVANIA OLIVEIRA FUMEIRE Vistos, etc. Não tendo a parte 

autora impulsionado o processo quando necessário, mesmo tendo sido 

devida e tempestivamente intimada a manifestar a respeito da certidão, a 

parte manteve-se inerte e não se manifestou, estando o feito sobrestado 

unicamente em razão da inércia do interessado, conforme atesta certidão 

de id 30890316. Portanto, vemos que o abandono da causa pela parte 

autora é motivo apto à extinção do processo sem resolução de mérito. Em 

virtude do exposto, JULGO EXTINTO o processo, sem resolução de mérito, 

nos termos do artigo 485, inciso III do Código de Processo Civil. Sem 

custas e honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 

9.099/95. Nos termos do item 2.2.9.1 da CNGCJ/MT, alterada pelo 

provimento n.º 42/08, fica dispensado o registro da sentença. Submeto a 

presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 

40 da Lei 9.099/95. ROBSON ADRIANO MACHADO Juiz Leigo VISTOS, 

Homologo por SENTENÇA os termos da minuta de decisão do juiz leigo. 

P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitada em julgado, ao arquivo com 

baixas. Carlos Eduardo de Moraes e Silva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010175-15.2011.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

RT INFORMATICA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KATRICE PEREIRA DA SILVA GOMES OAB - MT0009641A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO VANNUCCI ALVES DA SILVA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA XAVANTINA SENTENÇA Processo: 

8010175-15.2011.8.11.0012. EXEQUENTE: RT INFORMATICA LTDA - ME 

EXECUTADO: FERNANDO VANNUCCI ALVES DA SILVA Vistos, etc. Não 

tendo a parte exequente impulsionado o processo quando necessário, 

mesmo tendo sido devida e tempestivamente intimada, a parte manteve-se 

inerte e não se manifestou, estando o feito sobrestado unicamente em 

razão da inércia do interessado, conforme atesta certidão de id 30890298. 

Portanto, vemos que o abandono da causa pela parte exequente é motivo 

apto à extinção do processo sem resolução de mérito. Insta ainda 

consignar que, nos casos de processos de execução, a jurisprudência 

pátria solidificou o entendimento que desnecessária é a provocação da 

parte adversa para que seja declarado extinto o processo nos casos de 

abandono. Outro não é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça: 

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DE CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL 

DA FAZENDA PÚBLICA PARA DEMONSTRAR INTERESSE NO 

PROSSEGUIMENTO DO FEITO. PARTE QUE SE MANTÉM INERTE. 1. Em se 

tratando de execuções não embargadas, a jurisprudência do STJ vem 

firmando entendimento sobre a possibilidade de extinguir o feito sem 

resolução do mérito ex officio, por abandono do polo ativo, quando se 

mantiver a parte inerte, independentemente de requerimento da parte 

adversa. 2. Hipótese em que o autor, ora agravante, foi intimado para 

manifestar interesse no prosseguimento da Execução Fiscal no prazo de 

48 horas, sob pena de extinção do feito nos termos do § 1º, do inciso III, 

do art. 267 do Código de Processo Civil. O Município apenas manifestou-se 

quatro meses após a intimação.3. O prazo em questão é peremptório, 

razão pela qual deve ser observado. Uma vez ultrapassado, indiscutível a 

inércia da parte.4. Agravo Regimental não provido.”AgRg no REsp 

1478145 / RN AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO 

ESPECIAL2014/0217938-9” Com essas considerações, determino o 

arquivamento dos autos, com fundamento no artigo 53, § 4º da Lei nº 

9.099/95. Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de Direito, 

nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. ROBSON ADRIANO MACHADO 

Juiz Leigo VISTOS, Homologo por SENTENÇA os termos da minuta de 

decisão do juiz leigo. P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitada em 

julgado, ao arquivo com baixas. Carlos Eduardo de Moraes e Silva Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010219-92.2015.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

ELZINEIDE P. DA COSTA COMERCIO - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WANDE ALVES DINIZ OAB - MT0010927A-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DELUX INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - EPP (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA XAVANTINA SENTENÇA Processo: 

8010219-92.2015.8.11.0012. REQUERENTE: ELZINEIDE P. DA COSTA 

COMERCIO - EPP REQUERIDO: DELUX INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - 

EPP Vistos, etc. Não tendo a parte autora impulsionado o processo quando 

necessário, mesmo tendo sido devida e tempestivamente intimada a 

manifestar a respeito da certidão, a parte manteve-se inerte e não se 

manifestou, estando o feito sobrestado unicamente em razão da inércia do 

interessado, conforme atesta certidão de id 30825223. Portanto, vemos 

que o abandono da causa pela parte autora é motivo apto à extinção do 

processo sem resolução de mérito. Em virtude do exposto, JULGO 

EXTINTO o processo, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, 

inciso III do Código de Processo Civil. Sem custas e honorários, conforme 

disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Nos termos do item 

2.2.9.1 da CNGCJ/MT, alterada pelo provimento n.º 42/08, fica dispensado 

o registro da sentença. Submeto a presente decisum à homologação do 

Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. ROBSON 

ADRIANO MACHADO Juiz Leigo VISTOS, Homologo por SENTENÇA os 

termos da minuta de decisão do juiz leigo. P.I.C. Expeça-se o necessário. 

Transitada em julgado, ao arquivo com baixas. Carlos Eduardo de Moraes 

e Silva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000200-78.2017.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL RENAN DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KATRICE PEREIRA DA SILVA GOMES OAB - MT0009641A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG109730-O 

(ADVOGADO(A))

 

C E R T I D Ã O Com base no Provimento 55/07/CGJ/MT, impulsiono os 

autos nos seguintes termos: Observa-se que a parte executada 

apresentou tempestivamente os embargos à execução (Id. 31275176), 

motivo pelo qual encaminho o feito ao setor de cumprimento para que 

intime a parte exequente, na pessoa de seu advogado, a apresentar 

resposta, no prazo de 15 (quinze) dias. Decorrido o prazo supra, 

encaminhem-se os autos conclusos para apreciação do MM. Juiz. O 

referido é verdade e dou fé. Nova Xavantina / MT, 23 de abril de 2020. 

Ronaldo Gonçalves da Silva Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000137-53.2017.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

NELCI TEREZ LANGE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KATRICE PEREIRA DA SILVA GOMES OAB - MT0009641A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO OAB - MG84400-O 

(ADVOGADO(A))
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ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE OAB - MG78069-O 

(ADVOGADO(A))

 

C E R T I D Ã O Com base no Provimento 55/07/CGJ/MT, impulsiono os 

autos nos seguintes termos: Observa-se que a parte executada 

apresentou tempestivamente os embargos à execução (Id. 31415891), 

motivo pelo qual encaminho o feito ao setor de cumprimento para que 

intime a parte exequente, na pessoa de seu advogado, a apresentar 

resposta, no prazo de 15 (quinze) dias. Decorrido o prazo supra, 

encaminhem-se os autos conclusos para apreciação do MM. Juiz. O 

referido é verdade e dou fé. Nova Xavantina / MT, 23 de abril de 2020. 

Ronaldo Gonçalves da Silva Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001117-29.2019.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA DOS REIS BUENO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Angela Divina (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE NOVA 

XAVANTINA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA 

XAVANTINA RUA EXPEDIÇÃO RONCADOR XINGÚ, S/N, TELEFONE: (66) 

3438-1305, CENTRO, NOVA XAVANTINA - MT - CEP: 78690-000 CARTA 

DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA À(o) Requerente: Nome: ADRIANA DOS 

REIS BUENO Endereço: Rua: Maringá, 70, UNIÃO, NOVA XAVANTINA - MT 

- CEP: 78690-000 Senhor(a) ADRIANA DOS REIS BUENO: A presente 

carta, referente ao processo abaixo identificado, tem por finalidade a 

INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria na qualidade de parte requerente, da 

SENTENÇA proferida nos presentes autos, cuja cópia segue em anexo, 

ficando ciente que, caso queira, poderá propor recurso no prazo de 10 

(dez)  d ias,  contados da in t imação.  PROCESSO N. 

1001117-29.2019.8.11.0012 VALOR DA CAUSA: R$ 836,00 ESPÉCIE: 

[Perdas e Danos]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

REQUERENTE: ADRIANA DOS REIS BUENO REQUERIDO(A): Angela Divina 

DESPACHO/DECISÃO/SENTENÇA: “DOCUMENTO EM ANEXO” NOVA 

XAVANTINA, 23 de abril de 2020. (Assinado Digitalmente) RONALDO 

GONCALVES DA SILVA Gestor de Secretaria OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular, com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000815-34.2018.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

JANAINA ALVES RODRIGUES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILVANY CAETANO DE BRITO OAB - MT0022744A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GARCONI CONSTANTINO DA SILVA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ARIOLINO VILELLA DE CARVALHO SOBRINHO OAB - MT0020451A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA XAVANTINA SENTENÇA Processo: 

1000815-34.2018.8.11.0012. EXEQUENTE: JANAINA ALVES RODRIGUES 

EXECUTADO: GARCONI CONSTANTINO DA SILVA Vistos etc. Dispensado 

o relatório, a teor do art. 38 da Lei n° 9.099/95. Trata-se de Embargos à 

Execução de título executivo judicial opostos por GARCONI CONSTANTINO 

DA SILVA em face de JANAINA ALVES RODRIGUES. Em análise aos 

elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que razão 

assiste à parte Embargante. O que se tem de relevante para o deslinde da 

controvérsia é que os presentes embargos foram opostos sob o 

fundamento de “inexigibilidade da obrigação”, requerendo o seu 

recebimento para que seja reconhecido cumprimento do teor do acordo 

firmado anteriormente pelas partes. Com efeito, a embargada alega em sua 

petição inicial que o embargante não teria cumprido o acordo entabulado 

entre as partes, pois teria deixado de quitar os débitos do financiamento 

do veículo objeto de compra e venda entre as partes, bem como não teria 

realizado a transferência da propriedade junto ao DETRAN-MT. Ocorre 

que, conforme demonstrado pelo executado/embargante, houve a plena 

quitação do financiamento do veículo ainda em 21/01/2019 (documento em 

mov. ID 23834365). E embora, tivesse sido acordado que tal quitação 

ocorreria em 10/11/2018, é certo que a parte exequente não demonstrou 

qualquer prejuízo pelo fato do atraso de cerca de apenas 02 (dois) meses, 

mesmo porque o prazo fatal para quitação do financiamento findaria 

apenas em 10/02/2020, conforme extrato em mov. ID 23834365. Ainda, 

verifico que a realização da transferência da propriedade do veículo não 

poderia ser realizada pelo executado/embargante sem a participação da 

exequente, uma vez que era responsabilidade dela a entrega do 

documento de licenciamento (bem como do Documento Único de 

Transferência – DUT), já que o registro ainda consta em seu nome, mas a 

exequente não se desincumbiu de demonstrar ter cumprido a sua parte no 

acordo, de forma a permitir a satisfação da obrigação de fazer pelo 

executado, pois, como se vislumbra, esta era totalmente dependente 

daquela. Logo, quanto à obrigação de fazer (realizar a transferência de 

propriedade, bem como assumir os débitos de licenciamento e multa), 

restou comprovada a impossibilidade de seu cumprimento ante o também 

descumprimento pela exequente, uma vez que não comprova ter 

entregado ao executado os documentos (DUT e CRVL) referentes ao 

veículo, tornando inexigível a obrigação. Nestes termos, demonstrada nos 

autos a quitação da dívida exigida e a inexistência de remanescentes de 

débito a ser exigido pela parte credora, tendo em vista que restou 

incontroversa a quitação do financiamento, impõe-se a extinção da ação 

de acordo com o artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil, in 

verbis: “Art. 924. Extingue-se a execução quando: II - a obrigação for 

satisfeita;”. Portanto, o fim da execução forçada é a medida que se impõe 

ante a satisfação do direito da parte credora. Se o pagamento é obtido, 

seja voluntária ou forçosamente, exaurida está a missão do processo, 

devendo ser extinta a execução em razão da satisfação da obrigação que 

a originou. Ante o exposto, em conformidade com o estatuído nos artigos 

924, inciso II, c/c 925 do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO o 

presente feito, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. Sem custas e honorários 

advocatícios nesta fase, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. 

Transitada em julgado, remetam-se os autos ao arquivo, com as cautelas e 

anotações necessárias. Submeto a presente decisão ao MM. Juiz de 

Direito, para os fins estabelecidos no artigo 40 da Lei nº. 9.099/95. Arthur 

George da Silva Barros Juiz Leigo VISTOS, Homologo por SENTENÇA nos 

termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitada em julgado, 

ao arquivo com baixas. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000162-66.2017.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

DONIZETE MOREIRA ROSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA ALVES MOREIRA OAB - MT0020655A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO
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CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA XAVANTINA DESPACHO Processo: 

1000162-66.2017.8.11.0012. REQUERENTE: DONIZETE MOREIRA ROSA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO SA Em atenção ao princípio do 

contraditório, intime-se a parte requerida para manifestação acerca da 

petição do ID n. 22199796, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, conclusos. 

Intime-se. Cumpra-se. Nova Xavantina, data registrada no sistema. 

Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito em Regime de Exceção

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010457-77.2016.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

KASSIO CARVALHO VIEIRA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RUSA VIEIRA NEVES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA XAVANTINA DESPACHO Processo: 

8010457-77.2016.8.11.0012. EXEQUENTE: KASSIO CARVALHO VIEIRA 

EXECUTADO: RUSA VIEIRA NEVES Intime-se a parte autora para que 

informe se ainda há parcelas faltantes para pagamento ou se já houve o 

cumprimento integral do parcelamento, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, 

conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Nova Xavantina, data registrada no 

sistema. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito em Regime de 

Exceção

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010185-20.2015.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

ARIANE GHELFI MAREZE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO CESAR DE TOLEDO RIBEIRO OAB - MT0002311A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI BRASILTELECOM (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA XAVANTINA DESPACHO Processo: 

8010185-20.2015.8.11.0012. EXEQUENTE: ARIANE GHELFI MAREZE 

EXECUTADO: OI BRASILTELECOM Vistos. Compulsando os autos, 

verifica-se que a decisão retro não condiz com o feito, desta forma, 

torno-a sem efeito algum - ID 31095756. Intime-se a parte requerida para 

se manifestar acerca do petitório de ID 1338268, no prazo de 05 (cinco) 

dias. Cumpra-se. Às providências.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001454-18.2019.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

ALICE BISOLOTI KONZEN (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

YAMAHA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA (REQUERIDO)

VALMIR MOTOS E PESCARI NAUTICA LTDA - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCIO ALEXANDRE MALFATTI OAB - MT16943-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA XAVANTINA DESPACHO Processo: 

1001454-18.2019.8.11.0012. REQUERENTE: ALICE BISOLOTI KONZEN 

REQUERIDO: VALMIR MOTOS E PESCARI NAUTICA LTDA - EPP, YAMAHA 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA Compulsando os autos, 

constato que a parte reclamante, no id. n 29373276 apresentou 

justificativa para sua ausência na audiência de conciliação: “A alegação 

da Requerente, através de seu filho, é verossímil, especialmente se for 

considerada a idade de 74 anos da parte. Nem toda enfermidade ou 

condição física é possível comprovar através de atestado médico. Se não 

houvesse interesse da parte sequer o filho compareceria na audiência. 

Assim, pugna-se seja afastada a contumácia, considerando justificada a 

ausência, na audiência de conciliação...” O estatuto do idoso estabelece 

em seu artigo art. 2o que: “O idoso goza de todos os direitos fundamentais 

inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da proteção integral de que trata 

esta Lei, assegurando-se-lhe, por lei ou por outros meios, todas as 

oportunidades e facilidades, para preservação de sua saúde física e 

mental e seu aperfeiçoamento moral, intelectual, espiritual e social, em 

condições de liberdade e dignidade.” Desse modo, ACOLHO a justificativa 

apresentada pelo reclamante, razão pela qual, REVOGO a sentença 

prolatada no id. 289373276 e DETERMINO a intimação das reclamadas 

para, querendo, apresentarem contestação em 05(cinco) dias, e 

sucessivamente a para a parte reclamante apresentar impugnação. 

Decorrido o prazo, conclua-se para sentença. Cumpra-se. Emerson Luis 

Pereira Cajango Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000112-06.2018.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

LOCATELLI MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARIOLINO VILELLA DE CARVALHO SOBRINHO OAB - MT0020451A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLELIO INACIO PEREIRA & CIA LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

11 ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA XAVANTINA DESPACHO Processo: 

1000112-06.2018.8.11.0012. EXEQUENTE: LOCATELLI MATERIAIS PARA 

CONSTRUCOES LTDA - EPP EXECUTADO: CLELIO INACIO PEREIRA & CIA 

LTDA - ME Consigno que o veículo Volkswagen modelo SAVEIRO: Cor: 

Prata; Placa: NPM-4963 indicado para penhora pelo exequente 

encontra-se em nome de terceiros. Em relação a motocicleta Honda 

modelo BROZ 150 ESD: Cor: Vermelho; Placa: desconhecida, não foi 

possível fazer busca por insuficiência de dados. Assim, manifeste-se a 

parte exequente, requerendo o que entender de direito, no prazo de 05 

(cinco) dias. Cumpra-se. Nova Xavantina/MT, data registrada no sistema. 

Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito em Regime de Exceção

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010098-30.2016.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

JESSIKA DE ARAUJO BEZERRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARIOLINO VILELLA DE CARVALHO SOBRINHO OAB - MT0020451A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WELLINGTON MOTOS LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA XAVANTINA DESPACHO Processo: 

8010098-30.2016.8.11.0012. REQUERENTE: JESSIKA DE ARAUJO 

BEZERRA REQUERIDO: WELLINGTON MOTOS LTDA - ME Proceda-se com 

o agendamento de nova data de audiência após a normalização dos 

expedientes forenses, citando-se o requerido no endereço indicado no ID 

n. 79336166. Intime-se. Cumpra-se. Nova Xavantina/MT, data registrada no 

sistema. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito em Regime de 

Exceção

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000132-94.2018.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

Z M EXTRACAO E COMERCIO DE AREIA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PRISCILA MACHADO OAB - MT23074/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLELIO INACIO PEREIRA & CIA LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO
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CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA XAVANTINA DESPACHO Processo: 

1000132-94.2018.8.11.0012. EXEQUENTE: Z M EXTRACAO E COMERCIO 

DE AREIA LTDA - ME EXECUTADO: CLELIO INACIO PEREIRA & CIA LTDA - 

ME Para que não haja penhora de valor inferior ao devido e isso implique 

em sucessivas constrições de valores remanescentes, já que o 

demonstrativo de cálculo dos autos está desatualizado, intime-se a parte 

credora para que, no prazo de 5 (cinco) dias, apresente planilha de 

cálculo detalhada, demonstrando o valor atualizado do débito, sob pena de 

arquivamento. Recomenda-se, a título de sugestão, a utilização da função 

a tua l i zação  mone tá r i a  d i spon íve l  no  s i t e  D r C a l c . n e t 

(http://www.drcalc.net/correcao.asp?it=3&ml=Calc), que possibilita, 

inclusive, indicação do termo inicial dos juros e da correção monetária em 

momentos distintos. Não havendo manifestação, arquive-se. Às 

providências. EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000571-08.2018.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

JOAQUIM SOUZA LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO CARLOS TOLEDO OAB - MT0013217A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SUELISMAR CAETANO FERREIRA (REQUERIDO)

MORADA DO SOL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA SILVA OAB - MT0018076A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA XAVANTINA DESPACHO Processo: 

1000571-08.2018.8.11.0012. REQUERENTE: JOAQUIM SOUZA LIMA 

REQUERIDO: MORADA DO SOL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE 

LTDA, SUELISMAR CAETANO FERREIRA Manifeste-se a parte autora 

acerca da petição juntada pela requerida no ID n. 31134731, no prazo de 

15 dias. Intime-se. Cumpra-se. Nova Xavantina/MT, data registrada no 

sistema. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito em Regime de 

Exceção

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000175-60.2020.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

CELSON JESUS GONCALVES FALEIRO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CELSON JESUS GONCALVES FALEIRO OAB - MT0005048A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA XAVANTINA DESPACHO Processo: 

1000175-60.2020.8.11.0012. EXEQUENTE: CELSON JESUS GONCALVES 

FALEIRO EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO A despeito do 

disposto na Lei nº 12.153/2009 e da nova sistemática trazida pelo Novo 

Código de Processo Civil de 2015, deixo de designar sessão de 

mediação/conciliação no presente feito, em razão da manifesta falta de 

interesse em transacionar em casos análogos. Cuida-se de execução de 

título judicial em face do Estado de Mato Grosso, onde o exequente 

CELSON JESUS GONÇALVES FALEIRO pretende receber créditos 

oriundos de honorários arbitrados em causas onde este foi nomeado para 

patrocinar os interesses de pessoas carentes nesta Comarca. DEFIRO as 

benesses da justiça gratuita dia do caráter alimentar da verba executada, 

podendo ser revista em caso de mudança no cenário fático, nos termos 

do art. 54, da Lei 9.099/95. Desta forma, CITE-SE para, querendo, opor 

embargos no prazo de 30 (trinta) dias. Certificado o não oferecimento de 

embargos, REQUISITE-SE o pagamento, por intermédio do Excelentíssimo 

Presidente do Tribunal de Justiça (NCPC, artigo 910, §1). Intime-se. 

Cumpra-se. Nova Xavantina/MT, data registrada no sistema. Emerson Luis 

Pereira Cajango Juiz de Direito em Regime de Exceção

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000042-18.2020.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO DE ALMEIDA JESUS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDA RIOS MARIANO CARDOSO OAB - MT24033/O (ADVOGADO(A))

PRISCILA MACHADO OAB - MT23074/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VILMAR WEBBER MARINHO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA XAVANTINA DESPACHO Processo: 

1000042-18.2020.8.11.0012. EXEQUENTE: SERGIO DE ALMEIDA JESUS 

EXECUTADO: VILMAR WEBBER MARINHO Cite-se a parte devedora, via 

Aviso de Recebimento, para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o 

pagamento do débito descrito na petição inicial. Realizada a penhora, 

designe-se audiência de conciliação e intime-se a parte devedora para 

nela comparecer, advertindo-a da oportunidade para interpor embargos 

(art. 53, §1º, da Lei n. 9.099/95). Incorrendo pagamento e não havendo 

indicação de bens à penhora nos autos, voltem conclusos para a penhora 

online. A devedora não sendo encontrada, intime-se o credor para 

promover a indicação do necessário, no prazo de 05 (cinco) dias. 

Inexistindo manifestação no prazo assinalado, conclusos para extinção 

(art. 53, §4° da Lei 9.099/95). Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO Juiz de Direito em Regime de Exceção

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001225-58.2019.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO DE ALMEIDA JESUS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PRISCILA MACHADO OAB - MT23074/O (ADVOGADO(A))

PAULA NUNES DE OLIVEIRA OAB - MT23506/O (ADVOGADO(A))

AMANDA RIOS MARIANO CARDOSO OAB - MT24033/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VILMAR WEBBER MARINHO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA XAVANTINA DESPACHO Processo: 

1001225-58.2019.8.11.0012. EXEQUENTE: SERGIO DE ALMEIDA JESUS 

EXECUTADO: VILMAR WEBBER MARINHO Trata-se de Execução de Título 

Extrajudicial ajuizada por Sérgio de Almeida Jesus em face de Vilmar 

Webber Marinho. Em atenção ao disposto nos arts. 9º e 10 do CPC, 

intime-se a parte exequente para manifestação acerca de possível 

prescrição do título executado, no prazo de 15 dias. Intime-se. Cumpra-se. 

Nova Xavantina/MT, data registrada no sistema. Emerson Luis Pereira 

Cajango Juiz de Direito em Regime de Exceção

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001177-02.2019.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO DE ALMEIDA JESUS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDA RIOS MARIANO CARDOSO OAB - MT24033/O (ADVOGADO(A))

PAULA NUNES DE OLIVEIRA OAB - MT23506/O (ADVOGADO(A))

PRISCILA MACHADO OAB - MT23074/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VILMAR WEBBER MARINHO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA XAVANTINA DESPACHO Processo: 

1001177-02.2019.8.11.0012. EXEQUENTE: SERGIO DE ALMEIDA JESUS 

EXECUTADO: VILMAR WEBBER MARINHO Trata-se de Execução de Título 

Extrajudicial ajuizada por Sérgio de Almeida Jesus em face de Vilmar 

Webber Marinho. Em atenção ao disposto nos arts. 9º e 10 do CPC, 

intime-se a parte exequente para manifestação acerca de possível 

prescrição dos títulos executados, no prazo de 15 dias. Intime-se. 
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Cumpra-se. Nova Xavantina/MT, data registrada no sistema. Emerson Luis 

Pereira Cajango Juiz de Direito em Regime de Exceção

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1001269-77.2019.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

GUSTAVO PEREIRA LOPES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO PEREIRA LOPES OAB - MT27432/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA XAVANTINA DESPACHO Processo: 

1001269-77.2019.8.11.0012. EXEQUENTE: GUSTAVO PEREIRA LOPES 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO A despeito do disposto na Lei 

nº 12.153/2009 e da nova sistemática trazida pelo Novo Código de 

Processo Civil de 2015, deixo de designar sessão de 

mediação/conciliação no presente feito, em razão da manifesta falta de 

interesse em transacionar em casos análogos. Cuida-se de execução de 

título judicial em face do Estado de Mato Grosso, onde o exequente 

GUSTAVO PEREIRA LOPES pretende receber créditos oriundos de 

honorários arbitrados em causas onde este foi nomeado para patrocinar 

os interesses de pessoas carentes nesta Comarca. DEFIRO as benesses 

da justiça gratuita dia do caráter alimentar da verba executada, podendo 

ser revista em caso de mudança no cenário fático, nos termos do art. 54, 

da Lei 9.099/95. Desta forma, CITE-SE para, querendo, opor embargos no 

prazo de 30 (trinta) dias. Certificado o não oferecimento de embargos, 

REQUISITE-SE o pagamento, por intermédio do Excelentíssimo Presidente 

do Tribunal de Justiça (NCPC, artigo 910, §1). Intime-se. Cumpra-se. Nova 

Xavantina/MT, data registrada no sistema. Emerson Luis Pereira Cajango 

Juiz de Direito em Regime de Exceção

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1001180-54.2019.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

JESSE CANDINI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESSE CANDINI OAB - MT0008036A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (Fazenda Pública Estadual) (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA XAVANTINA DESPACHO Processo: 

1001180-54.2019.8.11.0012. EXEQUENTE: JESSE CANDINI EXECUTADO: 

ESTADO DE MATO GROSSO (FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL) A despeito 

do disposto na Lei nº 12.153/2009 e da nova sistemática trazida pelo Novo 

Código de Processo Civil de 2015, deixo de designar sessão de 

mediação/conciliação no presente feito, em razão da manifesta falta de 

interesse em transacionar em casos análogos. Cuida-se de execução de 

título judicial em face do Estado de Mato Grosso, onde o exequente JESSÉ 

CANDINI pretende receber créditos oriundos de honorários arbitrados em 

causas onde este foi nomeado para patrocinar os interesses de pessoas 

carentes nesta Comarca. Desta forma, CITE-SE para, querendo, opor 

embargos no prazo de 30 (trinta) dias. Certificado o não oferecimento de 

embargos, REQUISITE-SE o pagamento, por intermédio do Excelentíssimo 

Presidente do Tribunal de Justiça (NCPC, artigo 910, §1). Intime-se. 

Cumpra-se. Nova Xavantina/MT, data registrada no sistema. Emerson Luis 

Pereira Cajango Juiz de Direito em Regime de Exceção

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010421-35.2016.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

GABRIEL FERREIRA PITON (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HELTON CARLOS DE MEDEIROS FILHO OAB - MT0011658A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMILIANA IMACULADA VOLPE FRAGUAS (REQUERIDO)

SIDNEY FRAGUAS JUNIOR (REQUERIDO)

 

C E R T I D Ã O Com base no Provimento 55/07/CGJ/MT, impulsiono os 

autos nos seguintes termos: Em cumprimento ao despacho constante do 

Id. 29251360 e, diante da carta de adjudicação expedida (Id. 31110036), 

expeço intimação para que a parte autora manifeste interesse no 

prosseguimento do feito no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de 

arquivamento. O referido é verdade e dou fé. Nova Xavantina / MT, 23 de 

abril de 2020. Ronaldo Gonçalves da Silva Gestor Judiciário

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000135-15.2019.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

MADALENA NERES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRA ARAUJO OLIVEIRA OAB - MT0009747A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESCOLA DE FORMACAO PROFISSIONAL IRMA DULCE LTDA - ME 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

RICARDO NICOLINO DE CASTRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA XAVANTINA DESPACHO Processo: 

1000135-15.2019.8.11.0012. REQUERENTE: MADALENA NERES 

REQUERIDO: ESCOLA DE FORMACAO PROFISSIONAL IRMA DULCE LTDA 

- ME Vistos. Inicialmente, verifica-se que o despacho retro não condiz com 

o feito, motivo pelo qual torno sem efeito e determino seu imediato 

cancelamento (ID29512536). No caso, indefiro o pedido de suspensão do 

processo, uma vez que a parte não comprovou que esgotou os meios 

necessários para localização de endereços da parte contrária, não 

havendo óbice, por ora, ao processamento do feito, até porque a 

suspensão não se coaduna com o princípio da celeridade que norteia o 

Juizado Especial. Intime-se a parte autora para dar prosseguimento ao 

feito, no prazo de 10 (dez) dias, trazendo o endereço atualizado da parte 

contrária, ou requerer o que entender de direito. Cumpra-se. Às 

providências,

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010627-20.2014.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

TAYLA MONIC LEITE DA CUNHA LEAO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO TSUTOMU YAMAMOTO JUNIOR OAB - MT0015215A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CAROLINA PEREIRA TOME WICHOSKI OAB - MT18603-A 

(ADVOGADO(A))

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - MT12208-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RICARDO NICOLINO DE CASTRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA XAVANTINA DESPACHO Processo: 

8010627-20.2014.8.11.0012. EXEQUENTE: TAYLA MONIC LEITE DA 

CUNHA LEAO EXECUTADO: BANCO DO BRASIL SA Vistos. Intime-se a 

parte autora para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifeste acerca do 

petitório da parte requerida, contida em ID 17860071. Intime-se. 

Cumpra-se. Às providências.

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010060-18.2016.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

VOLMIR TOLOTTI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YOUSSEF ELIAS EL MAROUNI OAB - MT0022960A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NELSON BISPO DE SOUZA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RICARDO NICOLINO DE CASTRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA XAVANTINA DESPACHO Processo: 
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8010060-18.2016.8.11.0012. EXEQUENTE: VOLMIR TOLOTTI EXECUTADO: 

NELSON BISPO DE SOUZA Vistos. INTIME-SE a parte contrária para, 

querendo, apresente manifestação acerca dos embargos de declaração a 

que se atribuiu efeitos infringentes, no prazo legal. Cumpra-se. Às 

providências.

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000005-59.2018.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

MEDEIROS E PAZETO ADVOGADOS ASSOCIADOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HELTON CARLOS DE MEDEIROS FILHO OAB - MT0011658A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RICARDO NICOLINO DE CASTRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA XAVANTINA DESPACHO Processo: 

1000005-59.2018.8.11.0012. EXEQUENTE: MEDEIROS E PAZETO 

ADVOGADOS ASSOCIADOS EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO 

Vistos. À vista do teor da certidão retro, intime-se a parte requerente para 

se manifestar no prazo de 05 (cinco) dias, requerendo o que entender de 

direito. Cumpra-se. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000033-56.2020.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

GARCONI CONSTANTINO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARIOLINO VILELLA DE CARVALHO SOBRINHO OAB - MT0020451A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIA LUCIA DE PAULA BARBOSA (REQUERIDO)

EDUARDO CELESTINO BARBOSA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SEBASTIAO CARLOS TOLEDO OAB - MT0013217A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA XAVANTINA DESPACHO Processo: 

1000033-56.2020.8.11.0012. Intime-se a parte autora para, no prazo de 05 

(cinco) dias, manifestar acerca da petição e documentos encartados nos 

id. 31006844 e 31096997. Nada sendo requerido, arquivem-se os autos. 

Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000582-03.2019.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIO ANTONIO DE FARIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDA RIOS MARIANO CARDOSO OAB - MT24033/O (ADVOGADO(A))

PRISCILA MACHADO OAB - MT23074/O (ADVOGADO(A))

PAULA NUNES DE OLIVEIRA OAB - MT23506/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REQUERIDO)

LEILOMASTER (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SARAH JAMEL MATRAK OAB - GO23637 (ADVOGADO(A))

feliciano lyra moura OAB - MT15758-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RICARDO NICOLINO DE CASTRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA XAVANTINA DESPACHO Processo: 

1000582-03.2019.8.11.0012. REQUERENTE: SILVIO ANTONIO DE FARIA 

REQUERIDO: BANCO PAN, LEILOMASTER Vistos. Com base no Provimento 

55/07/CGJ/MT, que previu as medidas de prevenção ao contágio pelo 

coronavírus, permaneçam os autos em cartório e, logo após, designe-se 

audiência de conciliação, conforme pauta do conciliação. Intime-se. 

Cumpras-e. Às providências.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000169-87.2019.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANGELA APARECIDA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA SILVA OAB - MT0018076A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ILHAS DO LAGO INCORPORACAO SPE - LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DIEGO MARTINS SILVA DO AMARAL OAB - GO29269 (ADVOGADO(A))

ANA CRISTINA DE SOUZA DIAS FELDHAUS OAB - GO0017251A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RICARDO NICOLINO DE CASTRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA XAVANTINA DESPACHO Processo: 

1000169-87.2019.8.11.0012. REQUERENTE: ROSANGELA APARECIDA 

DOS SANTOS REQUERIDO: ILHAS DO LAGO INCORPORACAO SPE - LTDA 

Vistos. À vista do petitório de ID 31120490, INTIME-SE a parte requerente 

para que se manifeste no prazo de 15 (quinze) dias. Cumpra-se. Às 

providências.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010174-54.2016.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

KAMILA DE MOURA SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARIO MARCIO DE LARA SORIANO OAB - MT0003946A 

(ADVOGADO(A))

ROGERIO BORGES CARDOSO OAB - MT18305/O (ADVOGADO(A))

MÁRIO LÚCIO FRANCO PEDROSA OAB - MT5746-O (ADVOGADO(A))

LUIZ GUSTAVO TARRAF CARAN OAB - MT14222-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA XAVANTINA DECISÃO Processo: 

8010174-54.2016.8.11.0012. REQUERENTE: KAMILA DE MOURA SANTOS 

REQUERIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE 

MATO GROSSO, ESTADO DE MATO GROSSO Cuida-se de “AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE PROPRIEDADE E DÉBITO 

TRIBUTÁRIO C.C PEDIDO LIMINAR proposta por KAMILA DE MOURA 

SANTOS em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO e DEPARTAMENTO 

ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO – DETRAN/MT, todos 

devidamente qualificados nos autos. Em síntese, aduz que vendeu uma 

motocicleta modelo HONDA/C100 BIZ ES, ano 2003, Placa JZQ 3254, 

RENAVAN n. 801977215, para um dos donos de uma Garagem de 

Veículo//Motocicletas na cidade de Barra do Garças, o qual se 

comprometeu em realizar a transferência. Ocorre que foi surpreendida 

com a cobrança de encargos tributários referentes ao bem móvel, tendo 

em vista que não foi feita a transferência. Narra que o contrato de compra 

e venda foi extraviado, não possuindo dados do comprador à época. 

Aponta que a situação tem lhe causado inúmeros problemas, razão pela 

qual pleiteia a liminar para seja inserida restrição de circulação total da 

motocicleta, bem como para que os requeridos se abstenham de cobrar 

débitos tributários a partir de 2014. Por meio da decisão proferida no ID n. 

7864320 foi indeferido o pedido de tutela provisória e determinada a 

emenda à petição inicial para inserir o nome do comprador da motocicleta 

no polo passivo. Em petição juntada no ID n. 13667607, a parte autora 

reitera o pedido de tutela de urgência, bem como acrescenta a informação 

de que a motocicleta foi vendida em Setembro/2011 à um revendedor da 

Garagem Líder Veículos, situada na Av. Ministro João Alberto, nº 1674, 

Centro, na cidade de Barra do Garças/MT, de propriedade do Sr. Carloni 

(066 9998 2233), podendo ser encontrado na Araguaia Veículos, em 

frente a Extinfogo em Barra do Garças/MT Os autos vieram conclusos. É o 

breve relato. Fundamento e decido. Quanto ao pedido de antecipação dos 

efeitos da tutela, mister algumas considerações. O Enunciado n. 26 do 
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FONAJE, com redação dada no encontro de Florianópolis/SC, dispõe que 

“São cabíveis a tutela acautelatória e a antecipatória nos Juizados 

Especiais Cíveis”. Como se sabe, o deferimento de tutela antecipada, nos 

termos do art. 300 do NCPC, requer a coexistência tanto da “probabilidade 

do direito” como do “perigo de dano ou risco ao resultado útil do 

processo”, ou seja, fumus boni iuris e periculum in mora, respectivamente. 

Ademais, é necessário, igualmente, que “A tutela de urgência de natureza 

antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade 

dos efeitos da decisão” (§ 3º do art. 300 do NCPC). Sobre a sobreposição 

que deverá ser feita entre os três requisitos acima expostos, Cassio 

Scarpinella Bueno , assim assevera: “Deve prevalecer para o § 3º do art. 

300 do novo CPC a vencedora interpretação que se firmou a respeito do § 

2º do art. 273 do CPC atual, única forma de contornar o reconhecimento 

de sua inconstitucionalidade substancial: a vedação da concessão da 

tutela de urgência nos casos de irreversibilidade não deve prevalecer nos 

casos em que o dano ou o risco que se quer evitar ou minimizar é 

qualitativamente mais importante para o requerente do que para o 

requerido. Subsiste, pois, implícito ao sistema – porque isso decorre do 

‘modelo constitucional’ – o chamado ‘princípio da proporcionalidade’, a 

afastar o rigor literal desejado pela nova regra”. Analisando autos, numa 

análise sumária, vislumbro que o pedido de tutela merece acolhimento 

parcial, apenas para que seja inserida a restrição de circulação total no 

sistema RENAJUD, pois restou demonstrado que a motocicleta 

HONDA/C100 BIZ ES, ano 2003, Placa JZQ 3254, RENAVAN n. 

801977215, está em seu nome. Por outro lado, no tocante ao pleito para 

que os requeridos se abstenham de realizar a cobrança dos tributos, 

tenho que o fumus boni iuris não restou suficientemente demonstrado 

pelos documentos acostados à exordial, uma vez que a autora não logrou 

comprovar a venda do bem à pessoa indicada, sendo que seus 

documentos se restringem às declarações unilaterais. Ante o exposto, 

com fulcro nos arts. 300 do CPC, DEFIRO PARCIALMENTE a medida 

requerida a título de antecipação de tutela para inserir a restrição de 

circulação na motocicleta HONDA/C100 BIZ ES, ano 2003, Placa JZQ 3254, 

RENAVAN n. 801977215, seguindo em anexo o extrato. Por fim, 

oportunizo o prazo de 15 (quinze) dias para que a parte autora emende a 

inicial para inserir no polo passivo o suposto comprador da motocicleta 

indicado no ID n. 13667607, ficando advertida que o não cumprimento 

importará em extinção do feito e revogação da tutela de urgência. Após a 

emenda ou o decurso do prazo, voltem-me os autos conclusos. Intime-se. 

Cumpra-se Nova Xavantina/MT, data registrada no sistema. Emerson Luis 

Pereira Cajango Juiz de Direito em Regime de Exceção

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000427-63.2020.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA SILVA (TESTEMUNHA)

RT INFORMATICA LTDA - ME (TESTEMUNHA)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA SILVA OAB - MT0018076A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WEIDSON DOMINGUES RIBEIRO (TESTEMUNHA)

Magistrado(s):

RICARDO NICOLINO DE CASTRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA XAVANTINA DECISÃO Processo: 

1000427-63.2020.8.11.0012. Autor: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA SILVA, 

RT INFORMATICA LTDA - ME Réu: WEIDSON DOMINGUES RIBEIRO Vistos. 

Recebo a petição inicial, por satisfazer os requisitos legais. Indefiro os 

benefícios da justiça gratuita, pelo fato das partes não serem 

hipossuficientes. Com efeito, o primeiro Autor é advogado, sendo que o 

segundo Autor é uma Pessoa Jurídica, não se presumindo sua 

hipossuficiência. Sem prejuízo, por se tratar de Juizado, apenas serão 

devidas custas e taxa judiciária eventualmente em grau de recurso. 

Quanto ao pedido de tutela antecipada, não deve ser concedido. A 

concessão de tutela antecipada exige a demonstração da probabilidade do 

direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme 

preceitua o art. 300 do Código de Processo Civil. Na hipótese dos autos, 

porém, muito embora esteja demonstrado o primeiro requisito, não 

demonstram os requerentes em que medida haveria perigo de dano ou 

risco ao resultado útil no caso concreto, limitando-se a afirmar que tais 

requisitos estariam presentes na hipótese, razão pela qual INDEFIRO o 

pedido de antecipação do efeitos da tutela. DESIGNE-SE audiência de 

conciliação. CITE-SE a parte Requerida. Intimem-se. Cumpra-se. NOVA 

XAVANTINA, 23 de abril de 2020. Ricardo Nicolino de Castro Juiz de 

Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000395-29.2018.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE AMANCIO DE CASTRO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JANDIR ANTONIO LOCATELLI (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ARIOLINO VILELLA DE CARVALHO SOBRINHO OAB - MT0020451A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA XAVANTINA SENTENÇA Processo: 

1000395-29.2018.8.11.0012. EXEQUENTE: JOSE AMANCIO DE CASTRO 

EXECUTADO: JANDIR ANTONIO LOCATELLI Vistos etc. Dispensado o 

relatório, a teor do art. 38 da Lei n° 9.099/95. Trata-se de Embargos à 

Execução de título executivo judicial opostos por JANDIR ANTONIO 

LOCATELLI em face de JOSE AMANCIO DE CASTRO. Em análise aos 

elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que razão 

assiste à parte Embargante. O que se tem de relevante para o deslinde da 

controvérsia é que os presentes embargos foram opostos sob o 

fundamento de “inexigibilidade da obrigação”, requerendo o seu 

recebimento para que seja reconhecido cumprimento do teor do acordo 

firmado anteriormente pelas partes. Com efeito, a parte embargada alegou 

em sua petição inicial (mov. 14417453) que o embargante não teria 

cumprido o acordo entabulado entre as partes, pois teria deixado de 

realizar as obras de reforma/reparo no imóvel do exequente, já que, nos 

termos do que fora pactuado: “no prazo de 10 dias o Sr. Jandir Antônio 

Locatelli realizará uma avaliação na casa do Sr. José Amâncio a fim de 

avaliar o dano alegado e a possível reparação”. Ocorre que, conforme 

demonstrado pelo executado/embargante, a sua obrigação seria a de 

realizar uma visita na residência do embargado para AVALIAR os 

supostos danos alegados, para que após a apresentação do laudo por 

parte do embargado fosse possível elaborar um projeto para correção das 

rachaduras, tal obrigação foi cumprida pelo embargante no dia 28/11/2017, 

conforme declaração do mestre de obras, Sr. Dernevaldo em anexo (mov. 

20698159), confirmada pelo próprio embargado em trechos de sua inicial. 

Ainda, verifico que o mestre de obras contratado pelo embargante 

constatou que as rachaduras da casa do embargado não eram 

provenientes de vibrações, mas sim de problemas estruturais, pois a 

residência não possui colunas de sustentação nem vigas nas divisões 

das paredes, fator que deu origem as fissuras apresentadas no laudo 

juntado à inicial do embargado. Por outro lado, o laudo técnico trazido pela 

parte embargada (mov. 14417552), embora ateste que as rachaduras 

seriam provenientes das vibrações do maquinário utilizado no terreno 

vizinho, não foi capaz de afirmar acerca da existência de vigas de 

sustentação no imóvel capazes de impedir novas rachaduras nas 

paredes, tampouco discriminou qual a execução do serviço e mão de obra 

que demandariam o alto custo de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) 

estipulada sem qualquer descrição. Logo, não tendo sido estipulada no 

acordo entabulado qualquer obrigação do embargante no sentido de 

refazer toda a estrutura da residência do embargado, estrutura esta que 

deveria ter sido feita durante a construção dos cômodos da casa, coisa 

que o embargado não fez, restou comprovada a impossibilidade de sua 

exigibilidade pelo exequente. Nestes termos, demonstrada nos autos a 

quitação da dívida exigida e a inexistência de remanescentes de débito a 

ser exigido pela parte credora, impõe-se a extinção da ação de acordo 

com o artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 924. 

Extingue-se a execução quando: II - a obrigação for satisfeita;”. Portanto, 

o fim da execução forçada é a medida que se impõe ante a satisfação do 

direito da parte credora. Se o pagamento é obtido, seja voluntária ou 

forçosamente, exaurida está a missão do processo, devendo ser extinta a 

execução em razão da satisfação da obrigação que a originou. Ante o 

exposto, em conformidade com o estatuído nos artigos 924, inciso II, c/c 

925 do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO o presente feito, COM 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1072024/4/2020 Página 618 de 870



RESOLUÇÃO DE MÉRITO. Sem custas e honorários advocatícios nesta 

fase, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. Transitada em julgado, 

remetam-se os autos ao arquivo, com as cautelas e anotações 

necessárias. Submeto a presente decisão ao MM. Juiz de Direito, para os 

fins estabelecidos no artigo 40 da Lei nº. 9.099/95. Arthur George da Silva 

Barros Juiz Leigo VISTOS, Homologo por SENTENÇA nos termos da 

minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitada em julgado, ao arquivo 

com baixas. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000123-35.2018.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO AKEGAWA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA RIBEIRO ARAUJO OAB - MT22965/B-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA XAVANTINA SENTENÇA Processo: 

1000123-35.2018.8.11.0012. EXEQUENTE: ADRIANO AKEGAWA 

EXECUTADO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A Vistos, etc., Trata-se Impugnação ao Cumprimento de Sentença. A 

parte exequente pretende receber a quantia de R$ 9.600,00 a título de 

multa por descumprimento de decisão nos autos deste processo, 

alegando que a requerida teria protelado por 96 dias o cumprimento da 

ordem disposta em sentença para que transferisse a UC do nome do 

autor. Por sua vez, aduz a parte executada que pode em hipótese alguma 

responder por qualquer valor a título de multa, na medida em que em 

nenhum momento foi PESSOALMENTE INTIMADA de que houve 

antecipação dos efeitos da tutela na lide e muito menos que foi 

estabelecida multa em caso de descumprimento da medida. - Da 

(des)necessidade da intimação pessoal Em sua peça de defesa a 

executada aduz que não houve intimação pessoal acerca do cumprimento 

da medida liminar para cumprir obrigação de fazer, o que contraria a 

Súmula 410, STJ, deixando assim de incidir qualquer multa pelo seu 

descumprimento. Contudo, a 3ª Turma do E. STJ, já há algum tempo, 

passou a admitir que nas de obrigações de fazer e não fazer haveria de 

ser permitida a intimação do advogado do devedor para cumprimento de 

obrigação (STJ, 2ª Seção, ED no Ag 857.758/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 

ac. 23.02.2011, DJe 25.08.2011), com discordância do Min. Luis Felipe 

Salomão que continuava a entender que a intimação deveria ser feita 

pessoalmente. Com efeito, o NOVO Código de Processo Civil acolheu a 

tese de que não se faz necessária a intimação pessoal do devedor, 

prevendo no art. 513, § 2º, I, do CPC, que alcança todas as sentenças e 

decisões exequíveis, permitindo expressamente a intimação na pessoa do 

advogado do devedor, pelo Diário da Justiça, o que, por óbvio, se aplica 

também às execuções das astreintes, no intuito de tornar tais 

cumprimentos de sentença e decisões liminares mais céleres. Entretanto, 

acerca da multa pelo descumprimento do da medida liminar, dúvidas não 

há que tal multa cominatória não tem caráter ressarcitório ou 

compensatório, mas, sim, por definição, medida coercitiva, cujo objeto é 

pressionar o devedor para que ele cumpra o que foi acordado. Sobre o 

tema, disciplina Deilton Ribeiro Brasil, em sua obra Tutela Específica das 

Obrigações de Fazer e Não Fazer, Belo Horizonte : Del Rey, 2003, p. 

182/183, nos seguintes termos: “As astreintes são, por definição, medida 

coercitiva, cujo único objetivo é pressionar o devedor para que ele cumpra 

o que lhe foi determinado por uma decisão condenatória. Daí que, por ser 

medida coercitiva, as astreintes são totalmente independentes da 

indenização dos prejuízos (eventualmente) resultantes do inadimplemento 

do devedor, e tanto podem ser concedidas na ausência de prejuízos como 

cumularem-se à reparação respectiva a eles. Por outro lado, o caráter 

coercitivo das astreintes impõe um limite à sua concessão. Para sua 

concessão, o juiz deve examinar a possibilidade real da medida levar ao 

cumprimento da respectiva decisão. Se não há sobre o que exercer a 

coerção, as astreintes não devem ser utilizadas.” Partindo dessas 

premissas, forçoso concluir que nosso ordenamento jurídico prevê que a 

exigibilidade das astreintes arbitradas somente ocorram após o trânsito em 

julgado do processo de conhecimento em que foram arbitradas, 

porquanto, aplicar entendimento contrário, ou seja, exigir a sanção antes 

da confirmação da sentença, ensejaria o enriquecimento sem causa, 

situação esta vedada pelo art. 884 do Código Civil. Outra não é a doutrina 

de Luiz Guilherme Marinoni, em sua obra Tutela Inibitória : Individual e 

Coleta. 3ª ed. rev . e atual. São Paulo : RT, 2003, p. 222, como se vê: “Se o 

nosso sistema confere ao autor o produto da multa, é completamente 

irracional admitir que o autor possa ser beneficiado quando a própria 

jurisdição chega à conclusão de que ele não possui o direito que afirmou 

estar presente ao executar (provisoriamente) a sentença ou a tutela 

antecipatória. Se o processo não pode prejudicar o autor que tem razão, é 

ilógico imaginar que o processo possa beneficiar o autor que não tem 

qualquer razão, apenas porque o réu deixou de adimplir uma ordem do 

Estado-juiz.” Esta é a lição de Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de 

Andrade Nery, na obra Código de Processo Civil Comentado, 7 ed., São 

Paulo: RT, p. 1138: “Execução de obrigação de fazer ou não fazer 

somente pode ser iniciada depois da sentença de conhecimento, 

transitada em julgado, proferida em ação de preceito cominatório (CPC 

287). A ação do CPC 461 não é de execução, mas de conhecimento. As 

denominadas astreintes somente são devidas após o trânsito em julgado 

da sentença, onde foram fixadas e após o não-cumprimento do julgado no 

prazo assinado pelo juiz, se outro não estiver já determinado.” No caso, 

como houve trânsito em julgado, seria perfeitamente exigível. De outro 

lado, observo que o valor executado não guarda sintonia com a 

razoabilidade e poderá configurar enriquecimento sem causa. De toda 

forma, verifico que o cálculo do Embargado de dias/multa está equivocado, 

uma vez que, conforme petição de mov. ID 26008699 do embargado a 

obrigação de fazer cominada à embargante teria prazo final até a data de 

17/07/2019, no entanto, aplica 96 (noventa e seis dias) de multa, mas sem 

sequer dar qualquer parâmetro para seu cálculo, mormente porque, 

levando-se em consideração que o embargante se manifestou nos autos 

apenas em 11/11/2019, ou seja, com 80 (oitenta) dias do suposto 

descumprimento da sentença. Ainda, a executada/embargante 

demonstrou satisfatoriamente que, com o desligamento da unidade 

consumidora, como procedido administrativamente, inexiste 

responsabilidade do Embargado com quaisquer ônus daquela UC, não 

gerando qualquer prejuízo para o autor. Por fim, não há como obrigar uma 

terceira pessoa a receber a incumbência de se responsabilizar pela 

referida UC, transferindo-a da titularidade do autor para outrem, sem 

qualquer justificativa (venda ou aluguel do imóvel), razão pela qual a multa 

por descumprimento deve ser afastada. Não se justifica a fixação de 

astreinte, uma vez que o mero desligamento da UC se mostra mais eficaz 

e menos oneroso. A cominação de multa diária – previstos na decisão 

atacada - se mostra excessiva e foge a razoabilidade. Dispõe o art. 537, § 

1º, I, do Código de Processo Civil, que caso o juiz verifique que a multa 

cominatória tenha se tornada excessiva poderá reduzi-la ou mesmo 

afastá-la de ofício. “Art. 537. Omissis § 1º O juiz poderá, de ofício ou a 

requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou 

excluí-la, caso verifique que: I – se tornou insuficiente ou excessiva;”. A 

jurisprudência é pacífica sobre a possibilidade de se reduzir o valor da 

multa: MANDADO DE SEGURANÇA – DECISÃO LIMINAR – 

DESCUMPRIMENTO – MULTA DIÁRIA EXCESSIVA – REDUÇÃO - ORDEM 

CONCEDIDA. 1 – O juiz poderá reduzir a multa, se anteriormente fixada, 

revelar-se excessiva. (1ª TRMT – MS 962/ 2007 –J. 18.05.2007 – Rel. Dr. 

Yale Sabo Mendes). MANDADO DE SEGURANÇA – REDUÇÃO DA MULTA 

COMINATÓRIA – POSSIBILIDADE – INEXISTENCIA DE DECISÃO ILEGAL OU 

TERATOLÓGICA – ORDEM DENEGADA. A decisão que reduz a multa 

cominatória (astreintes) não é ilegal ou teratológica diante do teor do art. 

461 do CPC. Verificando-se que o valor a ser pago a título de multa é 

significativamente superior àquele resultante do teto permitido na Lei dos 

Juizados Especiais, ou que o recebimento da mesma poderá implicar no 

enriquecimento da embargada, o juiz poderá reduzi-la. Incidência dos 

artigos 644, 645 e 461, §6º, do Código de Processo Civil. Por outro lado, tal 

redução não implica em ofensa à coisa julgada, porquanto o crédito 

resultante das astreintes não integra a lide propriamente dita, não podendo 

ser enquadrada, destarte, como questões já decididas relativas à mesma, 

de que trata o art. 471 do CPC. (3ª TRMT – MS 4589/ 2008 –J. 27.11.2008 

– Rel. Dra. Maria Aparecida Ribeiro). EMBARGOS DE DEVEDOR - 

EXECUÇÃO DE SENTENÇA - ASTREINTE - VALOR EXCESSIVO - 

LIMITAÇÃO DE OFÍCIO. A multa cominatória têm por objeto compelir e 

ensejar que o executado cumpra voluntariamente com a condenação, não 

podendo ser instrumento de enriquecimento sem causa o que é vedado 
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pelo ordenamento jurídico. A multa cominatória pode ser modificada de 

ofício se se configura ônus excessivo ao devedor e, mostrando-se 

desproporcional à obrigação principal, gerando ao credor locupletamento. 

(TJMG – Rec. 1.0479.06.112095-8/001 – J. 23.05.2007) PROCESSUAL 

CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ORDEM 

JUDICIAL. DESCUMPRIMENTO. INSCRIÇÃO DO NOME DO DEVEDOR EM 

CADASTRO DE INADIMPLENTES. VALOR. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. 

INOCORRÊNCIA. MONTANTE. REEXAME. SÚMULA N. 7-STJ. NÃO 

PROVIMENTO. 1. O valor executado a título de multa cominatária pode ser 

alterado, mesmo após o trânsito em julgado da sentença de mérito, em 

hipóteses excepcionais, quando for verificada a exorbitância ou a 

irrisoriedade da importância arbitrada, o que não se verifica no caso em 

exame (CPC, art. 461, § 6º). Precedentes. 2. Reduzido o valor do débito, 

porém não extinta a execução, fixa-se a sucumbência unicamente em 

favor do credor. 3. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no Ag 

1095408 / RS – Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI – J. 16.08.2011 

–Dje 24.08.2011) Ademais, a boa-fé e a lealdade processual, somado com 

a impossibilidade de se permitir o abuso no exercício de direito. Ante o 

exposto, conheço dos EMBARGOS À EXECUÇÃO apresentados pelo 

executado e no mérito julgo-os procedentes determinando a extinção da 

execução por afastar a cominação de multa diária, e o faço com 

fundamento no artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil. Sem 

custas e honorários advocatícios, em razão do disposto nos arts. 54 e 55 

da Lei 9.099/95. Determino ainda o levantamento em favor da parte 

executada/embargante da quantia depositada em garantia do juízo (mov. ID 

29770458). Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. 

Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e 

posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Arthur 

George da Silva Barros Juiz Leigo VISTOS, Homologo por SENTENÇA nos 

termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitada em julgado, 

ao arquivo com baixas. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001009-97.2019.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

ATILES CARDOSO MORAIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDA RIOS MARIANO CARDOSO OAB - MT24033/O (ADVOGADO(A))

PAULA NUNES DE OLIVEIRA OAB - MT23506/O (ADVOGADO(A))

PRISCILA MACHADO OAB - MT23074/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE KENNEDY TEIXEIRA DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA XAVANTINA SENTENÇA Processo: 

1001009-97.2019.8.11.0012. REQUERENTE: ATILES CARDOSO MORAIS 

REQUERIDO: JOSE KENNEDY TEIXEIRA DA SILVA Tratam-se de Embargos 

Declaratórios manejados contra a sentença proferida nestes autos. 

Primeiramente, insta salientar que os Embargos Declaratórios têm a 

finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, de aclará-la, 

dissipando obscuridades ou contradições. Não tendo, pois, caráter 

substitutivo, mas sim integrativo ou aclaratório, em simetria ao artigo 48, da 

Lei nº 9.099/95. Em que pese os argumentos narrados pela embargante, 

urge reconhecer a impropriedade do pleito recursal. Portanto, conforme se 

verifica na certidão acostada no id. 31289903, não existe qualquer 

omissão, contradição ou obscuridade no ato decisório. O que pode haver 

é a discordância da parte embargante com o posicionamento adotado na 

sentença. Sendo assim, é por meio do recurso adequado que a parte 

postulante deve buscar a reforma da decisão, não constituindo os 

embargos de declaração meio idôneo a tal fim. Isto posto, CONHEÇO dos 

presentes Embargos Declaratórios, contudo, JULGO-OS IMPROCEDENTES, 

nos termos do artigo 48 e seguintes, da Lei nº 9.099/1995, mantendo, na 

íntegra, a decisão prolatada. Intimem-se. Cumpra-se. EMERSON LUIS 

PEREIRA CAJANGO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010450-56.2014.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

GORETE SANTOS PEREIRA 30713544104 (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MONICA APARECIDA BATISTA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA XAVANTINA SENTENÇA Processo: 

8010450-56.2014.8.11.0012. EXEQUENTE: GORETE SANTOS PEREIRA 

30713544104 EXECUTADO: MONICA APARECIDA BATISTA Relatório 

dispensado nos termos do art., 38 da Lei 9099/95. A parte autora, 

devidamente intimada a se manifestar, quedou-se inerte. In casu, os autos 

estão paralisados por mais de 30 (trinta) dias, situação essa que 

configura desinteresse superveniente na efetivação da tutela jurisdicional. 

Por outro lado, no rito adotado pela Lei 9.099/95 é desnecessária a prévia 

intimação pessoal da parte para extinção do processo. ISTO POSTO, julgo 

extinto o presente feito sem apreciação de mérito com base no art., 485, 

inciso III do CPC c/c art., 51, caput, da Lei 9099/95. Sem custas e 

honorários. Após o trânsito em julgado, arquivem – se os autos. Intime-se. 

Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010045-83.2015.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

VALCI PULCENA ROSA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DARDANNY DE SOUZA FERNANDES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA XAVANTINA SENTENÇA Processo: 

8010045-83.2015.8.11.0012. EXEQUENTE: VALCI PULCENA ROSA 

EXECUTADO: DARDANNY DE SOUZA FERNANDES Cuida-se de Execução 

de Título Extrajudicial ajuizada pela exequente VALCI PULCENA ROSA em 

face do executado DARDANNY DE SOUZA FERNANDES. Junto ao ID n. 

25975753 consta certidão do Gestor Judiciário afirmando que o acordo 

executado nos autos é decorrente de processo da justiça comum, em 

trâmite na 1ª Vara Cível desta Comarca, sob o cód. 65590. Inicialmente 

constata-se que o acordo ora executado se trata de título executivo 

judicial, de forma que a via correta é o cumprimento de sentença nos 

autos sob o cód. 65590, em trâmite na 1ª Vara Cível. Considerando que o 

Juizado Especial é competente para executar os seus próprios julgados 

(art. 3º, §1º, da Lei n. 9.099/95), tem-se como inadequada a via eleita pelo 

exequente, sendo a extinção medida que se impõe. Diante do exposto, 

julgo extinto o processo com fulcro no art. 51, inc. II, da Lei n. 9.099/95. 

Sem custas e honorários advocatícios, em face ao disposto no artigo 55, 

da Lei nº 9.099/95. Com o trânsito em julgado, arquivem-se os presentes 

autos. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Nova xavantina, data registrada 

no sistema. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito em Regime de 

Exceção

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000199-59.2018.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

EDBERT MOREIRA JUNIOR (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HIAGO OLIVEIRA MARIN OAB - MT23262/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FLAVIANE FRANCA DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RICARDO NICOLINO DE CASTRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DA COMARCA 

DE NOVA XAVANTINA Processo n.º: 1000199-59.2018.8.11.0012 

REQUERENTE: EDBERT MOREIRA JUNIOR REQUERIDO: FLAVIANE 

FRANCA DA SILVA SENTENÇA Vistos. Estando as partes de comum 

acordo e não havendo qualquer vício que macule o negócio jurídico 

entabulado pelas partes, HOMOLOGO a transação extrajudicial para que 

surta seus jurídicos e legais efeitos, com fulcro no art. 487, III, alínea “b” do 

CPC. Em havendo descumprimento do que fora acordado, as partes 

poderão valer-se da execução de título judicial. Transitado em julgado, 

arquivem-se os autos. Às providências, Noxa Xavantina/MT, 23 de abril de 

2020. Ricardo Nicolino de Castro Juiz de Direito

Comarca de Paranatinga

1ª Vara
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Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000098-52.2020.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DE ASSIS ROSA OAB - MT19077-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SANDRO TECHIO (EXECUTADO)

SERGIO OLIBONI (EXECUTADO)

LEONERCIO PEDROSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

PARANATINGA Certidão de Impulsionamento Nos termos da Legislação 

vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e da Portaria nº 07/2016 GAB da 

Primeira Vara desta comarca. IMPULSIONO estes autos com a finalidade 

de intimar a parte autora para, no prazo de 10 (dez) dias, efetuar o 

pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça para cumprimento do 

mandado ou ofereça os meios para o cumprimento. Informo ainda que a 

guia deverá ser efetuada através do site www.tjmt.jus.br - Emissão de 

Guias Online - Diligência - Emissão de Guia de Diligência, encaminhando a 

este Juízo o comprovante de pagamento ORIGINAL, nos termos da CNGC. 

Paranatinga, 22 de abril de 2020 Zélia Alves Bispo da Silva Gestor(a) 

Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001191-21.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE 

DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRESSA ARMELIN OAB - MT0018776S-A (ADVOGADO(A))

MARCELO ALVES PUGA OAB - MT5058-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEVERINO BARBOSA DE ARRUDA (REU)

BARBOSA E ARRUDA LTDA - ME (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

PARANATINGA Certidão de Impulsionamento Nos termos da Legislação 

vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e da Portaria nº 07/2016 GAB da 

Primeira Vara desta comarca. IMPULSIONO estes autos com a finalidade 

de intimar a parte autora para, no prazo de 10 (dez) dias, efetuar o 

pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça para cumprimento do 

mandado ou ofereça os meios para o cumprimento. Informo ainda que a 

guia deverá ser efetuada através do site www.tjmt.jus.br - Emissão de 

Guias Online - Diligência - Emissão de Guia de Diligência, encaminhando a 

este Juízo o comprovante de pagamento ORIGINAL, nos termos da CNGC. 

Paranatinga, 22 de abril de 2020 Zélia Alves Bispo da Silva Gestor(a) 

Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000834-07.2019.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE 

DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES PUGA OAB - MT5058-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JEFFERSON BREDA OLIVEIRA (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

PARANATINGA Certidão de Impulsionamento Nos termos da Legislação 

vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e da Portaria nº 07/2016 GAB da 

Primeira Vara desta comarca. IMPULSIONO estes autos com a finalidade 

de intimar a parte autora para, no prazo de 10 (dez) dias, efetuar o 

pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça para cumprimento do 

mandado ou ofereça os meios para o cumprimento. Informo ainda que a 

guia deverá ser efetuada através do site www.tjmt.jus.br - Emissão de 

Guias Online - Diligência - Emissão de Guia de Diligência, encaminhando a 

este Juízo o comprovante de pagamento ORIGINAL, nos termos da CNGC. 

Paranatinga, 22 de abril de 2020 Zélia Alves Bispo da Silva Gestor(a) 

Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000907-76.2019.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

N H FRANCA KIMURA - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIO TAKATSUKA OAB - SP0043638A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA APARECIDA CARDOSO - ME (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

PARANATINGA Certidão de Impulsionamento Nos termos da Legislação 

vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e da Portaria nº 07/2016 GAB da 

Primeira Vara desta comarca. IMPULSIONO estes autos com a finalidade 

de intimar a parte autora para, no prazo de 10 (dez) dias, efetuar o 

pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça para cumprimento do 

mandado ou ofereça os meios para o cumprimento. Informo ainda que a 

guia deverá ser efetuada através do site www.tjmt.jus.br - Emissão de 

Guias Online - Diligência - Emissão de Guia de Diligência, encaminhando a 

este Juízo o comprovante de pagamento ORIGINAL, nos termos da CNGC. 

Paranatinga, 22 de abril de 2020 Zélia Alves Bispo da Silva Gestor(a) 

Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1001165-23.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ALBERTO POLATO (AUTOR(A))

IVANILSA DE CASSIA CUSTODIO POLATO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARISTELA MASSIGNAN MARTINS OAB - MT9248/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIOLINDA TENORIO DA SILVA (REU)

PEDRO TENORIO DA SILVA (REU)

CLEIDE TENÓRIO DA SILVA (REU)

ALFREDO TENORIO DA SILVA (REU)

PAULO TENORIO DA SILVA (REU)

CLAUDIO TENORIO DA SILVA (REU)

CLEUZA TENORIO DA SILVA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELIZETE RAMALHO GERINO OAB - MT5614/O (ADVOGADO(A))

SIDINEIA DELFINO LIRA FALCO OAB - MT14726/O (ADVOGADO(A))

WELLYSON BRAGA MENDES OAB - MT21026/O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MUNICIPIO DE GAUCHA DO NORTE (TERCEIRO INTERESSADO)

CARINE MINUZI OAB - 019.361.961-07 (PROCURADOR)

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

ADVOCACIA GERAL DA UNIAO (TERCEIRO INTERESSADO)

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO - Nos termos da Legislação vigente e 

Provimento nº 56/2007-CGJ e da Portaria nº 07/2016 GAB da Primeira 

Vara desta comarca. IMPULSIONO estes autos com a finalidade de que 

seja intimada a parte autora para, no prazo de 10 (dez) dias, efetuar o 

pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça para cumprimento do 

mandado de citação ao Município de Gaúcha do Norte ou ofereça meios 

para o cumprimento. Informo ainda que a guia deverá ser efetuada através 

do site www.tjmt.jus.br - Emissão de Guias Online - Diligência - Emissão 

de Guia de Diligência, encaminhando a este Juízo o comprovante de 

pagamento ORIGINAL, nos termos da CNGC e a guia de recolhimento. 

ZÉLIA ALVES BISPO DA SILVA. Gestor Judicial.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000855-17.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE 

DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES PUGA OAB - MT5058-O (ADVOGADO(A))

ANDRESSA ARMELIN OAB - MT0018776S-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CRISTOVALDO TEODORO DA CUNHA (EXECUTADO)
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CUSTODIO TEODORO DA CUNHA (EXECUTADO)

CUNHA COM. DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - EPP 

(EXECUTADO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO - Nos termos da Legislação vigente e 

Provimento nº 56/2007-CGJ e da Portaria nº 07/2016 GAB da Primeira 

Vara desta comarca. IMPULSIONO estes autos com a finalidade de que 

seja intimada a parte autora para, no prazo de 10 (dez) dias, efetuar o 

pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça para cumprimento do 

mandado de avaliação e penhora dos veículos ID. 31430140 ou ofereça 

meios para o cumprimento. Informo ainda que a guia deverá ser efetuada 

através do site www.tjmt.jus.br - Emissão de Guias Online - Diligência - 

Emissão de Guia de Diligência, encaminhando a este Juízo o comprovante 

de pagamento ORIGINAL, nos termos da CNGC e a guia de recolhimento. 

ZÉLIA ALVES BISPO DA SILVA. Gestor Judicial.

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1001683-76.2019.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

W. R. G. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GLEISON REIS DOS SANTOS OAB - TO7255 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

N. D. S. G. (INVENTARIADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

PARANATINGA DESPACHO Processo: 1001683-76.2019.8.11.0044. 

REQUERENTE: WILSON RODRIGUES GOULART INVENTARIADO: NIVERSA 

DE SOUZA GOULART Vistos etc. Defiro o prazo de 15 dias para juntada 

da certidão de existência de testamento público e instrumentos de 

aprovação de testamentos cerrados do autor da herança. Com a juntada, 

venham os autos conclusos. Cumpra-se. Paranatinga, 9 de março de 

2020. Fabricio Savio da Veiga Carlota Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000874-23.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

DALVA CAIUMALO KUTIACA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INES PEREIRA DA CRUZ OAB - MT19879/O (ADVOGADO(A))

ALEX BRESCOVIT MACIEL OAB - MT0013827S (ADVOGADO(A))

OSVALDO NOGUEIRA LOPES OAB - MS7022 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

PARANATINGA DESPACHO Processo: 1000874-23.2018.8.11.0044. 

REQUERENTE: DALVA CAIUMALO KUTIACA REQUERIDO: BANCO ITAU 

BMG CONSIGNADO S.A. Vistos etc. Defiro o pleito do requerido e 

determino que seja oficiado à agência 790, do Banco Bradesco S/A, 

localizada na Av. Bandeirantes, 2281 - Centro - Cep: 78870-000 - 

Paranatinga/MT, para que informe eventual crédito de R$ 787,96 creditado 

na conta 10741-7 em 19/06/2012. Com a juntada, digam as partes. 

Cumpra-se. Paranatinga, 23 de abril de 2020. Fabricio Sávio da Veiga 

Carlota Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001461-11.2019.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

FINANCIADORA DE ESTUDOS E PROJETOS - FINEP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LAURA COSTA DE MEDINA COELI OAB - RJ104779 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRASIMAC SA ELETRO DOMESTICOS (REQUERIDO)

BRASIMAC SA AGROPECUARIA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

PARANATINGA Certidão de Impulsionamento Nos termos da Legislação 

vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e da Portaria nº 07/2016 GAB da 

Primeira Vara desta comarca. IMPULSIONO estes autos com a finalidade 

de intimar a parte autora para, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestar 

acerca da certidão de ID 31454990. Paranatinga, 23 de abril de 2020 Zélia 

Alves Bispo da Silva Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1001491-46.2019.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

RUBENS HONORATO BARBOSA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOEL CARDOSO DE SOUZA OAB - MT0019303A (ADVOGADO(A))

MARIA APARECIDA SALES DOS SANTOS OAB - MT25953/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISCO BARQUILHA GARCIA (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

PARANATINGA Certidão de Impulsionamento Nos termos da Legislação 

vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e da Portaria nº 07/2016 GAB da 

Primeira Vara desta comarca. IMPULSIONO estes autos com a finalidade 

de intimar a parte autora para, no prazo de 10 (dez) dias, efetuar o 

pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça para cumprimento do 

mandado ou ofereça os meios para o cumprimento. Informo ainda que a 

guia deverá ser efetuada através do site www.tjmt.jus.br - Emissão de 

Guias Online - Diligência - Emissão de Guia de Diligência, encaminhando a 

este Juízo o comprovante de pagamento ORIGINAL, nos termos da CNGC. 

Paranatinga, 23 de abril de 2020 Zélia Alves Bispo da Silva Gestor(a) 

Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1001491-46.2019.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

RUBENS HONORATO BARBOSA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOEL CARDOSO DE SOUZA OAB - MT0019303A (ADVOGADO(A))

MARIA APARECIDA SALES DOS SANTOS OAB - MT25953/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISCO BARQUILHA GARCIA (REU)

Outros Interessados:

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

ADVOCACIA GERAL DA UNIAO (TERCEIRO INTERESSADO)

MUNICIPIO DE PARANATINGA (TERCEIRO INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

PARANATINGA Certidão de Impulsionamento Nos termos da Legislação 

vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e da Portaria nº 07/2016 GAB da 

Primeira Vara desta comarca. IMPULSIONO estes autos com a finalidade 

de intimar a parte autora para que promova a publicação do Edital de 

Citação expedido no ID 31461960 devendo comprovar nos autos. 

Paranatinga, 23 de abril de 2020 Zélia Alves Bispo da Silva Gestor(a) 

Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000520-27.2020.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

ELENICE FABIANA GONCALVES DO AMARAL (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIANA NUCCI ENSIDES OAB - MT0014014S (ADVOGADO(A))

JOAO BATISTA ANTONIOLO OAB - MT0014281A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

PARANATINGA Certidão de Impulsionamento Nos termos da Legislação 

vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e da Portaria nº 07/2016 GAB da 

Primeira Vara desta comarca. IMPULSIONO estes autos com a finalidade 

de INTIMAR a parte autora para impugnar a contestação no prazo legal. 

Paranatinga, 23 de Abril de 2020. Zélia Alves Bispo da Silva Gestor(a) 

Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001796-30.2019.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:
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BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRENO ALCIRIO POST (EXECUTADO)

MARTIM NORBERTO POST (EXECUTADO)

SILVANA LUIZA POST (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

PARANATINGA Certidão de Impulsionamento Nos termos da Legislação 

vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e da Portaria nº 07/2016 GAB da 

Primeira Vara desta comarca. IMPULSIONO estes autos com a finalidade 

de intimar a parte autora para, no prazo de 10 (dez) dias, efetuar o 

pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça para cumprimento do 

mandado ou ofereça os meios para o cumprimento. Informo ainda que a 

guia deverá ser efetuada através do site www.tjmt.jus.br - Emissão de 

Guias Online - Diligência - Emissão de Guia de Diligência, encaminhando a 

este Juízo o comprovante de pagamento ORIGINAL, nos termos da CNGC. 

Paranatinga, 23 de abril de 2020 Zélia Alves Bispo da Silva Gestor(a) 

Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001822-28.2019.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE 

DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO ALVES MARCAL OAB - MT13311-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRUNO DE CARVALHO NASCIMENTO (EXECUTADO)

GRANOPAR ARMAZENS GERAIS, COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 

- EPP (EXECUTADO)

THIAGO DE CARVALHO NASCIMENTO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

PARANATINGA Certidão de Impulsionamento Nos termos da Legislação 

vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e da Portaria nº 07/2016 GAB da 

Primeira Vara desta comarca. IMPULSIONO estes autos com a finalidade 

de intimar a parte autora para, no prazo de 10 (dez) dias, efetuar o 

pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça para cumprimento do 

mandado ou ofereça os meios para o cumprimento. Informo ainda que a 

guia deverá ser efetuada através do site www.tjmt.jus.br - Emissão de 

Guias Online - Diligência - Emissão de Guia de Diligência, encaminhando a 

este Juízo o comprovante de pagamento ORIGINAL, nos termos da CNGC. 

Paranatinga, 23 de abril de 2020 Zélia Alves Bispo da Silva Gestor(a) 

Judiciário(a)

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000814-79.2020.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

IRIO KUNRATH (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMILIO NAGE HADDAD COUTINHO OAB - MS0010337A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO CASAROTTO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

Processo 1000814-79.2020.811.0044 VISTOS, O art.5º, LXXIV, da 

Constituição Federal, dispõe “o Estado prestará assistência jurídica 

integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. 

Embora para a concessão da gratuidade não se exija o estado de miséria 

absoluta, é necessária a comprovação da impossibilidade de arcar com as 

custas e despesas do processo sem prejuízo de seu sustento próprio ou 

de sua família. A declaração de pobreza, por sua vez, estabelece mera 

presunção relativa da hipossuficiência, que cede ante outros elementos 

que sirvam para indicar a capacidade financeira. No caso, há elementos 

suficientes para afastar a presunção, em especial: (I) natureza e objeto 

discutidos; (II) contra-tação de advogado particular, dispensando a 

atuação da Defensoria. Antes de indeferir o pedido, contudo, convém 

facultar ao interessado o direito de provar a impossibilidade de arcar, sem 

o seu próprio prejuízo ou de sua família, com as custas e despesas do 

processo. Assim, para apreciação do pedido de Justiça Gratuita, a parte 

requerente deverá, em 10 (dez) dias, apresentar, sob pena de 

indeferimento do benefício: a) cópia das últimas folhas da carteira do 

trabalho, ou comprovante de renda mensal, e de eventual cônjuge; b) 

cópia dos extratos bancários de contas de titularidade, e de eventual 

cônjuge, dos últimos três meses; c) cópia dos extratos de cartão de 

crédito, dos últimos três meses; d) cópia da última declaração do imposto 

de renda apresentada à Secretaria da Receita Federal. Ou, no mesmo 

prazo, deverá recolher as custas judiciais e despesas processuais, sob 

pena de extinção, sem nova intimação. Intime-se. Cumpra-se. Paranatinga, 

data inserida eletronicamente. Fabricio Sávio da Veiga Carlota Juiz de 

Direito.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000965-16.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

B. F. S. C. F. E. I. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUDSON JOSE RIBEIRO OAB - SP150060 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

L. A. P. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

PARANATINGA SENTENÇA Processo: 1000965-16.2018.8.11.0044. 

REQUERENTE: BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO REQUERIDO: LIONIDES ALVES PEREIRA SENTENÇA 

Vistos. Trata-se de AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO proposta por BV 

FINANCEIRA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO em face de 

LIONIDES ALVES PEREIRA, ambos qualificados, formulado com base no 

Dec. Lei 911/69. Decisão inicial deferindo a liminar. Auto de busca, 

apreensão e depósito. Citação da parte requerida, que quedou-se inerte. É 

o relato. Fundamento e decido. Inicialmente, deve ser consignado que, o 

litígio versa sobre matéria exclusivamente de direito, nos termos do artigo 

355, I, do Código de Processo Civil, dispensando dilação probatória, razão 

pela qual, em observância aos princípios da celeridade processual e da 

razoável duração do processo, passo a julgar antecipadamente a lide. O 

processo está em ordem, não havendo nulidades a serem sanadas ou a 

serem reconhecidas de ofício. Todos os pressupostos processuais de 

desenvolvimento válido e regular do processo se fazem presentes, assim 

como as condições da ação, estando o feito apto a receber um julgamento 

com resolução de mérito. A parte requerida foi devidamente citada, 

contudo, não contestou a ação e não efetuou o depósito judicial da 

integralidade da dívida, sendo, portanto, revel, de modo que é cabível o 

julgamento antecipado da lide com fundamento no artigo 355, II do Código 

de Processo Civil. Nesse passo, em que pese tal presunção ser relativa, 

as alegações do autor encontram respaldo no conjunto probatório 

acostado com a inicial, que comprova o negócio entabulado entre as 

partes, bem como nos documentos que demonstram a constituição em 

mora da requerida. Presumindo-se que os fatos alegados na inicial são 

verdadeiros, impõe-se, assim, a procedência da ação, a fim de consolidar 

a propriedade e posse plena e exclusiva do bem em prol da instituição 

financeira contratada, ora requerente. Ademais, insta consignar que para 

a concessão da busca e apreensão prevista no artigo 3º do Decreto-Lei 

nº 911/69, faz-se necessário a comprovação da mora e, ainda, o 

inadimplemento do devedor, requisitos estes demonstrados nos autos. 

Nesse sentido, entende o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul: 

“APELAÇÃO CÍVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E 

APREENSÃO. 1. Mora configurada mediante notificação extrajudicial 

encaminhada por intermédio de Cartório de Títulos e Documentos. 

Validade. 2. Constitucionalidade do art. 3º do Decreto-Lei n. 911/69. 3. 

Revelia. Inexistência de prova inequívoca do pagamento. Mora 

configurada. Manutenção da sentença de procedência. RECURSO 

IMPROVIDO. (Apelação Cível Nº 70045048493, Décima Quarta Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Judith dos Santos Mottecy, 

Julgado em 19/04/2012)”. Ante o exposto, e por tudo mais que nos autos 

consta, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, com resolução de mérito, 

nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para 

CONSOLIDAR A POSSE E A PROPRIEDADE PLENA DO BEM em favor da 

parte requerente, possibilitando a expedição de novo certificado de 

registro e venda extrajudicial dos bens. Ainda, CONDENO a parte 

requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como 

honorários advocatícios, que fixo no montante de 10% (dez por cento) 

sobre o valor atualizado da causa (artigo 85, parágrafo 2º, do Código de 

Processo Civil). Oficie-se ao DETRAN desta Comarca, comunicando a 

autorização para proceder à transferência para a parte requerente ou a 
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terceiros que indicar. Transitada em julgado a sentença, certifique-se. 

Após, arquivem-se os autos com baixa dos autos na distribuição, com as 

anotações de estilo e as cautelas de praxe. Publicada e registrada a 

presente sentença pelo Sistema do PJE. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Paranatinga/MT, data da assinatura eletrônica. 

Fabrício Sávio da Veiga Carlota Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-385 EXECUÇÃO DE ALIMENTOS

Processo Número: 1000059-55.2020.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

C. R. P. (EXEQUENTE)

H. R. P. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERICA RIGONI OAB - 043.316.829-35 (REPRESENTANTE)

WELTON ESTEVES OAB - MT0011924A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

C. R. P. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARINE MINUZI OAB - MT0014631A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

PARANATINGA SENTENÇA Processo: 1000059-55.2020.8.11.0044. 

Vistos, etc. Cuida-se de ação de execução ajuizada por Heverton Rigoni 

Pasqualotti e Cristian Rigoni Pasqualotti, representados por sua genitora 

Érica Rigoni que move em face de Cristiano Roberto Pasqualotti, 

qualificados nos autos. É o relatório. Decido. Considerando a notícia de 

quitação do débito pela parte Autora por seu representante (ID 31413051), 

a extinção do feito é medida que se impõe, uma vez que a obrigação foi 

satisfeita. Ante o exposto, com fulcro no artigo 924, inciso II, do Código de 

Processo Civil, julgo extinto o feito, com resolução de mérito. Após, 

arquive-se mediante as cautelas de estilo. P. R. I. Paranatinga, data 

lançada no sistema. Fabricio Sávio da Veiga Carlota Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000965-16.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

B. F. S. C. F. E. I. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUDSON JOSE RIBEIRO OAB - SP150060 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

L. A. P. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

PARANATINGA Certidão de Impulsionamento Nos termos da Legislação 

vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e da Portaria nº 07/2016 GAB da 

Primeira Vara desta comarca. IMPULSIONO estes autos com a finalidade 

de intimar a parte autora para, no prazo de 10 (dez) dias, efetuar o 

pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça para cumprimento do 

mandado. Informo ainda que a guia deverá ser efetuada através do site 

www.tjmt.jus.br - Emissão de Guias Online - Diligência - Emissão de Guia 

de Diligência, encaminhado a este Juízo o comprovante de pagamento 

ORIGINAL, nos termos da CNGC. Paranatinga, 23 de Abril de 2020. Zélia 

Alves Bispo da Silva Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1001332-06.2019.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

ILARIO KAISER (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOEL CARDOSO DE SOUZA OAB - MT0019303A (ADVOGADO(A))

MARIA APARECIDA SALES DOS SANTOS OAB - MT25953/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Ciriaco Fernandes Rojo (REU)

ADELCKE ROSSETTO (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

PARANATINGA Certidão de Impulsionamento Nos termos da Legislação 

vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e da Portaria nº 07/2016 GAB da 

Primeira Vara desta comarca. IMPULSIONO estes autos com a finalidade 

de intimar a parte autora para que promova a publicação do Edital de 

Citação expedido no ID 31470912 devendo comprovar nos autos. 

Paranatinga, 23 de abril de 2020 Zélia Alves Bispo da Silva Gestor(a) 

Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1001059-27.2019.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

S. A. R. P. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THAMIRIS DOMINGUES SILVA OAB - MT0022879-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. D. P. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

PARANATINGA Certidão de Impulsionamento Nos termos da Legislação 

vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e da Portaria nº 07/2016 GAB da 

Primeira Vara desta comarca. IMPULSIONO estes autos com a finalidade 

de INTIMAR a parte autora para se manifestar acerca da Cota Ministerial 

de ID 31397028. Paranatinga, 23 de Abril de 2020. Zélia Alves Bispo da 

Silva Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1001332-06.2019.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

ILARIO KAISER (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOEL CARDOSO DE SOUZA OAB - MT0019303A (ADVOGADO(A))

MARIA APARECIDA SALES DOS SANTOS OAB - MT25953/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Ciriaco Fernandes Rojo (REU)

ADELCKE ROSSETTO (REU)

Outros Interessados:

MUNICIPIO DE PARANATINGA (TERCEIRO INTERESSADO)

ADVOCACIA GERAL DA UNIAO (TERCEIRO INTERESSADO)

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

PARANATINGA Certidão de Impulsionamento Nos termos da Legislação 

vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e da Portaria nº 07/2016 GAB da 

Primeira Vara desta comarca. IMPULSIONO estes autos com a finalidade 

de intimar a parte autora para, no prazo de 10 (dez) dias, efetuar o 

pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça para cumprimento do 

mandado ou ofereça os meios para o cumprimento. Informo ainda que a 

guia deverá ser efetuada através do site www.tjmt.jus.br - Emissão de 

Guias Online - Diligência - Emissão de Guia de Diligência, encaminhando a 

este Juízo o comprovante de pagamento ORIGINAL, nos termos da CNGC. 

Paranatinga, 23 de abril de 2020 Zélia Alves Bispo da Silva Gestor(a) 

Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1001336-43.2019.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON LUIZ KAISER (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOEL CARDOSO DE SOUZA OAB - MT0019303A (ADVOGADO(A))

MARIA APARECIDA SALES DOS SANTOS OAB - MT25953/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADELCKE ROSSETTO (REU)

JOSÉ ROSSETTO SOBRINHO (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

PARANATINGA Certidão de Impulsionamento Nos termos da Legislação 

vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e da Portaria nº 07/2016 GAB da 

Primeira Vara desta comarca. IMPULSIONO estes autos com a finalidade 

de intimar a parte autora para que promova a publicação do Edital de 

Citação expedido no ID 31481750 devendo comprovar nos autos. 

Paranatinga, 23 de abril de 2020 Zélia Alves Bispo da Silva Gestor(a) 

Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000298-93.2019.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

BIO SOJA INDUSTRIAS QUIMICAS E BIOLOGICAS LTDA. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELTON FERNANDES REU OAB - SP185631 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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PAULO CESAR MIEZERSKI (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

PARANATINGA Certidão de Impulsionamento Nos termos da Legislação 

vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e da Portaria nº 07/2016 GAB da 

Primeira Vara desta comarca. IMPULSIONO estes autos com a finalidade 

de INTIMAR a parte autora para informar o endereço do requerido nesta 

comarca, tendo em vista que na inicial consta endereço de Primavera do 

Leste-MT. Paranatinga, 23 de Abril de 2020. Zélia Alves Bispo da Silva 

Gestor(a) Judiciário(a)

2ª Vara

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001642-12.2019.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

CONCEICAO APARECIDA RIBEIRO DE PAULA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIANA NUCCI ENSIDES OAB - MT0014014S (ADVOGADO(A))

JOAO BATISTA ANTONIOLO OAB - MT0014281A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

1001642-12.2019.8.11.0044 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos 

termos da legislação vigente e do provimento nº 56/2007- CGJ impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar a requerente para no prazo legal 

impugnar a contestação. Paranatinga, 22 de abril de 2020. Documento 

assinado digitalmente Lei nº 11.419/2006, art. 1º, § 2º, III, "a".

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000873-04.2019.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

QBE BRASIL SEGUROS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS DE REZENDE ANDRADE JUNIOR OAB - SP188846-O 

(ADVOGADO(A))

ARMANDO VICENTE MESQUITA CHAR OAB - SP172682 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NEURI ANTONIO FROZZA (REQUERIDO)

 

Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, bem 

como da Portaria n.º 02/2019-GAB, IMPULSIONO estes autos com a 

finalidade de que seja intimada a parte autora para, no prazo de 10 (dez) 

dias, a efetuar o pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça para 

cumprimento do mandado ou ofereça meios para o cumprimento, emitindo 

guia para localidade a ser cumprido o mandado. Em caso de dúvida acerca 

do local ou região em que deverá ser emitida a guia entrar em contato com 

a Central de Mandados pelo telefone (66) 3573-1003. Informo ainda que a 

guia deverá ser efetuada através do site www.tjmt.jus.br - Emissão de 

Guias Online - Diligência - Emissão de Guia de Diligência, encaminhado a 

este Juízo o comprovante de pagamento ORIGINAL, nos termos da CNGC 

e a guia de recolhimento.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000157-40.2020.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

ZENIEL INFANTINO COUTINHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PITTER JOHNSON DA SILVA CAMPOS OAB - MT15980-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO CARLOS PEREIRA DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

CLELIA REGINA NUNES PENHA (REQUERIDO)

 

Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, bem 

como da Portaria n.º 02/2016-GAB, IMPULSIONO estes autos com a 

finalidade de que seja intimada a parte autora para, no prazo de 10 (dez) 

dias, a efetuar o pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça para 

cumprimento do mandado ou ofereça meios para o cumprimento, emitindo 

guia para localidade a ser cumprido o mandado. Em caso de dúvida acerca 

do local ou região em que deverá ser emitida a guia entrar em contato com 

a Central de Mandados pelo telefone (66) 3573-1003. Informo ainda que a 

guia deverá ser efetuada através do site www.tjmt.jus.br - Emissão de 

Guias Online - Diligência - Emissão de Guia de Diligência, encaminhado a 

este Juízo o comprovante de pagamento ORIGINAL, nos termos da CNGC 

e a guia de recolhimento.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000701-96.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

TRACK PECAS E SERVICOS PARA TRATORES LTDA - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RONDES MENDONCA TRINDADE OAB - MT0019670A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MINERADORA PARACALL LTDA (REU)

 

Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO estes autos com a finalidade de que seja intimado o 

advogado da parte autora da certidão do oficial de justiça de Id. 16921752, 

bem como, para requerer o que entender de direito, no prazo de 15 

(quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000653-40.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

B. B. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO OAB - DF21822 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

E. C. N. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEX ROECE ONASSIS OAB - MT0017933A (ADVOGADO(A))

 

Impulsiono estes autos com a finalidade de intimar as partes acerca da 

sentença retro.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001304-38.2019.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

MARTA MARTINS DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCIANY PIOVEZAN RODRIGUES DE MOURA OAB - MT24327/O 

(ADVOGADO(A))

ROMARIA PEREIRA DA COSTA LEAO OAB - MT24305/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

Nos termos da Portaria nº 01/2019/GAB da Segunda Vara desta comarca. 

IMPULSIONO estes autos com a finalidade de que seja intimado as partes, 

para ciência da sentença ID 31315743.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000613-58.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

MASSEY FERGUSON ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO RODRIGUES DOS SANTOS OAB - SP0196461A 

(ADVOGADO(A))

CAROLINA URBANO DE ASSUMPCAO MENABO OAB - SP330101 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALERIO PEDRO SCHUSTER (EXECUTADO)

ELIO PAULO SCHUSTER (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LAIS DE QUEVEDO CANEZ SIPMANN OAB - MT26059-A (ADVOGADO(A))

SERGIO HEMING OAB - MT2869-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da Portaria nº 01/2019/GAB da Segunda Vara desta comarca. 

IMPULSIONO estes autos com a finalidade de que seja intimado o 

exequente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, requeira o que 

entender de direito, sob pena de suspensão do processo por 01 (um) ano, 

nos termos do art. 921, III, do NCPC e consequente remessa dos autos ao 

arquivo provisório.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000805-20.2020.8.11.0044
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Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO BASSAN KEMEID (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTO ZAMPIERI OAB - MT4094-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WILSON DE SOUZA BERNADINO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

Processo nº 1000805-20.2020.8.11.0044 VISTO, Recebo a Carta 

Precatória, uma vez que preenche os requisitos do artigo 260 e ss. do 

NCPC. Dê-se o devido cumprimento à missiva, servindo a cópia como 

mandado. Após, devolva-se ao juízo deprecante, com nossas 

homenagens. Cumpra-se, expedindo o necessário. Data registrada no 

sistema. Fabrício Sávio da Veiga Carlota Juiz de Direito em Substituição 

Legal

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000805-20.2020.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO BASSAN KEMEID (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTO ZAMPIERI OAB - MT4094-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WILSON DE SOUZA BERNADINO (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO - Nos termos da Portaria nº 

01/2019/GAB da Segunda Vara destacomarca. IMPULSIONO estes autos 

com a finalidade de que seja intimada a parte autora para, no prazo de 10 

(dez) dias, efetuar o pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça para 

cumprimento do mandado ou ofereça meios para o cumprimento. Informo 

ainda que a guia deverá ser efetuada através do site www.tjmt.jus.br - 

Emissão de Guias Online - Diligência - Emissão de Guia de Diligência, 

encaminhado a este Juízo o comprovante de pagamento ORIGINAL, nos 

termos da CNGC e a guia de recolhimento.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000615-91.2019.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

MARINEIZ DE SOUZA GOMES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLASSIR MIGUEL RIGON OAB - MT0020420A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PARANATINGA (REU)

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

VISTO, Considerando que não restou claro nos autos, por cautela, 

determino seja a parte autora intimada para que esclareça, no prazo de 10 

(dez) dias, se é servidora contratada/temporária ou concursada do 

município de Paranatinga/MT, aportando aos autos documento 

comprobatório. Cumpra-se, expedindo o necessário. Data registrada no 

sistema. Fabrício Sávio da Veiga Carlota Juiz de Direito em Substituição 

Legal

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000771-79.2019.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

KATIANE FURTADO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO MARCOS GOMES OAB - MT26227/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PARANATINGA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

VISTO, Considerando que não restou claro nos autos, por cautela, 

determino seja a parte autora intimada para que esclareça, no prazo de 10 

(dez) dias, se é servidora contratada/temporária ou concursada do 

município de Paranatinga/MT, aportando aos autos documento 

comprobatório. Cumpra-se, expedindo o necessário. Data registrada no 

sistema. Fabrício Sávio da Veiga Carlota Juiz de Direito em Substituição 

Legal

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001416-07.2019.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

VERA LUCIA GONCALVES DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA ANTONIOLO OAB - MT0014281A (ADVOGADO(A))

ELIANA NUCCI ENSIDES OAB - MT0014014S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

Processo nº 1001416-07.2019.811.0044 VISTO, Inicialmente, destaco, ser 

improvável a obtenção conciliação, até porque as partes não se 

manifestaram neste sentido, passo então, autorizada pelo art. 357, do 

CPC, a sanear o processo e ordenar a produção de provas. E, de logo, 

não havendo nulidades a declarar nem outras irregularidades para sanar, 

declaro saneado o processo. Fixo como ponto controvertido a 

comprovação da incapacidade para o trabalho capaz de ensejar o pedido 

pleiteado pela parte requerente e, para tanto, defiro, primeiramente, a 

produção de prova pericial, assinalando que, caso fizer necessária, será 

oportunizada, também, a produção de prova testemunhal, bem como a 

juntada de outros documentos para o esclarecimento e deslinde da 

questão. Por outro lado, vislumbra-se a impossibilidade de proceder com o 

imediato agendamento da perícia, em atenção ao disposto na Portaria 

Conjunta 247/2020-TJMT que dispõe sobre medidas temporárias de 

prevenção ao contágio pelo COVID-19 (Novo Coronavírus), no âmbito do 

Poder Judiciário de Mato Grosso. Desta feita, determino sejam os autos 

mantidos na secretaria enquanto perdurar o período de quarentena 

imposto e, após, sejam os autos remetidos ao gabinete para nomeação de 

perito e agendamento da perícia técnica. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Data registrada no sistema. Fabrício Sávio da 

Veiga Carlota Juiz de Direito em Substituição Legal

Decisão

Decisão Classe: CNJ-530 RETIFICAÇÃO OU SUPRIMENTO OU 

RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL

Processo Número: 1000485-04.2019.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

ISRAEL PAULINO DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

HELEN MARTINS DE ALMEIDA (REQUERIDO)

L. M. D. A. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

Processo nº 1000485-04.2019.811.0044 VISTO, Tratam-se os presentes 

autos de ação negatória de paternidade c/c retificação de registro civil 

ajuizada por ISRAEL PAULINO DE ALMEIDA em face de L. M. D. A., 

representado por sua genitora HELEN MARTINS DE ALMEIDA, todos 

devidamente qualificados nos autos. Em apertada síntese, verifica-se que 

as partes formularam acordo, em que a requerida concordou com a 

exclusão do nome do requerente e avós paternos do assento de 

nascimento do menor (Ref. 27666877). Não obstante, com vista dos autos, 

o Ministério Público manifestou desfavoravelmente à homologação do 

acordo (Ref. 31407252). Os autos vieram-me conclusos. Razão assiste o 

Ministério Público quanto a impossibilidade da homologação do acordo. Não 

obstante, apesar da concordância da genitora quanto à exclusão do 

requerente do assento de registro civil do menor, resta avaliar se o 

requerente foi induzido a erro ao reconhecer a paternidade, além de que 

não remanesceu o vínculo socioafetivo, o que legitimaria a retificação da 

paternidade registral. Tecidas tais considerações, cumpre registrar que o 

Direito de Família tem passado por enormes mudanças, como com relação 

à paternidade, em que parte da doutrina tem abraçado a tese da 

desbiologização da paternidade. Para tais defensores, além do vínculo 

biológico, a verdade que a Justiça precisa proclamar não é a proveniente 

do sangue, que corre nas veias, mas sim dos sentimentos, dos brados da 

alma e dos apelos do coração (ALMEIDA, Maria Cristina de. Investigação 

de Paternidade e DNA: Aspectos Polêmicos. 2001, p.75). O 

reconhecimento de situações fáticas representadas por núcleos familiares 

recompostos vem trazer novos elementos sobre a concepção da 

paternidade, compreendendo, a partir deles, o papel social do pai e da 
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mãe, desapegando-se do fator meramente biológico e ampliando-se o 

conceito de pai, realçando a sua função psicossocial. A vinculação 

socioafetiva prescinde da paternidade biológica. No sentido da 

paternidade de afeto, o pai é muito mais importante como função do que, 

propriamente, com genitor[1]. Fábio Ulhoa Coelho, por exemplo, assinala 

que ser pai necessariamente não é ser genitor, sendo certo que "a 

experiência de paternidade ou maternidade não pressupõe 

necessariamente a geração do filho. Ela é tão ou mais enriquecedora, 

mesmo que a criança ou adolescente não seja portador da herança 

genética dos dois pais" (COELHO, Fabio Ulhoa. Cursode Direito Civil. São 

Paulo: Saraiva, 2006. v. 5. p. 144). Deste modo, despiciendas maiores 

ponderações, entendo que a preservação da paternidade, não sob o 

ponto de vista biológico, mas do socioafetivo, com a não homologação do 

acordo e consequente prosseguimento do feito. Diante do exposto, 

determino seja realizado Estudo Psicossocial com a criança e seus 

respectivos genitores, por meio da psicóloga e assistentes sociais 

credenciadas a este juízo e pela equipe multidisciplinar do domicílio do 

requerente, a ser aportado nos autos em até 30 (trinta) dias, a fim de 

apurar vínculo afetivo entre o genitor e o menor. Com a juntada do estudo 

psicossocial, intimem-se as partes para requererem o que entenderem de 

direito no prazo de 15 (quinze) dias. Após, remetam-se os autos ao 

Ministério Público para manifestação. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Data registrada no sistema. Fabrício Sávio da Veiga Carlota 

Juiz de Direito em Substituição Legal [1] ALMEIDA, Maria Cristina de. 

Investigação de Paternidade e DNA: Aspectos Polêmicos. 2001, p. 159

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000544-55.2020.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ODILIA DIAS MARIN (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CARINA DE FREITAS STEIN FERREIRA DA ROSA OAB - GO39278 

(ADVOGADO(A))

MARIA LUCIA DE FREITAS STEIN OAB - GO6821 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

 

CERTIDÃO - Nos termos da legislação vigente e art. 990, § 1º da 

CNGC-MT, impulsiono estes autos com a finalidade de intimação do(a) 

Advogados do(a) AUTOR(A): MARIA LUCIA DE FREITAS STEIN - GO6821 

e CARINA DE FREITAS STEIN FERREIRA DA ROSA - GO39278, dos termos 

da r. decisão proferida no ID 31366792 e da data designada para 

realização de audiência: Tipo: Conciliação juizado Sala: Sala de audiência 

de conciliação de Paranatinga Data: 21/07/2020 Hora: 13:00, devendo 

comunicar e comparecer acompanhado de seu(ua) cliente, 

cientificando(a) que o não comparecimento à audiência designada e não 

sendo apresentada justificativa até o inicio da audiência, implicará na 

extinção e arquivamento do processo, nos termos do art. 51, inciso I, da 

Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento das custas 

processuais.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010305-06.2011.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDA MARCIA TOMAZINI - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSIMAR LOULA FILHO OAB - MT14290-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

STEFANI BENJAMIN MAINARDI (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEX ROECE ONASSIS OAB - MT0017933A (ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO - Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 55/2007 

- CGJ, impulsiono estes autos com a finalidade de intimação do(a) 

advogado(a) da parte exequente para juntar nos autos o valor da dívida 

atualizada, no prazo de 05 (cinco) dias, para a expedição do mandado de 

penhora e avaliação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001062-79.2019.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

LILIANE BORGES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PARANATINGA DECISÃO Processo: 

1001062-79.2019.8.11.0044. REQUERENTE: LILIANE BORGES REQUERIDO: 

TELEFÔNICA BRASIL S.A. Defiro o pedido de justiça gratuita formulado 

pela recorrente. Recebo o recurso inominado, nos termos do artigo 41 da 

Lei n. 9099/95. Abra-se vista a parte requerida para, no prazo legal, 

apresentar as contrarrazões recursais. Após, encaminhe-se a Turma 

Recursal para análise do recurso interposto. PARANATINGA, data lançada 

no sistema. Fabricio Sávio da Veiga Carlota Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000346-86.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

GERALDO FERREIRA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO TEOPILO DA CRUZ OAB - MT21521-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MS7785-A (ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO - Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 55/2007 

- CGJ, impulsiono estes autos com a finalidade de intimação do(a) 

advogado(a) da parte promovente para manifestar-se sobre a petição 

juntada no ID 31056809, querendo, requerer o que de direito, no prazo de 

05 (cinco) dias, sob pena de arquivamento dos autos.

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010578-09.2016.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

FELICIANO MANOEL VIEIRA RODRIGUES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CATIANE MICHELE DIAS OAB - MT0012188A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (EXECUTADO)

BANCO BMG S.A (EXECUTADO)

K JORGE FELIPPE - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

EDUARDO CHALFIN OAB - MT20332-A (ADVOGADO(A))

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PARANATINGA DESPACHO Processo: 

8010578-09.2016.8.11.0044. EXEQUENTE: FELICIANO MANOEL VIEIRA 

RODRIGUES EXECUTADO: BANCO BMG S.A, BANCO ITAU BMG 

CONSIGNADO S.A., K JORGE FELIPPE - ME Manifeste-se a parte 

exequente acerca do pedido de ID 31389477, com prazo de 15 dias. 

PARANATINGA, 23 de abril de 2020. Fabricio Sávio da Veiga Carlota 

Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001154-57.2019.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

ROGERIO DE LIMA OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA DATA S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PARANATINGA DECISÃO Processo: 

1001154-57.2019.8.11.0044. Vistos. Diante da comprovada 

hipossuficiência, DEFIRO o pedido de justiça gratuita. RECEBO o recurso 

inominado, na forma do artigo 43 da Lei nº 9.099/95. ABRA-SE vista a 

parte requerente para, no prazo de 10 dias, apresente as contrarrazões 

recursais. Após, ENCAMINHEM-SE os autos para a Turma Recursal do 

Tribunal de Justiça deste Estado de Mato Grosso, com as nossas 

homenagens. Cumpra-se, expedindo o necessário. Paranatinga/MT, data 

lançada no sistema. Fabrício Sávio da Veiga Carlota Juiz de Direito

Comarca de Peixoto de Azevedo

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000923-93.2019.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO JOHN DEERE S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIOLA BORGES DE MESQUITA OAB - MT23926-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CELIO BATISTA MARTINS FILHO (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 2ª 

VARA CÍVEL DE PEIXOTO DE AZEVEDO INTIMAÇÃO - DJE EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO EVANDRO JUAREZ 

RODRIGUES PROCESSO n. 1000923-93.2019.8.11.0023 Valor da causa: 

R$ 1.964.987,24 ESPÉCIE: [Atos executórios]->CARTA PRECATÓRIA 

CÍVEL (261) POLO ATIVO: Nome: BANCO JOHN DEERE S.A. Endereço: 

RODOVIA ENGENHEIRO ERMÊNIO DE OLIVEIRA PENTEADO, km 57,5, 

(SP-075) - DO KM 57,000 AO KM 61,000, HELVÉTIA, INDAIATUBA - SP - 

CEP: 13337-300 POLO PASSIVO: Nome: CELIO BATISTA MARTINS FILHO 

Endereço: AVENIDA PARANÁ, 7200, - DE 4569/4570 AO FIM, ZONA III, 

UMUARAMA - PR - CEP: 87502-000 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO 

DA PARTE AUTOR(A) e respectivo(a) Advogado(a) acerca da certidão de 

fls. (ID 31452985). Peixoto de Azevedo-MT, 23 de abril de 2020. (Assinado 

Digitalmente) Elizabete Pereira Maia Rissini Técnico(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1000389-18.2020.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

CALIXTO MESSIAS DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIEL RAMOS PAIANO OAB - MT26745/O (ADVOGADO(A))

VICTORIA CRISTINA RAMOS PAIANO OAB - MT26825/O (ADVOGADO(A))

IRINEU PAIANO FILHO OAB - MT0006097S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOÃO RODRIGUES MORAES (REU)

 

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DO(A) ADVOGADO(A) DO POLO ATIVO para 

efetuar o pagamento de 1 (uma) diligência do senhor Oficial de Justiça, no 

Bairro Liberdade, no prazo de 10 (dez) dias, mediante guia de 

recolhimento padrão disponível no site do Tribunal de Justiça – 

www.tjmt.jus.br, emissão de guias on line – diligências e/ou 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/home, para cumprimento do Auto de 

Avaliação e Constatação no imóvel objeto da lide, com posterior remessa 

do comprovante aos autos.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1001464-29.2019.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

APA - AGUA DE PEIXOTO DE AZEVEDO S/A (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO DACORSO OAB - SP154132 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Prefeito Municipal de Peixoto de Azevedo (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DO(A) ADVOGADO(A) DO POLO ATIVO para 

efetuar o pagamento de 01 (uma) diligência do senhor Oficial de Justiça, 

no Bairro Centro, no prazo de 10(dez) dias, mediante guia de recolhimento 

padrão disponível no site do Tribunal de Justiça – www.tjmt.jus.br, 

e m i s s ã o  d e  g u i a s  o n  l i n e  –  d i l i g ê n c i a s  e / o u 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/home, para cumprimento do mandado de 

notificação, com posterior remessa do comprovante aos autos.

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1001381-13.2019.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

NOELMA SOUZA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UKENID DE CRIS DA SILVA OAB - MT24664/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JANNAINA ALVES BARROS (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PÚBLICO DE MATO GROSSO (REQUERENTE)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 2ª 

VARA CÍVEL DE PEIXOTO DE AZEVEDO INTIMAÇÃO - DJE EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO EVANDRO JUAREZ 

RODRIGUES PROCESSO n. 1001381-13.2019.8.11.0023 Valor da causa: 

R$ 998,00 ESPÉCIE: [Capacidade]->INTERDIÇÃO (58) POLO ATIVO: Nome: 

NOELMA SOUZA CRUZ Endereço: Rua Rio Grande do Sul, 18, Nova 

Esperança, PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 POLO 

PASSIVO: Nome: JANNAINA ALVES BARROS Endereço: Rua Rio Grande 

do Sul, 18, Nova Esperança, PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 

78530-000 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTOR(A) 

através de seu advogado(a) para, comparecerem à secretaria da 

segunda vara desta comarca para assinatura do termo de curatela 

definitiva, no prazo de 15(quinze) dias. Peixoto de Azevedo-MT, 23 de 

abril de 2020. (Assinado Digitalmente) Elizabete Pereira Maia Rissini 

Técnico(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 
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localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001053-83.2019.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

DARCY LIMA DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAYANE CIBELLE VARGAS OAB - MT25375/O (ADVOGADO(A))

GABRIEL APARECIDO ANIZIO CALDAS OAB - SP273528 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ERIK FABRICIO CAPITANI (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 2ª 

VARA CÍVEL DE PEIXOTO DE AZEVEDO INTIMAÇÃO - DJE EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO EVANDRO JUAREZ 

RODRIGUES PROCESSO n. 1001053-83.2019.8.11.0023 Valor da causa: 

R$ 364.689,85 ESPÉCIE: [Valor da Execução / Cálculo / Atualização, Juros]

->EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159) POLO ATIVO: Nome: 

DARCY LIMA DOS SANTOS Endereço: RUA 01, 1100, ZH1, MATUPÁ - MT 

- CEP: 78525-000 POLO PASSIVO: Nome: ERIK FABRICIO CAPITANI 

Endereço: Avenida Lions, 144, Aeroporto, PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - 

CEP: 78530-000 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE 

AUTOR(A) e respectivo(a) Advogado(a), acerca do despacho de fls. (ID 

30737687). Peixoto de Azevedo-MT, 23 de abril de 2020. (Assinado 

Digitalmente) Elizabete Pereira Maia Rissini Técnico(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000495-77.2020.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

EVANDRO JUAREZ RODRIGUES

 

Vistos. Se preenchidos os requisitos previstos no artigo 260 do Código de 

Processo Civil, cumpra-se conforme descrito no campo finalidade, 

servindo a cópia da presente como mandado. Caso contrário, oficie-se 

solicitando a complementação. Após o cumprimento do ato deprecado, 

devolva-se ao Juízo Deprecante com as nossas homenagens. Cumpra-se, 

com urgência, expedindo o necessário. Peixoto de Azevedo/MT, data 

inserida no movimento. EVANDRO JUAREZ RODRIGUES JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000496-62.2020.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

HEITOR BRUNO MOREIRA CAMARGO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MACGVEYVER SANTOS ROCHA OAB - MT16069/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JACIR ZAMINHAN (REU)

MICHAEL DOS PASSOS ZAMINHAN (REU)

JOSEMIR MARTINS DOS SANTOS (REU)

Magistrado(s):

EVANDRO JUAREZ RODRIGUES

 

Vistos. Intime-se a parte autora para efetuar o pagamento das custas 

iniciais, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial. 

Após, conclusos. Peixoto de Azevedo/MT, data inserida no movimento. 

Evandro Juarez Rodrigues Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000009-92.2020.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

KAPRANTETI METUKTIRE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO AURELIO CARDOSO OAB - MT18700/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 2ª 

VARA CÍVEL DE PEIXOTO DE AZEVEDO INTIMAÇÃO -DJE EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO EVANDRO JUAREZ 

RODRIGUES PROCESSO n. 1000009-92.2020.8.11.0023 Valor da causa: 

R$ 34.002,00 ESPÉCIE: [Bancários, Indenização por Dano Moral]

->PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) POLO ATIVO: Nome: KAPRANTETI 

METUKTIRE Endereço: Aldeia Capoto Jarina, S/N, Reserva indígena, 

PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 POLO PASSIVO: Nome: 

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. Endereço: BANCO 

BRADESCO S.A.- Prédio Prata, 4 andar, NÚCLEO CIDADE DE DEUS, S/N, 

VILA YARA, OSASCO - SP - CEP: 06029-900 FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTOR(A) e respectivo(a) Advogado(a) para, no 

prazo de quinze dias úteis, apresente manifestação com contrariedade e 

apre-sentação de provas relacionadas a eventuais questões incidentais. 

Peixoto de Azevedo-MT, 23 de abril de 2020. (Assinado Digitalmente) 

Elizabete Pereira Maia Rissini Técnico(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Despacho Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1000379-42.2018.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

ERICA WALDAMERI (IMPETRANTE)

Parte(s) Polo Passivo:
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PREFEITURA DE PEIXOTO DE AZEVEDO (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PÚBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

EVANDRO JUAREZ RODRIGUES

 

Vistos. Sendo fato público e notório que a impetrante já foi efetivada no 

cargo pretendido, ARQUIVEM-SE OS AUTOS. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Peixoto de Azevedo/MT, data inserida no movimento. Evandro 

Juarez Rodrigues Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1000393-55.2020.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

JOCIANO DE CARVALHO (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

STEPHANY QUINTANILHA DA SILVA OAB - MT22989/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COMANDANTE DO COMANDO REGIONAL I DA POLICIA MILITAR DO 

ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PÚBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

EVANDRO JUAREZ RODRIGUES

 

Vistos. Nos termos do artigo 7º da Lei 12.016/2009 recebo a inicial e 

postergo a análise do pedido liminar para momento posterior a 

manifestação da autoridade coatora. Notifique-se pessoalmente a 

autoridade acoimada de coatora do conteúdo da petição inicial, 

enviando-lhe a segunda via apresentada, a fim de que, no prazo de 10 

(dez) dias, preste as informações. Cumpra-se. Peixoto de Azevedo/MT, 

data inserida no movimento. Evandro Juarez Rodrigues Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000839-29.2018.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

GLACI MARINS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DILLION ARPIS BRAZ FERREIRA OAB - PR68291 (ADVOGADO(A))

MIRIAM RANALLI OAB - PR68139 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ CLAUDIO MAGNABOSCO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EVANDRO JUAREZ RODRIGUES

 

VISTOS. Certifique-se o decurso de prazo para manifestação quanto a 

decisão de num. 17078768, após voltem conclusos. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Peixoto de Azevedo/MT, data inserida no 

movimento. Evandro Juarez Rodrigues Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000782-74.2019.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI NORTE MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEAN CARLOS ROVARIS OAB - MT12113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WELTON DE JESUS SOUZA (EXECUTADO)

WILIAM DE JESUS SOUZA (EXECUTADO)

JOSE DE JESUS DE SOUZA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EVANDRO JUAREZ RODRIGUES

 

Vistos. Defiro o pedido de fl. 28251069, suspendo o feito pelo prazo de 60 

(sessenta) dias (23.06.2020). Transcorrido o prazo, intime-se a parte 

autora para impulsionar o feito. Intimem-se. Cumpra-se. Peixoto de 

Azevedo/MT, data inserida no movimento. Evandro Juarez Rodrigues Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001032-10.2019.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

ELSA CAUREO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXSANDRO MANHAGUANHA OAB - MT6857-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 2ª 

VARA CÍVEL DE PEIXOTO DE AZEVEDO INTIMAÇÃO - DJE EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO EVANDRO JUAREZ 

RODRIGUES PROCESSO n. 1001032-10.2019.8.11.0023 Valor da causa: 

R$ 3.500,00 ESPÉCIE: [Aposentadoria por Invalidez, Correção Monetária de 

Benefício pago com atraso, Manutenção do Benefício pela equivalência 

salarial, Assistência Judiciária Gratuita, Honorários Advocatícios, Juros, 

Provas]->PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) POLO ATIVO: Nome: ELSA 

CAUREO Endereço: rua ulisses guimaraes, 82, aeroporto, PEIXOTO DE 

AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 POLO PASSIVO: Nome: INSS-INSTITUTO 

NACIONAL DE SEGURO SOCIAL Endereço: AVENIDA PRESIDENTE 

GETÚLIO VARGAS, 553, 9o andar, CENTRO NORTE, CUIABÁ - MT - CEP: 

78005-370 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTOR(A) e 

respectivo(a) Advogado(a) para, querendo, impugnar a contestação no 

prazo de 15(quinze) dias. Peixoto de Azevedo-MT, 23 de abril de 2020. 

(Assinado Digitalmente) Elizabete Pereira Maia Rissini Técnico(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001033-92.2019.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

EDINALDO FERREIRA MORAIS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXSANDRO MANHAGUANHA OAB - MT6857-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 2ª 

VARA CÍVEL DE PEIXOTO DE AZEVEDO INTIMAÇÃO - DJE EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO EVANDRO JUAREZ 

RODRIGUES PROCESSO n. 1001033-92.2019.8.11.0023 Valor da causa: 

R$ 3.500,00 ESPÉCIE: [Aposentadoria por Invalidez, Auxílio-Doença 

Previdenciário, Correção Monetária de Benefício pago com atraso, 

Manutenção do Benefício pela equivalência salarial, Assistência Judiciária 

Gratuita, Honorários Advocatícios, Juros, Provas]->PROCEDIMENTO 

COMUM CÍVEL (7) POLO ATIVO: Nome: EDINALDO FERREIRA MORAIS 

Endereço: rua campo grande, 700, nova esperança, PEIXOTO DE 

AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 POLO PASSIVO: Nome: INSS-INSTITUTO 

NACIONAL DE SEGURO SOCIAL Endereço: AVENIDA PRESIDENTE 

GETÚLIO VARGAS, 553, 9o andar, CENTRO NORTE, CUIABÁ - MT - CEP: 

78005-370 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTOR(A) e 

respectivo(a) Advogado(a) para, querendo, impugnar a contestação no 

prazo de 15(quinze) dias. Peixoto de Azevedo-MT, 23 de abril de 2020. 

(Assinado Digitalmente) Elizabete Pereira Maia Rissini Técnico(a) 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1072024/4/2020 Página 630 de 870



Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000140-67.2020.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI NORTE MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEAN CARLOS ROVARIS OAB - MT12113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROGERIO LISBINSKI (EXECUTADO)

MIGUEL LISBINSKI (EXECUTADO)

RENATO LISBINSKI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EVANDRO JUAREZ RODRIGUES

 

VISTO. 1. Nos termos do art. 829 do Código de Processo Civil, cite-se o 

devedor para que faça o pagamento do principal monetariamente 

atualizado, além dos encargos de juros e outros e, das custas e 

honorários, ficando advertido, também, de que a inércia importará em 

penhora coercitiva. Do mandado de citação deverá constar advertência: I - 

Sobre o prazo de 15 dias para embargos, cuja contagem se fará a partir 

da data da juntada do mandado aos autos ou, da comunicação de eventual 

juízo deprecado; II - A contagem do prazo para embargos é individual 

quando os devedores são dois ou mais, exceto para devedores cônjuges; 

III - Os embargos independem de penhora, depósito ou caução; IV - Poderá 

o devedor requerer o pagamento parcelado mensal do total da dívida em 

até 6 (seis) vezes, caso no prazo dos embargos reconheça o montante, 

comprove a realização de depósito equivalente a 30% (trinta por cento) da 

importância devida, inclusive custas e honorários. O parcelamento importa 

em majoração por correção monetária segundo o IGPM-FGV e juros de 1% 

(um por cento) ao mês. 2. Caso não seja feito o pagamento e a inicial não 

contenha especificação de bens, intime-se o devedor para que faça a 

indicação daqueles que tiver e sejam passíveis de penhora. 3. Fixo os 

honorários, para a execução, em 10% (dez por cento) sobre o valor 

atribuído a causa, porém na hipótese de pronto pagamento aqueles 

honorários ficam reduzidos à metade – art.827, § 1º do CPC. 4. Se 

necessária a penhora o Oficial de Justiça deverá cumprir, ainda, a 

avaliação e a cientificação do devedor quanto a constrição. 5. Caso a 

penhora recaia sobre bem que presta garantia hipotecária para outro 

credor, independentemente de pedido do aqui exequente e da fluência do 

prazo para eventuais embargos, promova o cartório a intimação postal - 

sendo o credor hipotecário pessoa jurídica - ou, por mandado - sendo o 

credor hipotecário pessoa natural. 6. DEFIRO O PEDIDO DE NUM. 

30418507, DEVENDO A SRA GESTORA PROVIDENCIAR A CERTIDÃO 

REQUERIDA. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Peixoto de 

Azevedo/MT, data inserida no movimento. Evandro Juarez Rodrigues Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000665-83.2019.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

WELITON SILVA SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCIS VINICIUS OLIVEIRA DUARTE OAB - MT0019063A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA (REU)

Magistrado(s):

EVANDRO JUAREZ RODRIGUES

 

VISTO . 1. CONCEDO os benefícios da justiça gratuita, revogando-os a 

qualquer tempo caso inverídica a declaração de hipossuficiência. 2. 

Cite-se a parte requerida pelo procedimento ordinário para responder, no 

prazo de 15 (quinze) dias, nos termos dos artigos 183 e 335, ambos do 

Código de Processo Civil, advertindo-a que eventual ausência de 

apresentação de resposta, implicará na decretação de sua revelia, 

conforme regra disposta no artigo 344 do mesmo diploma legal. Decorrido 

o prazo para contestação, intime-se a parte autora para que no prazo de 

quinze dias úteis apresente manifestação oportunidade em que: 1.1 – 

havendo revelia, deverá informar se quer produzir outras provas ou se 

deseja o julgamento antecipado; 1.2 – havendo contestação, deverá se 

manifestar em réplica, inclusive com contrariedade e apre-sentação de 

provas relacionadas a eventuais questões incidentais; 1.3 – em sendo 

formulada reconvenção com a contes-tação ou no seu prazo, deverá a 

parte autora apresentar resposta à reconvenção. Cumpra-se. Expeça-se 

o necessário. Peixoto de Azevedo/MT, data inserida no movimento. 

EVANDRO JUAREZ RODRIGUES JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001359-52.2019.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

AUTO POSTO IMPERATRIZ LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO PEDRO TEODORO DE OLIVEIRA OAB - MT26118/O 

(ADVOGADO(A))

FRANCIS VINICIUS OLIVEIRA DUARTE OAB - MT0019063A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GUIMORVAN PINTO (REU)

Magistrado(s):

EVANDRO JUAREZ RODRIGUES

 

Vistos. Remetam-se os autos ao arquivo provisório, considerando que 

ainda não houve julgamento do agravo interposto, após voltem conclusos. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se Peixoto de Azevedo/MT, data 

inserida no movimento. Evandro Juarez Rodrigues Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001035-62.2019.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

ALCY FERREIRA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXSANDRO MANHAGUANHA OAB - MT6857-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 2ª 

VARA CÍVEL DE PEIXOTO DE AZEVEDO INTIMAÇÃO - DJE EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO EVANDRO JUAREZ 

RODRIGUES PROCESSO n. 1001035-62.2019.8.11.0023 Valor da causa: 

R$ 3.500,00 ESPÉCIE: [Aposentadoria por Invalidez, Auxílio-Doença 

Previdenciário, Correção Monetária de Benefício pago com atraso, 

Manutenção do Benefício pela equivalência salarial, Assistência Judiciária 

Gratuita, Honorários Advocatícios, Juros, Provas]->PROCEDIMENTO 

COMUM CÍVEL (7) POLO ATIVO: Nome: ALCY FERREIRA DA SILVA 

Endereço: avenida maranhao, 820, liberdade, PEIXOTO DE AZEVEDO - MT 

- CEP: 78530-000 POLO PASSIVO: Nome: INSS-INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURO SOCIAL Endereço: AVENIDA PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS, 

553, 9o andar, CENTRO NORTE, CUIABÁ - MT - CEP: 78005-370 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTOR(A) e 

respectivo(a) Advogado(a) para, querendo, impugnar a contestação no 
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prazo de 15(quinze) dias. Peixoto de Azevedo-MT, 23 de abril de 2020. 

(Assinado Digitalmente) Elizabete Pereira Maia Rissini Técnico(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001037-32.2019.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

GESSI DE SOUZA PAULUEK (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXSANDRO MANHAGUANHA OAB - MT6857-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 2ª 

VARA CÍVEL DE PEIXOTO DE AZEVEDO INTIMAÇÃO - DJE EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO EVANDRO JUAREZ 

RODRIGUES PROCESSO n. 1001037-32.2019.8.11.0023 Valor da causa: 

R$ 3.500,00 ESPÉCIE: [Aposentadoria por Invalidez, Auxílio-Doença 

Previdenciário, Correção Monetária de Benefício pago com atraso, 

Manutenção do Benefício pela equivalência salarial, Assistência Judiciária 

Gratuita, Honorários Advocatícios, Juros, Provas]->PROCEDIMENTO 

COMUM CÍVEL (7) POLO ATIVO: Nome: GESSI DE SOUZA PAULUEK 

Endereço: rua caiçara, 126, aeroporto, PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 

78530-000 POLO PASSIVO: Nome: INSS-INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURO SOCIAL Endereço: AVENIDA PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS, 

553, 9o andar, CENTRO NORTE, CUIABÁ - MT - CEP: 78005-370 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTOR(A) e 

respectivo(a) Advogado(a) para, querendo, impugnar a contestação no 

prazo de 15(quinze) dias. Peixoto de Azevedo-MT, 23 de abril de 2020. 

(Assinado Digitalmente) Elizabete Pereira Maia Rissini Técnico(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001046-91.2019.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

VALDECIR VIEIRA COSTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO FRANCA DE ANDRADE OAB - MT27210/O (ADVOGADO(A))

RAFAEL WASNIESKI OAB - MT0015469S-A (ADVOGADO(A))

MAURICIO VIEIRA SERPA OAB - MT12758-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 2ª 

VARA CÍVEL DE PEIXOTO DE AZEVEDO INTIMAÇÃO - DJE EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO EVANDRO JUAREZ 

RODRIGUES PROCESSO n. 1001046-91.2019.8.11.0023 Valor da causa: 

R$ 11.976,00 ESPÉCIE: [Restabelecimento]->PROCEDIMENTO COMUM 

CÍVEL (7) POLO ATIVO: Nome: VALDECIR VIEIRA COSTA Endereço: Rua 

México, s/n, Liberdade, PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 

POLO PASSIVO: Nome: INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 

Endereço: AC SINOP, AVENIDA JULIO CAMPOS, SETOR COMERCIAL, 

SINOP - MT - CEP: 78550-970 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTOR(A) e respectivo(a) Advogado(a) para, querendo, impugnar 

a contestação no prazo de 15(quinze) dias, Peixoto de Azevedo-MT, 23 

de abril de 2020. (Assinado Digitalmente) Elizabete Pereira Maia Rissini 

Técnico(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000854-61.2019.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCA FERREIRA DE ALMEIDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EMILIANA BORGES FRANCA OAB - MT0017694A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REU)

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PEIXOTO DE AZEVEDO Processo: 1000854-61.2019.8.11.0023. 

AUTOR(A): FRANCISCA FERREIRA DE ALMEIDA REU: BANCO BRADESCO 

Vistos etc. Trata-se de ação de indenização cumulada com exibição 

incidental de documentos promovida por FRANCISCA FERREIRA DE 

ALMEIDA contra BANCO BRADESCO, ambos qualificados nos autos. 
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Alega a parte autora que no dia 09 de maio de 2019 solicitou junto ao 

requerido os extratos da conta bancária de sua titularidade relativos aos 

anos de 2015 a 2019, contudo, lhe foram fornecidos pela instituição 

bancária ré tão somente os extratos dos anos de 2018 e 2019. Salienta 

que, ao analisar os extratos apresentados pelo requerido, constatou que 

estão sendo descontados valores indevidos da sua conta bancária 

referentes a seguro de vida, Bradesco Vida e Previdência, contrato 

Previsul, contrato de Clubb Seguros Brasil S/A e contrato de empréstimo 

pessoal. Aduz que compareceu pessoalmente na agência do requerido e, 

ainda assim, não foram fornecidos os documentos solicitados. Sustenta, 

ainda, que tal situação gerou danos morais. Pretende a exibição de 

documentos (extratos bancários dos anos de 2014 a 2019 e contratos 

celebrados em nome da requerente ou vinculados a sua conta bancária) e 

indenização por danos morais. É o breve relatório. DECIDO. DEFIRO a 

gratuidade da justiça diante da presunção de veracidade da afirmação da 

parte requerente (pessoa física) de que não possui recursos suficientes 

para pagar as custas e as despesas processuais, nos termos do §3º, do 

art. 99, da Lei nº 13.105/15. CITE-SE a parte requerida para responder, no 

prazo de 15 (quinze) dias, nos termos dos artigos 183 e 335, ambos do 

Código de Processo Civil, advertindo-a que eventual ausência de 

apresentação de resposta implicará na decretação da revelia, conforme 

disposto no artigo 344 do mesmo diploma legal. No tocante ao pedido de 

inversão do ônus da prova, considerando a verossimilhança da alegação 

feita pela parte requerente e sua hipossuficiência, declaro em seu favor 

invertido o ônus da prova neste feito, com fundamento no artigo 6.º, inciso 

VIII, do Código de Defesa do Consumidor. Por fim, no que tange ao pedido 

de exibição incidental de documentos formulado na petição inicial, impende 

destacar que tal pleito deverá ser ratificado pela parte autora no momento 

oportuno, qual seja, durante a especificação das provas que pretende 

produzir, sob pena de preclusão. A propósito, confira-se o seguinte 

precedente: “EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE 

COBRANÇA - PRODUÇÃO DE PROVA NÃO REITERADA NO MOMENTO 

OPORTUNO - PRECLUSÃO - CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS - 

INVERSÃO ÔNUS DA PROVA - DESCABIMENTO. - "Não obstante o 

requerimento tenha-se dado por ocasião da petição inicial ou da 

contestação, entende-se precluso o direito à prova, na hipótese de a parte 

omitir-se quando intimada para sua especificação. Precedentes." (AgRg 

nos EDcl no REsp. n.º 1.176.094/RS, 4ª T/STJ, rel. Min. Luis Felipe 

Salomão, DJe 15/6/2012) (...) (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 

1.0000.18.124594-5/001, Relator(a): Des.(a) Juliana Campos Horta , 12ª 

CÂMARA CÍVEL, julgamento em 06/02/2019, publicação da súmula em 

11/02/2019).” Intime-se e cite-se. Cumpra-se. De Alta Floresta para Peixoto 

de Azevedo, 23 de abril de 2020. assinado eletronicamente MILENA 

RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO Juíza de Direito designada

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000487-37.2019.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE JESUS GOMES (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMILIANA BORGES FRANCA OAB - MT0017694A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CETELEM S.A. (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

P E I X O T O  D E  A Z E V E D O  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1000487-37.2019.8.11.0023. ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: MARIA DE 

JESUS GOMES ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: BANCO CETELEM S.A. 

Vistos. Cumpra-se o despacho retro. De Alta Floresta para Peixoto de 

Azevedo, 23 de abril de 2020. MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO 

Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000061-25.2019.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

V. E. R. (AUTOR(A))

P. R. M. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EMILIANA BORGES FRANCA OAB - MT0017694A (ADVOGADO(A))

JOANA MARIA ROCHA OAB - 039.027.511-50 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

P E I X O T O  D E  A Z E V E D O  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1000061-25.2019.8.11.0023. AUTOR(A): V. E. R., P. R. M. 

REPRESENTANTE: JOANA MARIA ROCHA REU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGURO E CIA Vistos. Considerando a suspensão dos 

prazos processuais, conforme Portaria-Conjunta nº 291/2020-TJMT e 

Resolução nº 314/2020-CNJ, aguarde-se o decurso do prazo para 

cumprimento do despacho retro (Id nº 27192092). Cumpra-se. De Alta 

Floresta para Peixoto de Azevedo, 23 de abril de 2020. MILENA RAMOS 

DE LIMA E SOUZA PARO Juiz(a) de Direito

Ofício Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000486-52.2019.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE JESUS GOMES (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMILIANA BORGES FRANCA OAB - MT0017694A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CETELEM S.A. (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PEIXOTO DE AZEVEDO Ofício n.º 670/2020-EP. Peixoto de Azevedo-MT, 

22 de abr i l  de 2020 Dados do processo:  Processo : 

1000486-52.2019.8.11.0023; Valor causa: R$ 25.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)/[Indenização por Dano Moral, 

Indenização por Dano Material]; Recuperando: Sim/Não; Urgente: Sim/Não; 

Pode cumprir fora do expediente: Sim/Não. Partes do processo: Parte 

Autora: ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: MARIA DE JESUS GOMES Parte 

Ré: ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: BANCO CETELEM S.A. Prezado(a) 

Senhor(a): Pelo presente, extraído dos autos do processo acima 

identificado, DETERMINO a Vossa Senhoria que adote as providências 

necessárias no sentido de, no prazo de 05 (cinco) dias, suspender os 

descontos realizados pelo Banco Cetelem S.A correspondente ao contrato 

nº 22-825365426/17, no benefício previdenciário da requerente: MARIA DE 

JESUS GOMES, brasileira, casada, aposentada, portador do RG n. 

079815-2 SSP/MT e do CPF n. 872.447.131-34, residente e domiciliada na 

Rua Pará, n. 812, bairro Liberdade, em Peixoto de Azevedo-MT, 

Atenciosamente, MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO Juíza de 

Direito Designada AGÊNCIA DO INSS PEIXOTO DE AZEVEDO-MT SEDE DO 

2ª VARA CÍVEL DE PEIXOTO DE AZEVEDO E INFORMAÇÕES: - TELEFONE: 

(66) 35752028

Despacho Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1000447-21.2020.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

KERLI VEIVENBERG (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CALEBE PEREIRA DE SOUSA OAB - MT0021431A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO LUIZ DE LIMA (REU)

Magistrado(s):

EVANDRO JUAREZ RODRIGUES

 

AUTOS nº. 1000447-21.2020.8.11.0023 Vistos. Indefiro os pedidos de 

justiça gratuita e de pagamento de custas ao final da demanda. A parte 

autora pleiteia os benefícios da justiça gratuita de acordo com o artigo 98 

do CPC. Como se sabe, em se tratando de garantia constitucional, o direito 

à assistência judiciária deflui da declaração do próprio interessado a 

respeito de sua insuficiência financeira, obstativa do custeio do processo. 

Todavia, o benefício da gratuidade processual não é amplo e absoluto, 

sendo certo que o Juiz há de analisar as circunstâncias do caso concreto 

para verificar a possibilidade das partes de realizarem o pagamento das 

despesas processuais sem prejuízo de sua subsistência. No caso em 

exame, extrai-se dos autos que a parte autora requereu a justiça gratuita 

de forma genérica, ou seja, em momento algum restou comprovado tal 

impossibilidade. Assim, não há elementos suficientes que demonstrem que 

a parte autora é incapaz de arcar com as custas processuais, não 

havendo justo motivo para deferir o pedido de assistência judiciária. Nesse 
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sentido, corrobora a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, 

vejamos: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. ASSISTÊNCIA 

JUDICIÁRIA GRATUITA. INDEFERIMENTO. DECLARAÇÃO DE POBREZA. 

PRESUNÇÃO RELATIVA. REVISÃO. SÚMULA Nº 7/STJ. 1. A despeito de 

declaração expressa de pobreza, o juiz pode negar o benefício da 

assistência judiciária gratuita se, com base nas provas contidas nos 

autos, houver motivo para o indeferimento. 2. É inviável o conhecimento de 

recurso especial quando a análise da controvérsia demanda o reexame de 

elementos fático probatórios, a teor da Súmula nº 7 do Superior Tribunal 

de Justiça. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ AgRg no 

Ag 949.321/MS, Rel. Ministro VASCO DELLA GIUSTINA 

(DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/RS), TERCEIRA TURMA, julgado 

em 10/03/2009, DJe 01/04/2009). O TJMT também possui jurisprudência no 

mesmo sentido: RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE 

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PEDIDO DE GRATUIDADE DA 

JUSTIÇA INDEFERIDO – HIPOSSUFICIÊNCIA QUE NÃO ENCONTRA 

RESSONÂNCIA NOS ELEMENTOS DOS PRÓPRIOS AUTOS – DECISÃO 

MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO I - Em que pese o valor atribuído a 

causa não superar o valor de 40 (quarenta) salários mínimos, e assim, ser 

possível o seu ajuizamento junto ao Juizado Especial Cível, tal fato, por si 

só, não justifica o indeferimento da justiça gratuita. II - Como cediço, a 

obtenção da gratuidade da justiça não está adstrita apenas à afirmação da 

própria hipossuficiência, mas sim, também varia conforme o livre 

convencimento motivado do julgador. III - No caso em exame, nada 

convence do contrário, pois, além de ostentar vários bens móveis 

(automóveis) em seu nome, conforme consulta ao RENAJUD realizada pelo 

juízo a quo, também consta outro rol considerável de bens imóveis em 

nome do requerente, desta vez demonstrado pelo extrato da declaração 

de imposto de renda. IV - Além disso, o agravante possui rendimento 

suficiente, ao menos para recolher as custas processuais exigidas, cujo 

montante gira em torno de R$ 500,00 (quinhentos reais). (N.U 

1002720-47.2017.8.11.0000, AGRAVO DE INSTRUMENTO, SERLY 

MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado 

em 16/08/2017, Publicado no DJE 30/10/2017) Como cediço, a obtenção da 

gratuidade da justiça não está adstrita apenas à afirmação da própria 

hipossuficiência, mas sim, também varia conforme o livre convencimento 

motivado do julgador, nos termos do art.99, §§2º e 3º do Código de 

Processo Civil. No caso em tela, considerando o objeto da causa e a 

condição de produtora rural da parte autora, além da relação jurídica entre 

as partes, revelam que a parte autora possui capacidade financeira, há 

elementos suficientes a gerar convicção de que é capaz de arcar com as 

custas do processo, sem prejuízo pessoal ou de sua família, não estando 

incluso nas situações previstas pela Lei nº 1.060/50. Diante do exposto, 

INDEFIRO o pedido de justiça gratuita, pois não há comprovação de que a 

Autora sofrerá prejuízos pessoais e de seus familiares em razão do 

recolhimento das custas; bem como o pagamento de custas ao final. 

Intime-se a autora para efetuar o pagamento das custas processuais 

sobre o valor da causa, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento da inicial. Recolhidas as custas processuais, venham-me os 

autos para recebimento da inicial. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Peixoto de Azevedo/MT, data inserida no movimento.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 68582 Nr: 2176-12.2014.811.0023

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGDS, EULIANE MESQUITA DA SILVA SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXSANDRO MANHAGUANHA - 

OAB:6857

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 2176-12.2014.811.0023

Código nº 68582

D E S P A C H O

Considerando as informações contidas ás fls.172-174, EXPEÇA-SE OFÍCIO 

à Procuradoria e à Gerência Executiva do INSS, para fins de reativação do 

benefício previdenciário concedido à parte autora, conforme acordão 

proferido nos autos (fls.148), NO PRAZO DE 15 [QUINZE] DIAS, sob pena 

de incorrer em crime de prevaricação.

Transcorrido o prazo, certifique-se e intime-se a parte autora para, em 15 

dias, informar em juízo o recebimento ou não do benefício, bem como para 

requerer o que entender pertinente, no mesmo prazo.

Considerando que o autor renunciou expressamente o valor que excede a 

quantia de 60 (sessenta) salários mínimos, referente as parcelas em 

atraso do benefício (fls.171), determino o cancelamento do precatório 

expedido à fls.168, e posterior expedição de do competente requisitório de 

pequeno valor – RPV e o encaminhe a Procuradoria-Geral do Estado, a fim 

de que efetue o seu pagamento nos termos do artigo 535, § 3º, inciso II, 

segunda parte, do CPC.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário, momento em que a parte 

exequente deverá impulsionar o feito, em 5 (cinco) dias, devendo informar 

acerca de eventual satisfação integral de seu crédito para fins de 

extinção da execução.

Intime-se.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Peixoto de Azevedo/MT, 23 de abril de 2020.

Evandro Juarez Rodrigues,

Juiz de Direito.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000869-64.2018.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

HILDA LUIZ RODRIGUES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EMILIANA BORGES FRANCA OAB - MT0017694A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REU)

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PEIXOTO DE AZEVEDO DECISÃO Processo: 1000869-64.2018.8.11.0023. 

AUTOR(A): HILDA LUIZ RODRIGUES REU: BANCO BRADESCO Vistos. 

Trata-se de pedido de concessão de tutela provisória visando a 

suspensão dos descontos do empréstimo supostamente indevido no 

benefício previdenciário da parte autora, sob a alegação de ausência de 

relação jurídica entre as partes. Com efeito, o consumidor é nitidamente a 

parte mais vulnerável na relação processual, de modo que o 

sobrestamento dos descontos mensais das parcelas relativas a 

empréstimo supostamente não contratado não causará prejuízos à 

instituição financeira ré, especialmente porque o perigo de irreversibilidade 

da medida, em casos como este, não existe, pois com eventual 

improcedência do pedido, as cobranças poderão ser restabelecidas de 

imediato. Ademais, a manutenção dos descontos até então feitos 

diretamente no benefício previdenciário da parte autora poderá 

comprometer a natureza alimentar do referido benefício e privar a parte 

autora de gerenciar de maneira adequada seus gastos mensais. A 

orientação jurisprudencial é clara no sentido de que em casos 

semelhantes é acertada a decisão que determina a suspensão dos 

descontos efetuados diretamente no benefício previdenciário da parte. 

Veja-se: “AGRAVO DE INSTRUMENTO – ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – 

SUSPENSÃO DO DESCONTO DA PARCELA MENSAL DO EMPRÉSTIMO 

CONSIGNADO NOS PROVENTOS DO AGRAVADO – INDÍCIOS DE 

CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA – DECISÃO MANTIDA – IMPROVIMENTO. 

Havendo indícios que apontam para a contratação fraudulenta de 

empréstimo consignado, os descontos nos proventos do Agravado 

padecem de lastro, tornando acertada a decisão de primeiro grau que, em 

sede de antecipação de tutela, determinou sua suspensão.” (TJMT. AI, 

14430/2013, DES.ADILSON POLEGATO DE FREITAS, PRIMEIRA CÂMARA 

CÍVEL, Data do Julgamento 24/09/2013, Data da publicação no DJE 

30/09/2013). “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE 

FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA. Recurso 

interposto contra r. decisão que determinou a suspensão dos descontos 

efetuados diretamente no benefício previdenciário do autor, sob pena de 

multa diária. Circunstância em que o conjunto fático-probatório existente 

nos autos demonstra que estão presentes os requisitos essenciais à 

concessão da tutela antecipada, mister quando é plausível a alegação de 

que teria havido fraude na contratação do empréstimo bancário. Assim, 
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tendo-se em vista a adequação da antecipação de tutela concedida, nada 

mais acertado do que a imposição de medida coercitiva que garanta o seu 

resultado prático. Inteligência do art. 461 do CPC. Decisão de primeiro grau 

in totum mantida. RECURSO DESPROVIDO.” (TJ-SP - AI: 

688659520118260000 SP 0068865-95.2011.8.26.0000, Relator: Elmano de 

Oliveira, Data de Julgamento: 03/08/2011, 23ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 10/08/2011). Assim, por estarem presentes os 

requisitos legais elencados no artigo 300 do CPC no caso em questão, que 

versa sobre relação de consumo, o deferimento do pedido de concessão 

da tutela provisória de urgência é medida que se impõe. Ante o exposto, 

nos termos do artigo 300 do CPC e do artigo 84, §3º do Código de Defesa 

do Consumidor, DEFIRO A LIMINAR para determinar que o requerido se 

abstenha de incluir o nome da autora nos cadastros restritivos ao crédito, 

relativo ao débito objeto desta ação, e para determinar a suspensão dos 

valores descontados pelo requerido do benefício da requerente 

correspondente ao contrato de cartão de crédito objeto da presente ação, 

até o deslinde do processo, devendo ser requisitada a suspensão 

diretamente ao INSS, consignando-se o prazo de 05 (cinco) dias para 

cumprimento. No tocante ao pedido de inversão do ônus da prova, 

considerando a verossimilhança da alegação feita pela parte reclamante e 

sua hipossuficiência, declaro em seu favor invertido o ônus da prova 

neste feito, com fundamento no artigo 6.º, inciso VIII, do Código de Defesa 

do Consumidor. DEFIRO a gratuidade da justiça à autora diante da 

presunção de veracidade da afirmação da parte requerente (pessoa 

física) de que não possui recursos suficientes para pagar as custas e as 

despesas processuais, nos termos do §3º, do art. 99, da Lei nº 13.105/15. 

CITE-SE a parte requerida para responder, no prazo de 15 (quinze) dias, 

nos termos dos artigos 183 e 335, ambos do Código de Processo Civil, 

advertindo-a que eventual ausência de apresentação de resposta 

implicará na decretação da revelia, conforme disposto no artigo 344 do 

mesmo diploma legal. INTIMEM-SE. Cumpra-se. MILENA RAMOS DE LIMA E 

SOUZA PARO Juíza de Direito Designada

Sentença

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000525-49.2019.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DAYCOVAL S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT12880-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DJULLYA TALLYTA DE SOUZA LIMA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVANDRO JUAREZ RODRIGUES

 

AUTOS nº. 1000525-49.2019.8.11.0023 AUTOR: BANCO DAYCOVAL S/A. 

REQUERIDA: DJULLYA TALLYTA DE SOUZA LIMA. S E N T E N Ç A 

BANCO DAYCOVAL S/A, ingressou com a presente ação de busca e 

apreensão em face de DJULLYA TALLYTA DE SOUZA LIMA, ambos já 

qualificados na inicial, alegando em síntese: Alega a autora que firmou com 

a parte requerida Contrato de Financiamento, para aquisição do seguinte 

bem: Marca VW - Volkswagen, modelo Golf - 4P - Básico, ano fabricação 

2008, chassi 9BWAB01J194008383, PLACA NJG -9368, cor PRATA e 

RENAVAM nº 980100623. A dívida contraída foi de R$ 17.816,00 

(dezessete mil, oitocentos e dezesseis reais), a ser paga em 53 

(cinquenta e três) prestações fixas mensais. Afirma que a parte ré deixou 

de efetuar o pagamento sendo constituída em mora (fls. 20361254), e 

como consequência o contrato venceu-se antecipadamente. Requer seja 

concedida liminar de busca e apreensão do bem, citando a parte ré para 

pagar a integralidade da dívida indicada, acrescida dos encargos 

pactuados, e contestar dentro do prazo. Com a inicial vieram os 

documentos (fls.). À fl. 20402914 foi deferida a liminar no sentido de 

determinar a busca e apreensão do bem, conforme requerido. 

Devidamente citada (fl. 21125989), a parte ré deixou transcorrer in albis o 

prazo para defesa. Assim, o Auto de Busca e Apreensão e Depósito foi 

lavrado às fls. 21125989, sendo o bem depositado em mãos do 

representante legal do autor. É O RELATÓRIO. DECIDO. O feito 

encontra-se maduro para decisão, não mais havendo provas a serem 

produzidas. Insta esclarecer que a ação de busca e apreensão é restrita 

aos limites do Decreto-Lei nº911/69, artigo 3º, § 2º, onde a defesa só 

pode alegar o pagamento do débito vencido ou ainda o cumprimento de 

suas obrigações contratuais. O pedido se acha devidamente instruído. 2.1 

DA REVELIA: Analisando os autos, verifico que devidamente citada a 

requerida não apresentou contestação no prazo legal, de modo que restou 

configurada a revelia, nos termos do artigo 344 do Código de Processo 

Civil, verbis: Art. 344. Se o réu não contestar a ação, será considerado 

revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo 

autor. Assim, decreta-se a revelia da Requerida, por se tratar de direitos 

disponíveis, reconhecendo-se como verdadeiros os fatos narrados na 

inicial. 2.2 DO JULGAMENTO ANTECIPADO: O caso é de julgamento 

antecipado da lide, na forma do artigo 355, inciso II, do Código de Processo 

Civil. Isso porque a matéria é exclusivamente de direito, não se trata de 

direito indisponível, não houve resposta escrita, a prova é documental e 

está juntada nos autos. Neste contexto, não é demais destacar que “No 

sistema de persuasão racional, ou livre convencimento motivado, adotado 

pelo Código de Processo Civil, o juiz é o destinatário final da prova, a quem 

cabe a análise da conveniência e necessidade da sua produção (...)” 

(STJ, AgRg no Ag 1341770/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 

QUARTA TURMA, julgado em 28/06/2011, DJe 01/07/2011). (Grifei) Melhor 

esclarecendo, “Sendo o juiz o destinatário da prova, cabe a ele, com base 

em seu livre convencimento, avaliar a necessidade desta, podendo 

determinar a sua produção até mesmo de ofício, conforme prevê o art. 130 

do Código de Processo Civil ”(STJ, AgRg no Ag 1114441/SP, Rel. Ministra 

MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 16/12/2010, DJe 

04/02/2011). (Grifei) No caso dos autos, a documentação até aqui juntada 

é mais que suficiente para o desate da questão litigiosa, que passa, 

primordialmente, pela análise de temas jurídicos, sendo desnecessária a 

produção de outras provas. No caso em tela, é de se reconhecer a 

inadimplência da requerida, uma vez que devidamente comprovada nos 

autos, bem como pelo fato de não ter a parte ré negado sua dívida. Assim, 

não pode ser outra a solução senão a consolidação do bem nas mãos do 

autor em virtude da inadimplência operada pela parte ré, a qual foi 

notificada extrajudicialmente para efetuar o pagamento. Ex Positis, e pelo 

que mais dos atos consta, com fundamento no decreto nº911/69 e a nova 

redação dada pela lei nº10931/04, julgo procedente a presente ação, 

declarando rescindido o contrato e consolidando nas mãos do autor o 

domínio e a posse plena e exclusiva do bem constante do auto de busca e 

apreensão de fl. 21125989, cuja apreensão liminar torno definitiva, 

levantando-se o depósito judicial e sendo facultada a sua venda, julgando 

extinto o processo com resolução de mérito de acordo com o disposto no 

artigo 487, inciso I, do CPC. Sucumbente, arcará a parte requerida com as 

custas processuais e honorários advocatícios ao patrono do autor, estes 

fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (art.85, §2º, 

CPC). Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Diligências 

necessárias. Peixoto de Azevedo/MT, data inserida no movimento. 

Evandro Juarez Rodrigues Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-103 IMISSÃO NA POSSE

Processo Número: 1000542-85.2019.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

ANA CLAUDIA SOUZA CAMPOS FERREIRA BANACH SILVA (AUTOR(A))

THIAGO BANACH SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIEL DOS SANTOS FERNANDES OAB - PR50166 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DAVID ALVES DE ALBUQUERQUE (REU)

RUTE CORREIA ALVES DE ALBUQUERQUE (REU)

Magistrado(s):

EVANDRO JUAREZ RODRIGUES

 

PROCESSO N: 1000542-85.2019.8.11.0023 REQUERENTES: THIAGO 

BANACH SILVA E ANA CLAUDIA SOUZA CAMPOS FERREIRA BANACH 

SILVA. REQUERIDOS: DAVI ALVES DE ALBUQUERQUE E RUTE CÔRREIA 

ALVES DE ALBUQUERQUE. S E N T E N Ç A THIAGO BANACH SILVA E 

ANA CLAUDIA SOUZA CAMPOS FERREIRA BANACH SILVA ajuizou 

AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE CUMULADA COM PEDIDO DE TUTELA DE 

URGÊNCIA em face de DAVI ALVES DE ALBUQUERQUE E RUTE CÔRREIA 

ALVES DE ALBUQUERQUE. Os autores alegam que são legítimos 

proprietários de um imóvel arrematado junto ao BANCO DO BRADESCO, 

objeto da matrícula de n° 9.347, devidamente registrado no 1º Serviço 

Registral da Comarca de Peixoto de Azevedo/MT, cujo endereço é a Rua 

Júlio Campos, nº 59 (lote 04 da quadra 16), Bairro Centro Antigo, Peixoto 

de Azevedo; referido imóvel foi adquirido no dia 23 de novembro de 2018, 

através de Leilão Extrajudicial realizado pelo Banco Bradesco S.A., cuja 

escritura pública de compra e venda encontra-se registrada em seu nome 
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de desde 13 de março de 2019; após a aquisição do imóvel, tomaram 

conhecimento de que o imóvel está sob a posse indevida dos requeridos, 

os quais se negam a desocupá-lo, a despeito de diversas diligências 

amigáveis, que restaram infrutíferas; na qualidade de arrematantes do 

imóvel, legítimos e atuais proprietários do imóvel, endereçou-lhes 

notificação extrajudicial, dando-lhes prazo para desocupação voluntária 

do imóvel; embora tenham recebido a notificação no dia 22/03/2019, 

continuam a exercer a posse de má-fé, impedindo-os de exercerem 

plenamente os direitos inerentes à propriedade sobre o imóvel arrematado 

Deferida a tutela antecipada (fls. 21017252). Devidamente citados (fl. 

24447952), os requeridos deixaram transcorrer in albis o prazo para 

defesa. Mandado de imissão de posse cumprido (fls. 26787536). RELATEI. 

FUNDAMENTO E DECIDO. Analisando os autos, verifico que devidamente 

citada à parte requerida não apresentou contestação no prazo legal, de 

modo que restou configurada a revelia, nos termos do artigo 344 do 

Código de Processo Civil, verbis: Art. 344. Se o réu não contestar a ação, 

será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de 

fato formuladas pelo autor. Assim, decreta-se a revelia dos requeridos, 

por se tratar de direito disponível, reconhecendo-se como verdadeiros os 

fatos narrados na inicial. Trata-se de imissão de posse que, nos termos do 

art. 355, I, CPC, merece julgamento antecipado. Neste sentido, cito 

precedente do TJMT: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INTERDITO 

PROIBITÓRIO - CERCEAMENTO DE DEFESA - PRELIMINAR REJEITADA - 

POSSE ANTERIOR DOS AUTORES, AMEAÇA E JUSTO RECEIO 

DEVIDAMENTE DEMONSTRADOS - CONTRATO DE ARRENDAMENTO 

RESCINDIDO EM AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO - 

IMISSÃO DOS ARRENDADORES NA POSSE DO IMÓVEL - AÇÃO 

PROCEDENTE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. Não 

configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando 

a posse dos autores também está comprovada por Contrato de 

Arrendamento rescindido em Ação de Despejo por Falta de Pagamento. 

Demonstrada a posse dos autores e o justo receio da turbação por conta 

da conduta exteriorizada pelos requeridos, julga-se procedente a Ação de 

Interdito Proibitório. (Ap 119458/2017, DES. RUBENS DE OLIVEIRA 

SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

22/11/2017, Publicado no DJE 24/11/2017) O autor pretende reaver imóvel 

de sua propriedade que estaria injustamente ocupado pelos requeridos. 

Pois bem. A lei assegura ao proprietário o direito de usar, gozar e dispor 

de seus bens e, ainda, de reavê-los do poder de quem injustamente o 

detenha (art. 1.228 do Código Civil). E como é cediço, a ação 

reivindicatória é uma espécie de ação petitória, com fundamento no jus 

possidendi, ajuizada pelo proprietário que não tem a posse, contra o 

possuidor que não tem a propriedade. Assim, deve o autor demostrar, com 

fulcro no artigo 373, I, do CPC, os fatos constitutivos de seu direito. Em se 

tratando de reivindicatória, deve ser comprovado: a) o domínio sobre a 

área discutida; b) a posse injusta do réu; In casu, verifica-se que a parte 

autora demonstrou o primeiro requisito, ao juntar a sentença judicial e 

cópia dos autos no qual discutiu a nulidade das matrículas, confirmando a 

propriedade do imóvel. Quando ao segundo requisito, deve-se verificar se 

a posse da parte requerida é mesmo injusta. A posse injusta, para efeito 

reivindicatório, é aquela sem causa jurídica a justificá-la, sem um título, 

uma razão que permita o possuidor manter consigo a posse de coisa 

alheia. Com efeito, analisando os elementos de provas constante nestes 

autos, pode-se concluir que a posse da parte requerida de fato, restou 

injusta. Destarte, considerando que a pretensão dos autores está 

devidamente lastreada pelos pressupostos necessários a ensejar a 

procedência do pedido imediato. Neste sentido a jurisprudência do TJMT: 

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA – REQUISITOS LEGAIS – 

PREENCHIDOS – MATRÍCULA PARCIALMENTE ANULADA – 

SOBREPOSIÇÃO DE ÁREAS - ÔNUS DA PROVA DO RÉU – NÃO SE 

DESINCUMBIU – SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. Presentes 

as condições inerentes à imissão do apelado na posse do imóvel 

reivindicado, a saber: individualização da coisa reivindicada, prova da 

titularidade do domínio e a injustiça da posse de quem a detenha. Cabia ao 

réu provar que a área objeto da lide é a que foi abrangida pela anulação 

parcial da matrícula 53.351. (Ap 128225/2014, DESA. NILZA MARIA 

PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 05/09/2017, Publicado no DJE 13/09/2017) RECURSO DE 

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE – TUTELA 

ANTECIPADA CONFIRMADA NA SENTENÇA - IMÓVEL ADQUIRIDO EM 

LEILÃO REALIZADO PELA JUSTIÇA FEDERAL – INICIAL DA AÇÃO 

INSTRUÍDA COM CARTA DE ARREMATAÇÃO E PLANTA DO IMÓVEL – 

REGISTRO IMOBILIÁRIO DETERMINADO PELA JUSTIÇA FEDERAL – 

DIREITO DE PROPRIEDADE EM FAVOR DOS APELADOS COMPROVADO – 

REQUISITOS DA IMISSÃO DE POSSE CONFIGURADOS - AÇÃO QUE NÃO 

SE REVELA APROPRIADA PARA DIRIMIR DISCUSSÃO SOBRE LIMITES 

ENTRE IMÓVEIS – PERÍCIA JUDICIAL AFASTADA - SENTENÇA MANTIDA – 

RECURSO DESPROVIDO. 1.Recurso de Apelação Cível interposto em face 

da sentença proferida pela 4ª Vara Cível da Comarca de Várzea 

Grande/MT, que julgou procedente o pedido inicial da Ação de Imissão de 

Posse com Pedido de Tutela Initio Litis e Inaldita Altera Pars, ratificando os 

efeitos da antecipação de tutela, nos termos do inciso I, do artigo 269 do 

CPC/73. 2.Imóvel adquirido em leilão judicial realizado pela Justiça Federal. 

3.Petição inicial instruída com Carta de Arrematação expedida pela 4ª Vara 

Federal nos autos da Ação de Execução Fiscal n. 2000.005677-6 e a 

planta do terreno, indicando os limites e confrontações. 4.Imóvel 

matriculado no 1º Serviço Notarial e de Registro de Várzea Grande/MT, 

constando averbação em favor dos Apelados, atendendo determinação 

judicial. Direito de propriedade comprovado. 5.Requisitos da imissão de 

posse configurados. 6.Ação de Imissão de Posse não se revela 

apropriada para dirimir discussão sobre limites entre imóveis, que decorre 

do exercício do direito de propriedade invocado por ambas as partes. 

7.Pedido de perícia judicial na área em litígio não acolhido. 8.Sentença 

mantida. Recurso desprovido. (Ap 89427/2017, DESA. CLARICE 

CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado 

em 22/11/2017, Publicado no DJE 27/11/2017) - DO DISPOSITIVO Ante o 

exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial de Imissão de Posse movida 

por THIAGO BANACH SILVA E ANA CLAUDIA SOUZA CAMPOS FERREIRA 

BANACH SILVA em face de DAVI ALVES DE ALBUQUERQUE E RUTE 

CÔRREIA ALVES DE ALBUQUERQUE, confirmando a liminar anteriormente 

concedida. Julgo extinto o feito, com resolução de mérito, nos termos do 

artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil. Condeno a parte requerida 

ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários 

advocatícios no valor de 10% sobre o valor da causa, conforme dispõe o 

artigo 85, §2º do Código de Processo Civil. Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Cumpra-se. Peixoto de Azevedo, data inserida no movimento.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001121-33.2019.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

DALVA PINTO DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANA LOVISON OAB - MT19013/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

EVANDRO JUAREZ RODRIGUES

 

AUTOS nº. 1001121-33.2019.8.11.0023 S E N T E N Ç A DALVA PINTO DE 

OLIVEIRA ajuizou AÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA RESTABELECIMENTO DE 

BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE em face de INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL - INSS sustentando ser filiado ao Regime Geral da 

Previdência Social, porém hoje está impossibilitada de exercer suas 

funções laborativas. Juntou documentos às fls. Formada a angularidade 

da relação processual, o requerido contestou a ação aduzindo, em 

síntese, que a parte autora não faz jus ao benefício (fls. 27717352). 

Houve impugnação a contestação às fls. 29292026. Laudo Pericial juntado 

às fls. 30941057. Às fls. 31156053 o INSS apresentou proposta de 

acordo, havendo concordância pela parte autora (fl. 31343859). RELATEI. 

FUNDAMENTO E DECIDO. Inicialmente cumpre registrar que a conciliação 

pressupõe a existência de partes divergentes, com interesses 

conflitantes, que, de comum acordo, fazem concessões recíprocas na 

busca de prevenir ou extinguir o litígio. Preconiza o artigo 139, incisos II e 

V do Código de Processo Civil que o juiz velará pela rápida solução do 

litígio, buscando atingir a conciliação das partes, sendo que, caso isso 

ocorra, o processo será decidido com resolução do mérito, na forma do 

artigo 487, inciso III “b” do CPC. Desta forma, o acordo entabulado pelas 

partes será homologado pelo juiz, que atuará como terceiro imparcial, 

atribuindo validade à conciliação. Assim, a homologação do acordo pelo 

magistrado possui o condão de atribuir validade de decisão judicial ao 

acordo, sendo que o juiz somente procederá a esse ato quando entender 

que a forma em que o acordo foi realizado pelas partes, atende não 

somente à legislação pertinente ao caso, como, também, seu senso de 

justiça. A livre manifestação da vontade das partes em encerrar o litígio 

tem que ser respeitada pelo julgador, não podendo sofrer interferência 
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indevida já que a este, salvo nas hipóteses de grosseira ilegalidade, cabe 

apenas averiguar o aspecto formal do ato e, se resguardado pela 

legalidade, ratificá-lo. Nesse sentido: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO. SENTENÇA 

PROFERIDA. POSSIBILIDADE. ARTIGO 125, INCISOS II E IV, DO CÓDIGO DE 

PROCESSO CIVIL. Proferida a sentença e, ainda que transitada em julgado, 

não há óbice para a homologação de acordo celebrado posteriormente. 

Nos termos do artigo 125, inciso IV, do Código de Processo Civil, compete 

ao magistrado tentar conciliar as partes a qualquer tempo, objetivando, 

com isso, solucionar o conflito de interesses submetido ao crivo do Poder 

Judiciário. Cabe ao julgador buscar, a todo momento, mesmo após a 

prolação de sentença, a conciliação das partes, no intuito de alcançar o 

fim maior do processo, qual seja, a pacificação dos conflitos, com a rápida 

solução dos litígios, segundo o inciso II do artigo 125 do Estatuto 

Processual Civil. Sendo as partes maiores e capazes, além de o direito ser 

disponível, razão não há para a recusa na homologação de acordo (...)”. 

(TJDF; Rec. 2009.00.2.009007-3; Ac. 369.020; Sexta Turma Cível; Relatora 

Desembargadora Ana Maria Duarte Amarante Brito; DJ 13/08/2009). Desta 

forma, verificada a presença dos requisitos legais a validar o acordo, o 

juiz o homologará, não havendo se falar em qualquer nulidade do ato, 

quando não se vislumbre prejuízo para as partes. No caso, constato que o 

acordo celebrado preserva os interesses das partes e não constato 

nenhuma irregularidade na avença apresentada em juízo. Dispositivo Ante 

o exposto, HOMOLOGO O ACORDO ENTABULADO ENTRE AS PARTES, 

nos termos da proposta de acordo de fls. 31156053, para que produzam 

os seus jurídicos e legais efeitos e, consequentemente, julgo extinto o 

processo, com resolução de mérito, o que faço com fulcro assente no 

artigo 487, inciso III “b” do Código de Processo Civil. A teor do que dispõe o 

Provimento n.º 20/2008-CGJ faço constar nesta sentença: 1. Nome do 

Segurado: DALVA PINTO DE OLIVEIRA; 2. Benefício concedido: 

APOSENTADORIA POR INVALIDEZ; 3. Renda mensal inicial: 1 (um) do 

salário-de-benefício. 4. DIB: DCB DIP: 01.04.2020 5. RMI: A ser calculada 

pelo INSS, se aceito o acordo. 6. PRAZO PARA CUMPRIMENTO: 45 dias 

após a intimação do INSS da homologação do acordo. 7. DESCONTO: 5% 

SOBRE O VALOR DAS PARCELAS EM ATRASO, corrigidas nos termos do 

Manual de Cálculos da Justiça Federal e com juros de mora de 1% (um por 

cento) ao mês, a partir da citação, para as parcelas vencidas até 

30/06/2009, e, a partir de 01/07/2009, nos termos do artigo 1º-F da Lei nº 

9.494/97, com as modificações trazidas pela Lei nº 11.920/09 até 09/2017, 

quando incidirá o índice do IPCA-E. 8. HONORÁRIOS: 8% SOBRE O 

VALOR APURADO. Isento o INSS do pagamento das custas processuais. 

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Peixoto de Azevedo/MT, 

data inserida no movimento.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000878-26.2018.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

STUDIO S FORMATURAS EIRELI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIO GESSINGER VIANA DE OLIVEIRA OAB - MT24755/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA GOMES FRANCA (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PEIXOTO DE AZEVEDO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

PEIXOTO DE AZEVEDO RUA PEDRO ÁLVARES CABRAL, 38, CENTRO, 

PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 MANDADO DE INTIMAÇÃO 

EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO EVANDRO 

JUAREZ RODRIGUES PROCESSO n. 1000878-26.2018.8.11.0023 Valor da 

causa: R$ 1.000,00 ESPÉCIE: [Nota Promissória]->EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL (159) POLO ATIVO: Nome: STUDIO S FORMATURAS 

EIRELI Endereço: RUA B, QUADRA 2, CASA 14, 14, aeroporto novo, 

CÁCERES - MT - CEP: 79017-121 POLO PASSIVO: Nome: MARIA GOMES 

FRANCA Endereço: RUA UNIÃO DO NORTE, sn, zona rural, PEIXOTO DE 

AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO 

DA PARTE AUTORA, INDICAR O ENDEREÇO ATUALIZADO DA 

RECLAMADA , SOB PENA DE EXTINÇÃO DO FEITO EM 5 DIAS. 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para dar 

prosseguimento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção, nos termos do artigo 485 da Lei 13.105/2015, conforme 

despacho, e documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso 

seguem descritas no corpo deste mandado. COMPLEMENTO : 1. Nos 

termos do art 485, do CPC, o juiz não resolverá o mérito quando: II - o 

processo ficar parado durante mais de 1 (um) ano por negligência das 

partes; III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o 

autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias; ADVERTÊNCIAS AO 

OFICIAL DE JUSTIÇA:1. Nos termos do art. 212, §2º, do CPC, as citações e 

intimações, independentemente de autorização judicial, poderão 

realizar-se no período de férias forenses, nos feriados ou dias úteis fora 

do horário de 6h às 20h, observado o disposto no artigo 5º, inciso XI, da 

Constituição Federal. 2. Nos termos do art. 252, do CPC, quando, por 2 

(duas) vezes, o oficial de justiça houver procurado o citando em seu 

domicílio ou residência sem o encontrar, deverá, havendo suspeita de 

ocultação, intimar qualquer pessoa da família ou, em sua falta, qualquer 

vizinho de que, no dia útil imediato, voltará a fim de efetuar a citação, na 

hora que designar. 3. Nos termos do art. 372 da CNGC inexistindo prazo 

expressamente determinado, os mandados deverão estar cumpridos no 

prazo máximo de (10) dez dias. PEIXOTO DE AZEVEDO, 23 de abril de 

2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001088-43.2019.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

RAIMUNDA NONATO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CETELEM S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PEIXOTO DE AZEVEDO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

PEIXOTO DE AZEVEDO RUA PEDRO ÁLVARES CABRAL, 38, CENTRO, 

PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 MANDADO DE INTIMAÇÃO 

EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO PROCESSO 

n. 1001088-43.2019.8.11.0023 Valor da causa: R$ 6.729,79 POLO ATIVO: 

Nome: RAIMUNDA NONATO DE OLIVEIRA Endereço: Distrito União do 

Norte, s/n, zona rural, Alto Alegre, PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 

78530-000 POLO PASSIVO: Nome: BANCO CETELEM S.A. Endereço: AL 

RIO NEGRO, 161, andar 17, ALPHAVILLE INDUSTRIAL, TANGARÁ DA 

SERRA - MT - CEP: 78070-100 ESPÉCIE: [Bancários]->PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO 

DAS PARTES REQUERENTE E REQUERIDA, acima qualificadas, do inteiro 

teor da r. sentença vinculada disponível no Portal de Serviços do Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 
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descritas no corpo deste mandado. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O 

recurso será interposto no prazo de dez dias, contados da ciência da 

sentença, por petição escrita, da qual constarão as razões e o pedido do 

recorrente. 2. É necessária a assistência de Advogado ou Defensor 

Público para interpor Recurso Inominado. PEIXOTO DE AZEVEDO, 23 de 

abril de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001213-11.2019.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

RAIMUNDA BATISTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMILIANA BORGES FRANCA OAB - MT0017694A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PEIXOTO DE AZEVEDO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

PEIXOTO DE AZEVEDO RUA PEDRO ÁLVARES CABRAL, 38, CENTRO, 

PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 CARTA DE INTIMAÇÃO - 

AUDIÊNCIA EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO 

E V A N D R O  J U A R E Z  R O D R I G U E S  P R O C E S S O  n . 

1001213-11.2019.8.11.0023 Valor da causa: R$ 20.000,00 ESPÉCIE: 

[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, BANCÁRIOS, INDENIZAÇÃO POR 

DANO MATERIAL]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

POLO ATIVO: Nome: RAIMUNDA BATISTA Endereço: RUA GOVERNADOR 

VALADARAES, 416, MÃE DE DEUS, PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 

78530-000 POLO PASSIVO: Nome: BANCO BMG S.A Endereço: AVENIDA 

BRIGADEIRO FARIA LIMA, 3477, - DE 3253 AO FIM - LADO ÍMPAR, ITAIM 

BIBI, SÃO PAULO - SP - CEP: 04538-133 Senhor(a): RAIMUNDA BATISTA 

A presente carta, referente ao processo acima identificado, tem por 

finalidade A INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de polo ativo, 

para COMPARECER À AUDIÊNCIA DESIGNADA, conforme despacho e 

documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

descritas no corpo deste documento. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: Sala de Audiência de Conciliação Data: 

17/12/2019 Hora: 13:20, sob pena de extinção com fundamento no art. 51, 

I da Lei 9.099/95. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. Não comparecendo à 

audiência designada, ou comparecendo e recusando-se a depor, a parte 

intimada para o fim de prestar depoimento pessoal, fica sujeita à pena de 

confissão, presumindo-se verdadeiros os fatos contra ela alegados (art. 

385, § 1º do CPC). 2. As eventuais justificativas de impossibilidade de 

comparecimento deverão ser apresentadas até a abertura da audiência, 

respondendo a parte que der causa ao adiamento pelas respectivas 

despesas (art. 362 e §§ do CPC). 3. As partes deverão se fazer 

acompanhar de seus advogados/Defensores Públicos, oportunidade em 

que será buscada a composição entre as partes. A ausência injustificada 

de qualquer das partes acarretará a aplicação de multa, nos termos do 

§8º, ambos do art. 334, do CPC. 4. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, 

s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e portando 

documentos pessoais. PEIXOTO DE AZEVEDO, 19 de novembro de 2019. 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001341-31.2019.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO MARQUES DE ASSUNCAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMILIANA BORGES FRANCA OAB - MT0017694A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PEIXOTO DE AZEVEDO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

PEIXOTO DE AZEVEDO RUA PEDRO ÁLVARES CABRAL, 38, CENTRO, 

PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 CARTA DE INTIMAÇÃO - 

AUDIÊNCIA EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO 

E V A N D R O  J U A R E Z  R O D R I G U E S  P R O C E S S O  n . 

1001341-31.2019.8.11.0023 Valor da causa: R$ 20.000,00 ESPÉCIE: 

[DIREITO DO CONSUMIDOR, BANCÁRIOS, INDENIZAÇÃO POR DANO 

MATERIAL, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]->PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: JOAO MARQUES DE 

ASSUNCAO Endereço: Rua Nereu Ramo, 75, alvorada, PEIXOTO DE 

AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 POLO PASSIVO: Nome: BANCO 

BRADESCO Endereço: BANCO BRADESCO S.A., NÚCLEO CIDADE DE 

DEUS, S/N, VILA YARA, OSASCO - SP - CEP: 06029-900 Senhor(a): 

JOAO MARQUES DE ASSUNCAO A presente carta, referente ao processo 

acima identificado, tem por finalidade A INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na 

qualidade de polo ativo, para COMPARECER À AUDIÊNCIA DESIGNADA, 

conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no Portal de 

Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste documento. 

DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: Sala de Audiência 

de Conciliação Data: 21/01/2020 Hora: 15:00 ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. 

Não comparecendo à audiência designada, ou comparecendo e 

recusando-se a depor, a parte intimada para o fim de prestar depoimento 

pessoal, fica sujeita à pena de confissão, presumindo-se verdadeiros os 

fatos contra ela alegados (art. 385, § 1º do CPC). 2. As eventuais 

justificativas de impossibilidade de comparecimento deverão ser 

apresentadas até a abertura da audiência, respondendo a parte que der 

causa ao adiamento pelas respectivas despesas (art. 362 e §§ do CPC). 

3. As partes deverão se fazer acompanhar de seus 
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advogados/Defensores Públicos, oportunidade em que será buscada a 

composição entre as partes. A ausência injustificada de qualquer das 

partes acarretará a aplicação de multa, nos termos do §8º, ambos do art. 

334, do CPC. 4. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

PEIXOTO DE AZEVEDO, 12 de dezembro de 2019. (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000399-96.2019.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO PEREIRA PAIXAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMILIANA BORGES FRANCA OAB - MT0017694A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PEIXOTO DE AZEVEDO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

PEIXOTO DE AZEVEDO RUA PEDRO ÁLVARES CABRAL, 38, CENTRO, 

PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 CARTA DE INTIMAÇÃO - 

AUDIÊNCIA EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO 

E V A N D R O  J U A R E Z  R O D R I G U E S  P R O C E S S O  n . 

1000399-96.2019.8.11.0023 Valor da causa: R$ 20.000,00 ESPÉCIE: 

[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: 

Nome: FERNANDO PEREIRA PAIXAO Endereço: rua julio campos, 383, 

centro, PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 POLO PASSIVO: 

Nome: TELEFONICA BRASIL S.A. Endereço: TELEMAT CELULAR, 

AVENIDA PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS 1300, QUILOMBO, CUIABÁ - MT 

- CEP: 78045-901 Senhor(a): FERNANDO PEREIRA PAIXAO A presente 

carta, referente ao processo acima identificado, tem por finalidade A 

INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de polo ativo, para 

COMPARECER À AUDIÊNCIA DESIGNADA, conforme despacho e 

documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

descritas no corpo deste documento. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação Sala: Sala de Audiência de Conciliação Data: 04/06/2019 Hora: 

13:00 ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. Não comparecendo à audiência 

designada, ou comparecendo e recusando-se a depor, a parte intimada 

para o fim de prestar depoimento pessoal, fica sujeita à pena de 

confissão, presumindo-se verdadeiros os fatos contra ela alegados (art. 

385, § 1º do CPC). 2. As eventuais justificativas de impossibilidade de 

comparecimento deverão ser apresentadas até a abertura da audiência, 

respondendo a parte que der causa ao adiamento pelas respectivas 

despesas (art. 362 e §§ do CPC). 3. As partes deverão se fazer 

acompanhar de seus advogados/Defensores Públicos, oportunidade em 

que será buscada a composição entre as partes. A ausência injustificada 

de qualquer das partes acarretará a aplicação de multa, nos termos do 

§8º, ambos do art. 334, do CPC. 4. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, 

s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e portando 

documentos pessoais. PEIXOTO DE AZEVEDO, 8 de maio de 2019. 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010411-26.2014.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

ROSELI BATISTA DOS SANTOS PIAZZA & CIA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUY BARBOSA MARINHO FERREIRA OAB - MT0003596S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSYANE PEREIRA DA SILVA (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PEIXOTO DE AZEVEDO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

PEIXOTO DE AZEVEDO RUA PEDRO ÁLVARES CABRAL, 38, CENTRO, 

PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 MANDADO DE INTIMAÇÃO 

EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO EVANDRO 

JUAREZ RODRIGUES PROCESSO n. 8010411-26.2014.8.11.0023 Valor da 

causa: R$ 12.660,10 ESPÉCIE: [Obrigações]->EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL (159) POLO ATIVO: Nome: ROSELI BATISTA DOS 

SANTOS PIAZZA & CIA LTDA - ME Endereço: Rua MARANHÃO, 1150, 

SALA03, CASCAVEL - PR - CEP: 85807-480 POLO PASSIVO: Nome: 

JOSYANE PEREIRA DA SILVA Endereço: Avenida BRASIL, 896, A LADO 

DA CONSTRUCENTER, CENTRO, PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 

78530-000 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA 

para INDICAR BENS PASSÍVEIS DE PENHORA EM NOME DA EXECUTADA, 

UMA VEZ QUE O OFICIAL DE JUSTIÇA NÃO LOCALIZOU. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para dar prosseguimento ao 

feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção, nos termos do 

artigo 485 da Lei 13.105/2015, conforme despacho, e documentos 

vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no 

corpo deste mandado. COMPLEMENTO : 1. Nos termos do art 485, do CPC, 

o juiz não resolverá o mérito quando: II - o processo ficar parado durante 

mais de 1 (um) ano por negligência das partes; III - por não promover os 

atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais 

de 30 (trinta) dias; ADVERTÊNCIAS AO OFICIAL DE JUSTIÇA:1. Nos 

termos do art. 212, §2º, do CPC, as citações e intimações, 

independentemente de autorização judicial, poderão realizar-se no período 

de férias forenses, nos feriados ou dias úteis fora do horário de 6h às 

20h, observado o disposto no artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal. 

2. Nos termos do art. 252, do CPC, quando, por 2 (duas) vezes, o oficial 

de justiça houver procurado o citando em seu domicílio ou residência sem 
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o encontrar, deverá, havendo suspeita de ocultação, intimar qualquer 

pessoa da família ou, em sua falta, qualquer vizinho de que, no dia útil 

imediato, voltará a fim de efetuar a citação, na hora que designar. 3. Nos 

termos do art. 372 da CNGC inexistindo prazo expressamente 

determinado, os mandados deverão estar cumpridos no prazo máximo de 

(10) dez dias. PEIXOTO DE AZEVEDO, 23 de abril de 2020. (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000828-97.2018.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

STUDIO S FORMATURAS EIRELI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Marcelo Turcato OAB - MT0008127A (ADVOGADO(A))

MARIO GESSINGER VIANA DE OLIVEIRA OAB - MT24755/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO AMORIM OLIVEIRA (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PEIXOTO DE AZEVEDO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

PEIXOTO DE AZEVEDO RUA PEDRO ÁLVARES CABRAL, 38, CENTRO, 

PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 MANDADO DE INTIMAÇÃO 

EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO EVANDRO 

JUAREZ RODRIGUES PROCESSO n. 1000828-97.2018.8.11.0023 Valor da 

causa: R$ 944,00 ESPÉCIE: [Nota Promissória]->EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL (159) POLO ATIVO: Nome: STUDIO S FORMATURAS 

EIRELI Endereço: RUA B, QUADRA 2, CASA 14, 14, aeroporto novo, 

CÁCERES - MT - CEP: 79017-121 POLO PASSIVO: Nome: FERNANDO 

AMORIM OLIVEIRA Endereço: RUA B1, N° 48, 48, LIBERDADE, PEIXOTO DE 

AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO 

DA PARTE AUTORA para dar prosseguimento ao feito, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de extinção, nos termos do artigo 485 da Lei 

13.105/2015, conforme despacho, e documentos vinculados disponíveis 

no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, 

cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo deste mandado. 

FINALIDADE 2- INDICAR BENS PENHORÁVEIS EM NOME DO EXECUTADO, 

SOB PENA DE EXTINÇÃO DO FEITO. COMPLEMENTO : 1. Nos termos do art 

485, do CPC, o juiz não resolverá o mérito quando: II - o processo ficar 

parado durante mais de 1 (um) ano por negligência das partes; III - por não 

promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a 

causa por mais de 30 (trinta) dias; ADVERTÊNCIAS AO OFICIAL DE 

JUSTIÇA:1. Nos termos do art. 212, §2º, do CPC, as citações e intimações, 

independentemente de autorização judicial, poderão realizar-se no período 

de férias forenses, nos feriados ou dias úteis fora do horário de 6h às 

20h, observado o disposto no artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal. 

2. Nos termos do art. 252, do CPC, quando, por 2 (duas) vezes, o oficial 

de justiça houver procurado o citando em seu domicílio ou residência sem 

o encontrar, deverá, havendo suspeita de ocultação, intimar qualquer 

pessoa da família ou, em sua falta, qualquer vizinho de que, no dia útil 

imediato, voltará a fim de efetuar a citação, na hora que designar. 3. Nos 

termos do art. 372 da CNGC inexistindo prazo expressamente 

determinado, os mandados deverão estar cumpridos no prazo máximo de 

(10) dez dias. PEIXOTO DE AZEVEDO, 23 de abril de 2020. (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000879-11.2018.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

STUDIO S FORMATURAS EIRELI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIO GESSINGER VIANA DE OLIVEIRA OAB - MT24755/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA DEJANE RODRIGUES DOS REIS (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PEIXOTO DE AZEVEDO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

PEIXOTO DE AZEVEDO RUA PEDRO ÁLVARES CABRAL, 38, CENTRO, 

PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 MANDADO DE INTIMAÇÃO 

EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO EVANDRO 

JUAREZ RODRIGUES PROCESSO n. 1000879-11.2018.8.11.0023 Valor da 

causa: R$ 2.068,00 ESPÉCIE: [Nota Promissória]->EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL (159) POLO ATIVO: Nome: STUDIO S FORMATURAS 

EIRELI Endereço: RUA B, QUADRA 2, CASA 14, 14, aeroporto novo, 

CÁCERES - MT - CEP: 79017-121 POLO PASSIVO: Nome: MARIA DEJANE 

RODRIGUES DOS REIS Endereço: RUA MADUREIRA, N° 711, 711, 

jerusalem, PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, Indicar o endereço da 

executada atualizado, no prazo legal. FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para dar prosseguimento ao feito, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção, nos termos do artigo 485 

da Lei 13.105/2015, conforme despacho, e documentos vinculados 

disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo deste 

mandado. COMPLEMENTO : 1. Nos termos do art 485, do CPC, o juiz não 

resolverá o mérito quando: II - o processo ficar parado durante mais de 1 

(um) ano por negligência das partes; III - por não promover os atos e as 

diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 

(trinta) dias; ADVERTÊNCIAS AO OFICIAL DE JUSTIÇA:1. Nos termos do 

art. 212, §2º, do CPC, as citações e intimações, independentemente de 

autorização judicial, poderão realizar-se no período de férias forenses, 

nos feriados ou dias úteis fora do horário de 6h às 20h, observado o 

disposto no artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal. 2. Nos termos do 

art. 252, do CPC, quando, por 2 (duas) vezes, o oficial de justiça houver 

procurado o citando em seu domicílio ou residência sem o encontrar, 

deverá, havendo suspeita de ocultação, intimar qualquer pessoa da família 

ou, em sua falta, qualquer vizinho de que, no dia útil imediato, voltará a fim 
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de efetuar a citação, na hora que designar. 3. Nos termos do art. 372 da 

CNGC inexistindo prazo expressamente determinado, os mandados 

deverão estar cumpridos no prazo máximo de (10) dez dias. PEIXOTO DE 

AZEVEDO, 23 de abril de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Comarca de Pontes e Lacerda

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002865-30.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO RODRIGUES DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL NEVACK RIBEIRO OAB - SP0310498A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PONTES E 

LACERDA SENTENÇA Processo: 1002865-30.2018.8.11.0013. AUTOR(A): 

ANTONIO RODRIGUES DA SILVA RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL RELATÓRIO ANTONIO RODRIGUES DA SILVA propôs a presente 

Ação de Aposentadoria Rural por Idade em face do Instituto Nacional de 

Seguro Social, ambos qualificados nos autos, sustentando que se fazem 

presentes os requisitos fáticos e legais para procedência do pedido. 

Citado, o INSS apresentou contestação pugnando pela improcedência do 

pedido contido na inicial. Realizada audiência de instrução e julgamento 

foram ouvidas as testemunhas arroladas pelo autor. É o relatório. Decido. 

MÉRITO A Lei 8.213/91 em seu artigo 55, § 3º, prevê que: “§ 3º - A 

comprovação de tempo de serviço para os efeitos desta lei, inclusive 

mediante justificação administrativa ou judicial, conforme o disposto no art. 

108, só produzirá efeito quando baseada em início de prova material, não 

sendo admitida prova exclusivamente testemunhal, salvo na ocorrência de 

motivo de força maior ou caso fortuito, conforme disposto no 

Regulamento”. Nesse sentido, de que a prova unicamente testemunhal não 

é suficiente para comprovação da atividade rurícola, são os enunciados 

de súmula 27 do Tribunal Regional Federal da 1ª. Região e súmula 149 do 

Tribunal da Cidadania, vejamos: Súmula 27 do Tribunal Regional Federal da 

1ª. Região – Não é admissível prova exclusivamente testemunhal para 

reconhecimento de tempo de exercício de atividade urbana e rural Súmula 

149 do Tribunal da Cidadania – A prova exclusivamente testemunhal não 

basta à comprovação da atividade rurícola, para efeito da obtenção de 

benefício previdenciário. Partindo desses preceitos, observo que foi 

juntado aos autos pela parte autora documentos que comprovam o vinculo 

ruralista de autora. Esse início de prova material foi completada pela prova 

oral colhida em audiência, conforme se evola dos termos de oitiva. Dessa 

forma, restou atendido pela autora a comprovação do exercício de 

atividade rural no período imediatamente anterior ao requerimento do 

benefício, em número de meses idêntico à carência do referido benefício. 

DISPOSITIVO Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, nos 

termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, resolvendo o mérito e 

encerrando a fase de conhecimento para condenar o réu à conceder à 

autora o benefício da aposentadoria rural por idade, na base de um salário 

mínimo mensal, retroagindo a data do indeferimento administrativo pela 

autarquia (08/05/2018). Referido benefício deverá ser acrescido de 

atualização, remuneração do capital e compensação da mora através dos 

índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de 

poupança, nos termos do art. 1º-F da Lei 9.494/97, com a redação da Lei 

11.960/2009, a partir da citação válida (Súmula 204, STJ), devendo ser 

observado para tanto o Manual de Cálculo da Justiça Federal. Condenar o 

réu a pagar os honorários de sucumbência ao patrono do autor que fixo 

em 10% sobre o valor do débito, observando-se o entendimento da 

Súmula 111 do STJ, de que os honorários somente incidem sobre as 

parcelas vencidas até a prolação da sentença. Injustificado o reexame 

necessário, face ao valor da condenação e os demais consectários não 

excederem o montante estipulado pelo art. 496, § 3º do CPC. Transitado 

em julgado, proceda-se o arquivamento do feito com as cautelas de estilo. 

P.R.I.C. , 11 de outubro de 2019. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000556-36.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

DORIVAL CAPEL MUNHOZ (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANA BARBIERI CARNEIRO OAB - MT0013705-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REU)

CARLOS NATANIEL WANZELER (REU)

CARLOS ROBETO COSTA (REU)

JAMES MATTHEW MERRILL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DESPACHO Processo: 1000556-36.2018.8.11.0013. AUTOR(A): 

DORIVAL CAPEL MUNHOZ REU: YMPACTUS COMERCIAL S/A, CARLOS 

ROBETO COSTA, CARLOS NATANIEL WANZELER, JAMES MATTHEW 

MERRILL Vistos, etc. Trata-se de Ação de Liquidação de Sentença 

proposta em face de Ympactus Comercial Ltda. (nome fantasia Telexfree), 

objetivando a liquidação da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível 

da Comarca de Rio Branco/AC nos autos da ação civil pública sob nº 

0800224-44.2013.8.01.0001. Aduz, em síntese, que celebrou contrato com 

a executada, assim, com a publicação da sentença na ação civil pública, 

restou inerente seu direito de reaver a quantia paga. Assevera que não 

detém a posse dos documentos que comprovam a contratação com a 

requerida, pugnando pela intimação da executada a fim de exibir os 

documentos concernentes ao contrato havido entre as partes e ao 

prejuízo suportado, nos termos do art. 396 do CPC. Com a inicial vieram os 

documentos. Vieram os autos conclusos. É o breve relatório. Cuida-se de 

ação de liquidação de sentença coletiva, em que a parte exequente requer 

a exibição dos documentos em posse da executada, aduzindo a 

existência de vínculo jurídico entre as partes. Inicialmente, cumpre 

esclarecer que no caso em comento a liquidação de sentença visa o 

aclaramento do quantum debeatur (quanto é devido), de modo que os 

elementos: an debeatur (a existência da dívida), cui debeatur (a quem é 

devido) e quis debeat (quem deve) devem ser pré-existentes, entretanto, 

em se tratando de sentença proferida em ação civil pública coletiva, com 

efeitos erga omnes, cabe ao indivíduo lesado quando da propositura da 

liquidação de sentença demonstrar a presença de tais elementos, a fim de 

comprovar que os efeitos da sentença lhe alcançam. Nesse prisma, o 

recebimento da liquidação de sentença coletiva está condicionado à 

comprovação da relação jurídica entre as partes, a fim de evidenciar que a 

condenação proferida nos autos da ação coletiva abrange o negócio em 

tese realizado pelas partes. Entretanto, o exequente não juntou qualquer 

prova ou, ao menos, um início de prova documental, que indicasse a 

realização de negócio jurídico entre as partes, de maneira que a ausência 

desta prova material reflete na ausência do interesse de agir, pressuposto 

processual inerente ao bom desenvolvimento da demanda. O mesmo 

ocorre com o pedido incidental de exibição de documentos, que resta 

prejudicado pela ausência de comprovação da relação jurídica das partes, 

capaz de afirmar a obrigatoriedade da executada em deter a posse de tais 
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documentos, consoante art. 397 do CPC: Art. 397. O pedido formulado 

pela parte conterá: I - a individuação, tão completa quanto possível, do 

documento ou da coisa; II - a finalidade da prova, indicando os fatos que 

se relacionam com o documento ou com a coisa; III - as circunstâncias em 

que se funda o requerente para afirmar que o documento ou a coisa 

existe e se acha em poder da parte contrária. Ante o exposto, determino a 

intimação da parte autora para que, no prazo de 15 dias, junte aos autos 

prova do negócio jurídico realizado entre as partes, bem como para que 

especifique os documentos a serem exibidos, sob pena de extinção do 

feito sem resolução do mérito. Deverá o exequente comprovar: a) Data do 

ingresso na rede Telexfree; b) Qual e quantos planos adquiridos (Ad 

Central, Ad Central Family); c) Comprovante de pagamento para ingresso 

na rede; d) Se ativou contas 99 Telexfree e quantas ativou; e) Se recebeu 

alguma bonificação enquanto permaneceu no negócio, qual o valor e qual 

a data do recebimento; f) Caso o ingresso no negócio tenha se dado por 

meio de bônus de terceiro, apontar quem é o terceiro, demonstrar que o 

terceiro era divulgador e demonstrar que pagou ao terceiro pelo uso do 

crédito do mesmo. g) Boletos Bancários e comprovantes de pagamento, 

caso tenha ingressado dessa forma; h) Extrato Bancário de Transferência 

de valores ao divulgador já atuante e que comprou suas contas na 

empresa, situação ocorrida quando do ingresso através de outro 

divulgador; i) Print de telas do Back Office; j) E-mail enviados pela 

empresa, que comprovam a existência, ativação, pagamento das contas 

adquiridas; k) Requerimento de devolução; l) Contrato; m) Caso não 

possua nenhum dos documentos informados anteriormente, terá ao menos 

que saber informar a quantidade de contas adquiridas em seu CPF, os 

valores pagos, a data do pagamento/ativação da conta, e login criado. 

Intimem-se. , 22 de abril de 2020. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1001269-40.2020.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDA VALERIA PALHARINI MARCOLIN (REQUERENTE)

VALDIR PALHARINI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANETE GARCIA DE OLIVEIRA VALDEZ OAB - MT0003908A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEDINEI PALHARINI (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DECISÃO Processo: 1001269-40.2020.8.11.0013. 

REQUERENTE: APARECIDA VALERIA PALHARINI MARCOLIN, VALDIR 

PALHARINI REQUERIDO: SEDINEI PALHARINI Vistos O jurista Luiz 

Guilherme Marinoni, ao lecionar que “o procedimento da cognição parcial 

privilegia os valores certeza e celeridade”, define como objetivos próprios 

da tutela de cognição sumarizada: I) assegurar a viabilidade da realização 

de um direito ameaçado por perigo de dano iminente; II) realizar 

antecipadamente um direito, em face de uma situação de perigo; e III) 

realizar um direito em vista de suas peculiaridades e em razão dos custos 

do procedimento comum. Para a antecipação total ou parcial dos efeitos da 

tutela fundamentada em urgência é imprescindível que se façam presentes 

os elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano 

ou o risco ao resultado útil do processo, sendo que poderá ser concedida 

liminarmente ou após justificação prévia, nos termos do art. 300 do Código 

de Processo Civil. O juízo de probabilidade não decorre da aparência do 

direito por indução, mas da percepção de dados concretos traduzidos no 

processo judicial. A aquisição do conhecimento é necessária para 

possibilitar a argumentação judicial, não com vistas ao estabelecimento de 

verdades absolutas, mas de certeza do caso concreto, que é necessária 

para possibilitar a argumentação judicial, não com vistas ao 

estabelecimento de verdades absolutas, mas de certeza do caso 

concreto. Partindo desse preceito entendo que se fazem presentes nos 

autos os requisitos autorizadores para a antecipação de tutela pedida. 

Nesse aspecto, registro que os documentos acostados ao processo, bem 

como diante da atual fase processual que se encontra, fica evidenciada a 

urgência no deferimento da presente medida. Cabe consignar ainda que 

se entende como probabilidade de direito àquele que não decorre, repito, 

da aparência do direito por indução, mas da percepção de dados 

concretos traduzidos no processo judicial, o que diante dos fatos 

alegados até então resta caracterizado. Ainda por perigo de dano ou o 

risco ao resultado útil do processo não se apresenta que o não 

deferimento da medida poderá causar danos irreversíveis ou de difícil 

reparação ou até mesmo perda da tutela mediata pretendida. Diante disso, 

entendo que a antecipação de tutela pretendida encontra respaldo legal. 

Posto isso, defiro a antecipação de tutela nomeando o requerente VALDIR 

PALHARINI como curador provisório do Interditando, a fim de que possa 

representá-lo em todos os atos da vida civil, tais como a gestão 

patrimonial, financeira, social e negocial, como também em atos 

relacionados à integridade física e a tratamentos médicos. Cite-se a parte 

requerida com as advertências para apresentar resposta, querendo e no 

prazo legal de 15 (quinze) dias, sob pena de revelia e confissão quanto a 

matéria de fato. Realizada a citação e sendo apresentada a contestação 

dê-se vista ao autor para impugnação. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1004619-70.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA MARLY BOTELHO BARBOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IVOMAR DE SOUZA REIS OAB - MT26148/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DECISÃO Processo: 1004619-70.2019.8.11.0013. 

REQUERENTE: MARIA MARLY BOTELHO BARBOSA REQUERIDO: ESTADO 

DE MATO GROSSO Revendo melhora e de forma mais acurada a 

gratuidade de justiça, verifico que a parte autora para, na forma do art. art. 

99, §2º do Código de Processo Civil alegou ser hipossuficiente e juntou 

aos autos documentos comprobatórios da incapacidade econômica, esta 

apresentou declaração de imposto de renda,com valores a serem 

restituidos e declaração d e hipossuficência. Contudo, tais documentos 

não afastam os elementos que evidenciam a falta dos pressupostos legais 

para a concessão da gratuidade, a saber: ser servidora pública durante 

quinze anos aproximadamente, nomeação de advogado particular para 

defender a causa, valores a serem restituidos do imposto de renda. Fica, 

assim, afastada a presunção relativa prevista no art. 99, §3º do CPC. Ante 

o exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE CONCESSÃO DA GRATUIDADE DA 

JUSTIÇA formulado pela parte autora e DETERMINO a intimação da parte 

autora para comprovar o recolhimento das custas e taxa judiciária, no 

prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de extinção do processo sem 

resolução de mérito. Outrossim, considerando que a requerente alegou em 

sua peça exordial que fora contratada de forma temporária, sem concurso 

público, por mais de 15 anos, dê-se vistas ao Ministério Público para 

ciência e providências que entender cabíveis. Pontes e Lacerda/MT, 16 de 

abril de 2020. Leonardo de Araujo Costa Ttumiati Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000320-16.2020.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA ANDRADE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDISON OLIVEIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT18255-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DESPACHO Processo: 1000320-16.2020.8.11.0013. AUTOR: 

JOAO BATISTA ANDRADE REU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 

22/07/2020 às 13hs. Intimem-se , 16 de abril de 2020. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001282-39.2020.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

P.E.M. MACHADO - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLITO FERNANDES NETO OAB - MT18503/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TAIAMA RENT A CAR LTDA - ME (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DESPACHO Processo: 1001282-39.2020.8.11.0013. AUTOR: 

P.E.M. MACHADO - ME REU: TAIAMA RENT A CAR LTDA - ME 

Recolham-se as custas. , 22 de abril de 2020. Juiz(a) de Direito
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Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1000408-88.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIANA DE MORAES (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DONIZETE BENEDITO DE SOUZA (REU)

ODETE ALVES DE SOUZA. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO RAFAEL DA ROCHA SILVA OAB - MT24580-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DESPACHO Processo: 1000408-88.2019.8.11.0013. AUTOR(A): 

JOSIANA DE MORAES REU: DONIZETE BENEDITO DE SOUZA, ODETE 

ALVES DE SOUZA. O acordo pode ser obtido em qualquer fase 

processual, inclusive fora dos autos por iniciativa das partes. Com relação 

ao prazo de defesa, tendo em vista a não realização de audiência de 

conciliação até a presente oportunidade, concedo novo prazo a contar da 

intimação desta decisão. Intime-se pessoalmente o Escritório Modelo para 

apresentar defesa. Com relação ao esclarecimento dos alimentos fixados 

na inicial, considerando a emenda da inicial em face dos avós paternos e a 

solidariedade quanto ao pagamento da verba alimentar, determino que os 

efeitos da liminar sejam aplicados aos avós paternos, o teor da decisão 

que ora fixou alimentos. Intimem-se para pagamento. Outrossim, 

considerando a urgência da medida e dos interesses na presente causa, 

designo, desde já, audiência de instrução e julgamento para o dia 30 de 

junho de 2020, às 13hs. Intimem-se as partes para depoimento pessoal e 

as testemunhas arroladas pelas partes. (Requerentes e Requeridos), 

devendo as partes apresentarem rol de testemunhas. Pontes e 

Lacerda/MT, 15 de abril de 2020. Leonardo de Araujo Costa Tumiati Juiz(a) 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002681-40.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO FAVA DE AFONSO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA OAB - TO3364 (ADVOGADO(A))

PAULO ROGERIO DE SOUZA E SILVA OAB - MT0020236A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DESPACHO Processo: 1002681-40.2019.8.11.0013. AUTOR(A): 

SEBASTIAO FAVA DE AFONSO REU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL Designo audiência para o dia 22/07/2020 ás 16hs. Intimem-se. , 22 

de abril de 2020. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002840-80.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

JOAQUIM ONOFRE DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA OAB - TO3364 (ADVOGADO(A))

PAULO ROGERIO DE SOUZA E SILVA OAB - MT0020236A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DESPACHO Processo: 1002840-80.2019.8.11.0013. AUTOR(A): 

JOAQUIM ONOFRE DA SILVA REU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL Designo audiência para o dia 22/07/2020 às 15h30. Intimem-se. , 

22 de abril de 2020. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002981-02.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO PEREIRA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA OAB - TO3364 (ADVOGADO(A))

PAULO ROGERIO DE SOUZA E SILVA OAB - MT0020236A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DESPACHO Processo: 1002981-02.2019.8.11.0013. AUTOR(A): 

JOAO PEREIRA DA SILVA REU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL Designo audiência para o dia 23/07/2020 às 13hs. Intimem-se. , 22 

de abril de 2020. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002866-15.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

GELCINA APARECIDA DA SILVA MORAES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GILMAR ANTONIO DO PRADO JUNIOR OAB - MT0010709A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RENATA CRISTINY PIRES DA SILVEIRA RODRIGUES - ME (REU)

Banco OLÉ CONSIGNADO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO OAB - MG103082-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DESPACHO Processo: 1002866-15.2018.8.11.0013. AUTOR(A): 

GELCINA APARECIDA DA SILVA MORAES REU: BANCO OLÉ 

CONSIGNADO, RENATA CRISTINY PIRES DA SILVEIRA RODRIGUES - ME 

Ao requerido para recolhimento dos honorários periciais, no prazo de 05 

dias. Com o depósito, expeça-se alvará em favor do Sr. Perito. Às partes 

para que apresentem quesitos e assistente técnico caso queiram. Após, 

intimem-se o Sr. perito para designar data e apresentar laudo em 20 dias. , 

23 de abril de 2020. Juiz(a) de Direito

Expediente

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 59038 Nr: 4604-36.2010.811.0013

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J. Santos Calçados, Jair dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procuradoria Geral do Estado 

de Mato Gosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): J. SANTOS CALÇADOS, CNPJ: 

02447043000145 e atualmente em local incerto e não sabido JAIR DOS 

SANTOS, Cpf: 09178546168, Rg: 7.380.413, Filiação: Florinda dos Santos, 

data de nascimento: 11/05/1952, brasileiro(a), natural de Presidente 

Prudente-SP, casado(a), comerciante. atualmente em local incerto e não 

sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 18/10/2010.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO em face de J. 

SANTOS CALÇADOS e JAIR DOS SANTOS, na quantia abaixo 

especificada, referente ao débito de EXECUÇÃO FISCAL, inscrito(s) na(s) 

seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 2010-8141/2010.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 01/10/2010

 - Valor Total: R$16.610,02 - Valor Atualizado: R$16.610,02 - Valor 

Honorários: R$0,00

Despacho/Decisão: Cite-se por edital.Cumpra-se.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 
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aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Maria de Fátima Lemos 

França, digitei.

Pontes e Lacerda, 16 de março de 2020

Caio Alves Arantes Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000223-16.2020.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON AFONSO (AUTOR)

S. P. A. (AUTOR(A))

WANESSA VILLAR PEREZ AFONSO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

WANESSA MORAIS SANTOS OAB - MT19453-O (ADVOGADO(A))

ALAN VITOR BRAGA OAB - MT0008443A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE PONTES E LACERDA CERTIDÃO NÚMERO DO 

PROCESSO:1000223-16.2020.8.11.0013 Tipo:  Cível  Espéc ie : 

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) PARTE AUTORA: AUTOR: EDSON 

AFONSO AUTOR(A): WANESSA VILLAR PEREZ AFONSO, S. P. A. PARTE 

RÉ: REU: AZUL LINHAS AEREAS Certifico para os fins de direito que, a 

contestação de ID 31452582 apresentada é tempestiva. Assim, com 

amparo no provimento 56/2007-CGJ, abrimos vista para autora se 

manifestar. Pontes e Lacerda, 23/04/2020. FERNANDA MIKAELA SOUZA 

LEITE GRANGEIRO Analista Judiciário(a) - Assinado eletronicamente. Sede 

do juízo e Informações: Av. Paraná, nº 2598, Bairro: São José, Cidade: 

Pontes e Lacerda-MT Cep:78250-000 - Fone: (65) 3266-8600.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000223-16.2020.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON AFONSO (AUTOR)

S. P. A. (AUTOR(A))

WANESSA VILLAR PEREZ AFONSO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

WANESSA MORAIS SANTOS OAB - MT19453-O (ADVOGADO(A))

ALAN VITOR BRAGA OAB - MT0008443A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE PONTES E LACERDA CERTIDÃO NÚMERO DO 

PROCESSO:1000223-16.2020.8.11.0013 Tipo:  Cível  Espéc ie : 

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) PARTE AUTORA: AUTOR: EDSON 

AFONSO AUTOR(A): WANESSA VILLAR PEREZ AFONSO, S. P. A. PARTE 

RÉ: REU: AZUL LINHAS AEREAS Certifico para os fins de direito que, a 

contestação de ID 31452582 apresentada é tempestiva. Assim, com 

amparo no provimento 56/2007-CGJ, abrimos vista para autora se 

manifestar. Pontes e Lacerda, 23/04/2020. FERNANDA MIKAELA SOUZA 

LEITE GRANGEIRO Analista Judiciário(a) - Assinado eletronicamente. Sede 

do juízo e Informações: Av. Paraná, nº 2598, Bairro: São José, Cidade: 

Pontes e Lacerda-MT Cep:78250-000 - Fone: (65) 3266-8600.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000301-10.2020.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

RONAIR APARECIDO DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FÁBIO RIBAS TERRA OAB - MT0007205A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO SEGUROS S/A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE PONTES E LACERDA CERTIDÃO NÚMERO DO 

PROCESSO:1000301-10.2020.8.11.0013 Tipo:  Cível  Espéc ie : 

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) PARTE AUTORA: AUTOR: RONAIR 

APARECIDO DE SOUZA PARTE RÉ: REU: BRADESCO SEGUROS S/A 

Certifico que a contestação apresentada (IDs 31453261 e seguintes) é 

tempestiva. Assim, intimo a parte autora para apresentar impugnação, no 

prazo legal. Pontes e Lacerda, 23/04/2020. GEAN CARLOS BALDUINO 

JUNIOR Analista Judiciário(a) - Assinado eletronicamente. Sede do juízo e 

Informações: Av. Paraná, nº 2598, Bairro: São José, Cidade: Pontes e 

Lacerda-MT Cep:78250-000 - Fone: (65) 3266-8600.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 116567 Nr: 2397-54.2016.811.0013

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Roberto Rodrigues

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Brasil Telecom S/A (OI)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO MOREIRA RODRIGUES - 

OAB:21494/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Denner B. Mascarenhas 

Barbosa - OAB:MT 13.245 A

 Certifico para os devidos fins que nesta data procedo a juntada do alvará 

eletrônico expedido em favor da parte autora. Para constar lavrei a 

presente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 128512 Nr: 7433-77.2016.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Eduardo Santos de Almeida

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista o retorno dos autos à Primeira Instância, com amparo ao 

prov.56/2007-CGJ, abro vista às partes para manifestação.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 129939 Nr: 8139-60.2016.811.0013

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FABRICIO VIEIRA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A. P. DE QUEIROZ E CIA LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Weliton Santiago Aragão - 

OAB:MT0025833O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MIGUEL DE CARVALHO 

FRANCO - OAB:3498/A, WELITON SANTIAGO ARAGÃO - OAB:25833/O

 Certifico para os devidos fins que nesta data procedo a juntada do alvará 

eletrônico expedido em favor da parte requerida. Para constar lavrei a 

presente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 135239 Nr: 1557-10.2017.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WILIANA ALVES ROSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os fins de direito que, conforme Recurso de Apelação de 

ref.64, e com amparo ao prov.56/2007-CGJ, abro vista a parte autora para 
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que apresente as contrarrazões, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 160981 Nr: 876-06.2018.811.0013

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rita Pereira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ramão Wilson Júnior - 

OAB:11702/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins que nesta data procedo a juntada do alvará 

eletrônico expedido em favor da parte autora. Para constar lavrei a 

presente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 166306 Nr: 3320-12.2018.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio Clesio Queiroz de Oliveira Junior

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lúcia Medeiros Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLITO FERNANDES NETO - 

OAB:18503/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edison Oliveira de Souza 

Junior - OAB:18255/B

 Certifico para os fins de direito que, conforme Recurso de Apelação de 

ref.99 apresentado, e com amparo ao prov.56/2007-CGJ, abro vista a 

parte autora para que apresente as contrarrazões, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 167522 Nr: 3876-14.2018.811.0013

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDEANI NUNES DE FIGUEIREDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ÁGUAS PONTES E LACERDA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edison Oliveira de Souza 

Junior - OAB:18255/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS EDUARDO JORGE 

BERNARDINI - OAB:242289, PAULO ROBERTO SANTORO SALOMÃO - 

OAB:199.085/SP

 Certifico para os devidos fins que nesta data procedo a juntada do alvará 

eletrônico expedido em favor da parte autora. Para constar lavrei a 

presente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 167754 Nr: 4000-94.2018.811.0013

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAURINA MARTINS DE SOUZA GONCALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins que nesta data procedo a juntada do alvará 

eletrônico expedido em favor da parte autora. Para constar lavrei a 

presente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 113286 Nr: 1349-60.2016.811.0013

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIDNEY STRAPAZZON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HAILTON MAGIO - OAB:15839/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins que nesta data procedo a juntada do alvará 

eletrônico expedido em favor da parte autora. Para constar lavrei a 

presente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 125528 Nr: 6005-60.2016.811.0013

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO FERREIRA DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL NEVACK RIBEIRO - 

OAB:310498

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins que nesta data procedo a juntada do alvará 

eletrônico expedido em favor da parte autora. Para constar lavrei a 

presente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 145364 Nr: 5861-52.2017.811.0013

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVONICE ISIDIO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins que nesta data procedo a juntada do alvará 

eletrônico expedido em favor da parte autora. Para constar lavrei a 

presente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 153079 Nr: 9453-07.2017.811.0013

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Josefa Aparecida dos Santos Moreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins que nesta data procedo a juntada do alvará 

eletrônico expedido em favor da parte autora. Para constar lavrei a 

presente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 159979 Nr: 440-47.2018.811.0013

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria José de Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARETUSA APARECIDA 

FRANCISCA MOREIRA - OAB:13095-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins que nesta data procedo a juntada do alvará 

eletrônico expedido em favor da parte autora. Para constar lavrei a 

presente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 99843 Nr: 2017-65.2015.811.0013

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MANOEL MESSIAS GUEDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins que nesta data procedo a juntada do alvará 

eletrônico expedido em favor da parte autora. Para constar lavrei a 

presente.

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida
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 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano Roos

 Cod. Proc.: 199385 Nr: 7758-47.2019.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cladolvino Serafim Avelar

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Agricola Paes de Barros - 

OAB:6700/MT

 Vistos, etc.

Trata-se de ação penal desmembrada em 29/07/2018 em relação aos 

denunciados RUBINEI ARRUDA AVELAR e CLADOLVINO SERAFIM 

AVELAR, pela prática, em tese, do crime descrito no art. 121, §2º, incisos 

II e IV, do código Penal.

Ambos os denunciados foram citados por edital (fls. 342/343) e até a 

presente data não apresentaram resposta á acusação.

Assim, DÊ-SE vista ao Ministério Público para manifestação em 15 dias.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 189716 Nr: 2761-21.2019.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dionizio Joaquim da Silva Neto, Mateus 

Marangoni Silva, Rafael Ferreira Barros, Bruno Gustavo Barbosa Silva, 

Marcio Garcia Penha, Fabio Juan da Costa de Morais, Emerson Alexandre 

Souto Silva, Rafael Henrique Barbosa da Silva, Fagner Borges Gomes de 

Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:, DOUGLAS SILAS DE PADUA ALVES - 

OAB:19984/O, Fernando Henrique Viola de Almeida - OAB:355.024 

SP, Pedro Paulo Silva Macedo - OAB:18079/0, WILSON DONIZETH DE 

FREITAS FARIA - OAB:4.202

 Certifico e dou fé que, impulsiono para publicação da intimação dos 

advogados cadastrados nos autos para apresentação das alegações 

finais.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003826-34.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

MERIAN LIMA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALAN VITOR BRAGA OAB - MT0008443A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIANA GOULART PENTEADO OAB - SP167884-O (ADVOGADO(A))

 

Intimar advogado da parte promovente para indicar os dados bancários 

para liberação de alvará

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001284-09.2020.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

KELVYN JONHSON ALVES LIMA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REU)

 

PROCESSO n. 1001284-09.2020.8.11.0013 POLO ATIVO:KELVYN 

JONHSON ALVES LIMA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: PAULA 

ARAUJO COSTA POLO PASSIVO: BANCO BRADESCO FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação 1 Data: 

15/06/2020 Hora: 13:30 , no endereço: AVENIDA PARANÁ, 2054, SÃO 

JOSÉ, PONTES E LACERDA - MT - CEP: . 23 de abril de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000210-17.2020.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

OLIVIO SOARES DA SILVA OAB - 024.360.526-97 (REPRESENTANTE)

ADRIANO DOMINGUES FERNANDES OAB - MT0013384A 

(ADVOGADO(A))

PAULO LINO DA SILVA OAB - MT25926/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (INTERESSADO)

 

Certifico que, analisando os autos, verifiquei que a parte ré não foi citada 

da presente ação (conforme abaixo), uma vez que a citação deve ser 

expedição eletrônica. Sendo assim, será citada/intimada, nesta data. 

Certifico ainda que, a certidão de ID. 31364601 é nula. Despacho 

(4061683) ESTADO DE MATO GROSSO Representante: 

PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO Diário Eletrônico 

(29/01/2020 14:24:08) O sistema registrou ciência em 31/01/2020 00:00:00 

Prazo: 30 dias 05/05/2020 23:59:59 (para manifestação) NÃO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001135-13.2020.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA APARECIDA DE OLIVEIRA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO LINO DA SILVA OAB - MT25926/O (ADVOGADO(A))

ADRIANO DOMINGUES FERNANDES OAB - MT0013384A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

Intimação dos advogados da promovente para, no prazo legal, apresentar 

impugnação à contestação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001290-16.2020.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

EULINEIDE PRUDENCIO DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INTERBELLE COMERCIO DE PRODUTOS DE BELEZA LTDA (REU)

 

PROCESSO n. 1001290-16.2020.8.11.0013 POLO ATIVO:EULINEIDE 

PRUDENCIO DOS SANTOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: PAULA 

ARAUJO COSTA POLO PASSIVO: INTERBELLE COMERCIO DE PRODUTOS 

DE BELEZA LTDA FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

Conciliação 1 Data: 17/06/2020 Hora: 13:30 , no endereço: AVENIDA 

PARANÁ, 2054, SÃO JOSÉ, PONTES E LACERDA - MT - CEP: . 23 de abril 

de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) 

pelas normas da CNGC

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000062-06.2020.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

MARINEI MACHADO DA SILVA (TESTEMUNHA)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAMAO WILSON JUNIOR OAB - MT11702-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (TESTEMUNHA)

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA DECISÃO Processo: 

1000062-06.2020.8.11.0013. TESTEMUNHA: MARINEI MACHADO DA 

SILVA TESTEMUNHA: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. 1- 

Pretende a parte autora a tutela de urgência para a imediata incorporação 
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ao salário do percentual de 11,98% referente à diferença de URV. Ocorre 

que o art. 7º da Lei 12.016/09, aplicável às tutelas de urgência, proíbe a 

concessão de liminar que tenha por objeto a concessão de aumento ou a 

extensão de vantagens ou pagamento de qualquer natureza. Ante o 

exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. 2- O Enunciado 1, 

aprovado no XIII Encontro de Juízes dos Juizados Especiais de Mato 

Grosso, dispõe que “a critério do juiz, poderá ser dispensada a realização 

da audiência de conciliação, no âmbito do Juizado Especial da Fazenda 

Pública, desde que fixe o prazo de 30 (trinta) dias para apresentar 

defesa”. Considerando que o ente federativo réu já se manifestou em 

outros feitos informando o desinteresse na realização da audiência de 

conciliação, deixo de designá-la. Caso já tenha sido designada pela 

Secretaria ou automaticamente pelo sistema PJE, CANCELE-SE A 

AUDIÊNCIA DESIGNADA. Determino a CITAÇÃO da parte ré, pela via 

eletrônica (sistema PJe), para apresentar contestação no prazo de 30 

(trinta) dias (analogia ao art. 7º da Lei 12.153/09). Pontes e Lacerda, 23 de 

abril de 2020. Elmo Lamoia de Moraes Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001008-12.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

MONICA PEREIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA OAB - MT15634-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA S E N T E N Ç A Numero do 

Processo: 1001008-12.2019.8.11.0013 EXEQUENTE: MONICA PEREIRA 

EXECUTADO: VIVO S.A. Vistos, etc. A sentença dispensa relatório, 

consoante disposição do artigo 38, da Lei n. 9.099/95. Considerando que a 

parte executada satisfez a obrigação, JULGO EXTINTA A EXECUÇÃO OU 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, com fundamento no art. 924, II, do Código 

de Processo Civil. Sem custas e honorários advocatícios neste grau de 

jurisdição. P.R.I. Com fundamento no art. 914 e 915 da CNGC, dou como 

transitada em julgado a sentença nesta data, desnecessária a intimação 

das partes. Intime-se a parte exequente para indicar os dados bancários 

em 5 dias. Expeça-se alvará para levantamento, pela parte exequente, da 

quantia depositada nos autos, se necessário. Determino a liberação de 

todas as penhoras em excesso e restrições oriundas destes autos. Após, 

ao arquivo, com baixa. Pontes e Lacerda/MT, 23 de abril de 2020. Elmo 

Lamoia de Moraes Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000286-75.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELICA MOREIRA BUNGENSTAB SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA DORRIGUETTE DE OLIVEIRA OAB - MT0015336A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIA VAREJO S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

MAURICIO MARQUES DOMINGUES OAB - SP0175513A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA S E N T E N Ç A Numero do 

Processo: 1000286-75.2019.8.11.0013 EXEQUENTE: ANGELICA MOREIRA 

BUNGENSTAB SANTOS EXECUTADO: VIA VAREJO S/A Vistos, etc. A 

sentença dispensa relatório, consoante disposição do artigo 38, da Lei n. 

9.099/95. Considerando que a parte executada satisfez a obrigação, 

JULGO EXTINTA A EXECUÇÃO OU CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, com 

fundamento no art. 924, II, do Código de Processo Civil. Sem custas e 

honorários advocatícios neste grau de jurisdição. P.R.I. Com fundamento 

no art. 914 e 915 da CNGC, dou como transitada em julgado a sentença 

nesta data, desnecessária a intimação das partes. Expeça-se alvará para 

levantamento, pela parte exequente, da quantia depositada nos autos, se 

necessário. Determino a liberação de todas as penhoras em excesso e 

restrições oriundas destes autos. Após, ao arquivo, com baixa. Pontes e 

Lacerda/MT, 23 de abril de 2020. Elmo Lamoia de Moraes Juiz de Direito

Comarca de São José do Rio Claro

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000560-13.2018.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

B. E. R. F. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YAISSA ALEXANDRE BRAGAGNOLO OAB - MT24723/O 

(ADVOGADO(A))

ANDREA CRISTIANE RAMOS GOUVEA OAB - 016.762.751-18 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

W. R. F. (EXECUTADO)

 

Intimo a parte autora para que, no prazo de 10 (dez) dias, manifeste-se 

acerca da certidão negativa id 31452966.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000970-37.2019.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

FERTILIZANTES HERINGER S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAIMAR ABILIO BOTTEGA OAB - MT3882-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROBERTO VALDECIR BRIANTI (REQUERIDO)

OLINDA RAQUEL PISSININ BRIANTE (REQUERIDO)

MARCOS ROBERTO BRIANTI (REQUERIDO)

ALESSANDRA VIEIRA GUIMARAES (REQUERIDO)

MARCIO ROBERTO BRIANTI (REQUERIDO)

APARECIDO BRIANTE (REQUERIDO)

 

Visto. Concedo o prazo de 60 (sessenta) dias requerido no ID 29735634, 

momento em que a parte Exequente deverá manifestar independentemente 

de intimação. Aguarde-se. São Jose do Rio Claro, 20 de abril de 2020. 

(Assinado Digitalmente) Cristhiane Trombini Puia Baggio Juíza de Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 32812 Nr: 1000-36.2012.811.0033

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO PRESSI, VIVIANE CRISTINA HUL PRESSI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DARCI FRANCISCO MOCELLIN, RICHARD 

BERTICELLI MOCELLIN, MARCIA APARECIDA BARBOSA, FERTILIZANTES 

HENRIGER LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OSVALDO PEREIRA BRAGA - 

OAB:6013

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER MEDEIROS DE MOURA 

- OAB:OAB/MT 14.142, EVANDRO SANTOS DA SILVA - 

OAB:5726-B/MT, HOMERO HUMBERTO MARCHEZAN AUZANI - 

OAB:6.624/MT

 Vistos,

Considerando o retorno dos autos da instância superior, determino a 

intimação das partes para impulsionar o feito, no prazo de 5 (cinco) dias, 

devendo requerer o que de direito, sob pena de arquivamento.

Em nada requerido, certifique e arquive-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes
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 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 23111 Nr: 334-40.2009.811.0033

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDIR VALIATTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROPECUÁRIA SRM S/A, F. B. AÇUCAR E 

ALCOOL LTDA, JOSE ROBERTO SCHMALTZ, MARCIO AUGUSTO 

GUARIENTE, CARLOS ROBERTO MAZON, MILTON CARVALHO, ESPOLIO 

DE ELIAS CHAFIC FERZELLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO BERTOLDO BARCHET 

- OAB:5665/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO MARCOS LOPES - 

OAB:15.837/MT, RUI LUIZ FALCÃO NOVAES - OAB:

 Vistos,

Considerando o retorno dos autos da instância superior, determino a 

intimação das partes para impulsionar o feito, no prazo de 5 (cinco) dias, 

devendo requerer o que de direito, sob pena de arquivamento.

Em nada requerido, certifique e arquive-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 31953 Nr: 140-35.2012.811.0033

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NATANAEL CASAVECHIA, JOSE ROBERTO RAMOS, 

ANA MARIA CASAVECHIA RAMOS, SANDRA FRANCO CASAVECHIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA CRISTINA FREITAS 

SILVA - OAB:18295, JAIR KAUFFMAN - OAB:17421/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CINARA CAMPOS CARNEIRO - 

OAB:8521/O, RAFAEL SGANZERLA DURAND - OAB:12.208-A/MT

 Impulsionamento (Certidão)

CERTIDÃO

Tendo em vista o decurso de prazo para os requerentes (ora 

executados), INTIMO a parte (Banco do Brasil S/A), através de seus 

advogados, para requerer o que entender de direito no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 14407 Nr: 3303-67.2005.811.0033

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO EVARISTO FRANCESCONI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARXIMANDRO PERIM COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUAREZ PAULO SECCHI - 

OAB:10.483/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDSON VIEIRA NOIA JÚNIOR - 

OAB:18529

 CERTIDÃO

Tendo em vista o decurso de prazo para o executado, INTIMO a parte 

exequente para requerer o que entender de direito no prazo legal.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000931-40.2019.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JEFFERSON BERNARDO DA SILVA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARINA BARBOSA OAB - MT26819/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO

 

SENTENÇA Visto. BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A ajuizou a 

presente AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO em face JEFERSON 

BERNARDO DA SILVA, tendo por objeto o bem descrito na exordial, que 

foi alienado fiduciariamente em garantia ao devedor-fiduciante: Marca 

Honda, Modelo BIZ 110I GAS, chassi 9C2JC7000KR300684, o valor de R$ 

8.307,35 em 48 prestações mensais, no valor de R$ 325,28, celebrado em 

12/04/2019 e vencimento final em 12/04/2023. Informou que o requerido 

encontra-se em mora desde a parcela vencida em 24/06/2019. Requereu o 

deferimento de liminar para determinar a busca e apreensão do veículo 

alienado fiduciariamente, a procedência da ação, protestou pela produção 

de provas e juntou documentos, dentre os quais cópia do contrato 

celebrado entre as partes e prova da notificação extrajudicial do 

devedor-fiduciante. Deferida liminarmente a medida, ID 24406068. O (a) 

devedor (a)-fiduciante citado, apresentou contestação no ID 27174947, 

sem preliminares, alegando, no mérito, dificuldades financeiras para 

pagamento das parcelas remanescentes. A parte autora impugnou a 

contestação no ID 31445302. RELATEI. FUNDAMENTO E DECIDO. O 

processo se encontra apto a receber julgamento antecipado, eis que 

presente a hipótese do art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil, não 

havendo necessidade de produção de provas em audiência. Com efeito, o 

fiduciante, a despeito de regularmente citado, apresentou contestação 

informando dificuldades financeiras em quitar com as parcelas do 

contrato. Porém, o processo se encontra regularmente instruído, estando 

devidamente provados todos os requisitos legais para a procedência do 

pedido, contrato assinado pelo requerido, inadimplência incontroversa, 

sendo que a alegação de dificuldades financeiras não exime o contratado 

no cumprimento das cláusulas por ele assumidas no negócio jurídico 

firmado. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para o fim 

de declarar rescindido o contrato e consolidar o domínio e a posse plena 

do bem nas mãos do autor, tornando definitiva a medida liminar concedida, 

o que faço com fulcro no Decreto Lei n. 911/69 e Lei n. 10.931/04. 

Condeno o requerido ao pagamento das custas, inclusive as de protesto 

ou notificação, despesas processuais e honorários advocatícios que fixo, 

em 10 % sobre o valor atribuído à causa, cuja exigibilidade resta suspensa 

em decorrência da concessão dos beneficios da justiça gratuita ao 

requerido. Cumpra-se o disposto no artigo 2º do Decreto-Lei mencionado, 

ficando facultada ao autor (a) a venda direta do bem, restituindo ao réu o 

saldo, se houver. Permaneçam nos autos os títulos a eles trazidos. 

Oficie-se ao Departamento de Trânsito, comunicando estar o autor 

autorizado a proceder à transferência a terceiros que indicar. Por 

conseguinte, declaro resolvido o mérito da presente ação, com 

fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Havendo 

atuação de Advogada Dativa – Dra. Marina Barbosa, condeno o Estado de 

Mato Grosso ao pagamento de honorários advocatícios, no valor de R$ 

1.054,00 em virtude da apresentação da peça da contestação. Transitada 

em julgado, expeça-se o necessário mandado de averbação e, a seguir 

arquivem-se os autos, com as cautelas de praxe. Transitada em julgado, 

arquivem-se com as anotações. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. São José do Rio Claro - MT, 23 de abril de 2020. (Assinado 

Digitalmente) CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO Juíza de Direito

2ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000505-62.2018.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

T. M. V. D. S. (AUTOR(A))

MARIA LUCILENE VIEIRA DOS REIS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MICHELE ACOSTA SILVA OAB - MT23963/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Estado do Mato Grosso, representado pela Procuradoria Geral do Estado 

do Mato Grosso (REU)

MUNICIPIO DE SAO JOSE DO RIO CLARO (REU)

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

Magistrado(s):

LUIS FELIPE LARA DE SOUZA

 

Processo nº: 1000505-62.2018.8.11.0033 Tipo de Ação: Obrigação de 

Fazer / Procedimento Cirúrgico Requerente: T. M. V. da S., representado 

por sua genitora Maria Luciane Vieira dos Reis Requeridos: Estado de 

Mato Grosso Município de São José do Rio Claro Vistos etc. 1. Converto o 
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julgamento em diligência, em ordem a requisitar informações a respeito da 

situação clínica do autor, inclusive, se o procedimento cirúrgico vindicado 

nesta demanda já fora realizado, já que, conforme se observa da 

manifestação do NAT que embasou o indeferimento da tutela provisória 

(Id. 15582481), o SUS requisitou maiores informações a respeito do 

quadro de saúde do Requerente e o Município de São José do Rio 

Claro/MT, para além de não ter apresentado contestação, não esclareceu 

nos autos essa dúvida. 2. Requisitem-se, pelo e-mail 

centralmunicipalsjrc@hotmail.com e por ofício, informações à Secretaria 

Municipal de Saúde de São José do Rio Claro/MT, a serem prestadas em 5 

(cinco) dias, quanto ao andamento do processo regulatório do paciente 

Thayson Mateus Vieira da Silva, CNS: 708901730708910, procedimento 

desejado: osteotomia de ossos da mão e/ou do pé. 3. Transcorrido o 

prazo, com ou sem informações, certifique-se e retornem imediatamente 

conclusos. 4. Cumpra-se, com urgência. São José do Rio Claro, 23 de abril 

de 2020. Luis Felipe Lara de Souza, Juiz de Direito. (documento assinado 

digitalmente)

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 33512 Nr: 1702-79.2012.811.0033

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ISABEL CALAZANS DUARTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REICAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE 

CALCÁRIO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ISABEL CALAZANS DUARTE - 

OAB:OAB/MT 17.471

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO CASSIANO DE 

SOUZA - OAB:21684/O

 Vistos etc. 1. INDEFIRO a preliminar arguida pela parte exequente por meio 

da petição de fls. 616/622, porque a alegação de inexequibilidade do título 

pelo cumprimento da obrigação, formulada pelo devedor na petição de fls. 

614/615, é matéria de ordem pública, não sujeita a preclusão temporal. 2. 

INDEFIRO os pedidos formulados pela parte executada por meio da petição 

de fls. 614/615, quais sejam, (i) impugnação aos cálculos e alegações 

apresentadas pela exequente, e (ii) extinção do processo, em razão do 

cumprimento integral da obrigação. Um, a impugnação aos cálculos 

apresentados pela exequente foi efetivada por negativa geral, sem 

comprovar a inexequibilidade do título, porquanto suas alegações são 

incabíveis, visto que não se enquadram nas hipóteses delimitadas no 

artigo 525, §1º, do CPC, cujo rol é taxativo. (...) Dois, o parcelamento 

prescrito no art. 916, caput, do Código Processo Civil, em regra, não se 

aplica ao cumprimento de sentença (art. 916, § 7º, do CPC), salvo se 

houver a concordância, expressa ou tácita, do credor. Na hipótese dos 

autos, a exequente, por meio da petição de fls. 566/570, expressamente, 

manifestou-se contrária ao pedido de parcelamento solicitado à fl. 563, 

não tendo o executado demonstrado a ausência de condições para pagar 

a integralidade da dívida. (...) 4. HOMOLOGO, por isso, os cálculos de fls. 

566/573, atualizados às fls. 616/623. 5. Cumpra a Secretaria as seguintes 

providências: a) Intime-se o executado, pessoalmente, para que, no prazo 

de 15 (quinze) dias, se manifeste acerca do valor remanescente indicado 

pela exequente, conforme petição e cálculos de fls. 616/623, bem como 

para constituir novo advogado, ante a renúncia do causídico ANTONIO 

CASSIANO DE SOUZA apresentada à fl. 624/624-verso. b) Intime-se, a 

parte exequente, via DJe, do teor da presente decisão. c) Transcorrido o 

prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e retornem conclusos para 

análise dos pleitos (pendentes) de fls. 616/623.

Juizado Especial Cível e Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 75314 Nr: 3540-81.2017.811.0033

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Criminal - 

Sumariíssimo->Processo Especial de Leis Esparsas->Processo 

Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANGIVÁSIO RIBEIRO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE MARIA MARIANO - 

OAB:3539-B/MT

 Visto.

Dispensado o relatório nos termos do artigo 81, §3º da Lei 9.099/1995, 

passo a análise do mérito da causa apontando os elementos utilizados 

para formação da convicção desta decisão.

FUNDAMENTO E DECIDO.

A condenação é medida que melhor se impõe, explico.

Conforme consta na peça acusatória, o réu foi denunciado como incurso 

nas sanções do art. 129, caput, do Código Penal em que figura como 

vítima Adelmiro Caeto.

I – DA REGULARIDADE PROCESSUAL

O processo está formalmente em ordem, inexistindo nulidades ou vícios a 

sanar. As provas foram coligidas sob o crivo dos princípios norteadores 

do devido processo legal, mormente o contraditório e a ampla defesa, nos 

termos constitucionais e processuais.

Presentes às condições necessárias ao exercício do direito de ação, bem 

como os pressupostos legalmente exigidos. Inexistem matérias 

preliminares pendentes a serem apreciadas. Adentro ao meritum causae.

II – DO CRIME DE LESÃO CORPORAL

Preleciona o art. 129, caput, do Código Penal:

Art. 129. Ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem:

Pena - detenção, de três meses a um ano.

O objetivo deste diploma legal é reprimir a conduta do agente, sem o 

animus necandi, que cause lesão a outrem, ou seja, visa resguardar a 

integridade física ou a saúde, inclusive a mental, do outro.

Neste artigo o legislador definiu como crime de lesão corporal a alteração 

física, mesmo que apenas temporária, decorrente de qualquer agressão.

 Considera-se leve a lesão que não implica nas consequências ditadas 

pelos parágrafos do art. 129, geralmente superficiais que independem de 

exame complementar, bastando a comprovação delas, como no caso dos 

autos. Mas essa nuance, de ser leve, não afasta a incidência do 

dispositivo legal citado.

Saliento que ante a pena cominada ao diploma legal a legislação 

processual considera-o como de menor complexidade, razão pela qual 

seu processamento segue um rito mais célere, sendo, portanto, 

competente para processar e julgar o referido delito o juízo do juizado 

especial criminal.

Diante disso, a lei dos juizados especiais, lei nº 9.099/95, estabelece em 

seu art. 88 a necessidade de representação do ofendido para o 

processamento do crime de lesão corporal leve, a qual, a intenção de 

representar contra o acusado, está devidamente delineada no termo de 

declarações de fls. 10/11.

A materialidade do delito é inconteste e encontra-se precipuamente no 

boletim de ocorrência de fls. 09, receituário médico de fls. 12, além dos 

demais elementos de prova coligados aos autos.

Destaco, não obstante inexistir nos autos exame de corpo de delito a fim 

de comprovar a lesão sofrida, ressalto, em excepcionalidade, que o 

receituário médico de fls. 12 quando somados aos demais elementos de 

provas, depoimento da vítima e da testemunha, supre a necessidade da 

produção da prova pericial para constatação do dano efetivamente 

sofrido, nesse sentido dispõe a jurisprudência:

APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL LEVE E AMEAÇA. AUSÊNCIA 

DE LAUDO DE EXAME DE CORPO DE DELITO. MATERIALIDADE E AUTORIA 

COMPROVADAS. OUTROS MEIOS DE PROVA. MOTIVO FÚTIL 

CARACTERIZADO. CONDENAÇÃO MANTIDA. DESPROVIMENTO. A 

ausência do exame de corpo de delito direto não impede que seja 

reconhecida a materialidade das lesões corporais sofridas pela vítima, 

uma vez que ele pode ser suprido por outros meios de prova, tais como a 

palavra da vítima, testemunhas, fotografias, filmagens, atestados médicos, 

dentre outros. É fútil o crime motivado pelo sentimento de vingança pelo fim 

do relacionamento. (TJPB - ACÓRDÃO/DECISÃO do Processo Nº 

00004178020148151161, Câmara Especializada Criminal, Relator DES. 

JOÃO BENEDITO DA SILVA , j. em 18-10-2018)

LESÃO CORPORAL. MATERIALIDADE DO FATO PRESENTE. 

CONDENAÇÃO MANTIDA. Como decidiu a maioria, “sendo o delito pelo qual 

o réu foi condenado de menor potencial ofensivo (artigo 129, caput, do 

Código Penal), entendo que era prescindível o exame de corpo de delito na 

forma prescrita em lei, mormente quando há nos autos documento hábil a 

comprovar as lesões sofridas pela vítima. Com efeito, o atestado médico 

de fl. 09, confeccionado no mesmo dia em que os fatos se verificaram, 
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demonstra que o ofendido apresentava um corte no “(...) couro cabeludo 

com aproximadamente 56cm por arma branca”, além de “(...) hematoma em 

parte distrital de antebraço esq. Vermelhidão em face esq. próximo ao 

olho.” Afora isso, há nos autos as declarações da própria vítima e da 

informante M.A.P, companheira da vítima e mãe do réu, que comprovam a 

existência da materialidade e a certeza de sua autoria.” DECISÃO: 

Embargos infringentes rejeitados. Por maioria.(Embargos Infringentes e de 

Nulidade, Nº 70076363530, Primeiro Grupo de Câmaras Criminais, Tribunal 

de Justiça do RS, Relator: Sylvio Baptista Neto, Julgado em: 02-03-2018)

Avançando, a autoria do crime é clara e recai sobre o acusado, sobretudo 

quando pelos termos de declarações da vítima e testemunha tomados 

tanto na fase policial, bem como durante a instrução processual, todos 

guiados pelo contraditório e ampla defesa, ora senão vejamos.

A vítima, em depoimento judicial afirmou que era proprietário de um imóvel 

e alugava-o para o réu, contudo fazia aproximadamente 03 (três) meses 

que o acusado não pagava o aluguel. Alega que no dia fato o denunciado 

foi até sua residência e pediu para que sua esposa lhe informasse para ir 

até o imóvel, pois o acusado gostaria de falar com o ofendido no imóvel. 

Explica que quando chegou no local foi cumprimentar o réu, porém foi mau 

recepcionado, uma vez que o agressor “disse coisas que não devia”, 

razão pela qual a vítima tentou ir embora, momento em que, ao tentar 

entrar no veículo para ir embora, afirma que: “ele agarrou por de trás e 

tentou me enforcar” sendo socorrido pelas pessoas que passavam no 

local. Informa que logo após a polícia também chegou no local, a qual 

revisou seu veículo, porquanto que o réu alegava que a vítima possuía 

uma arma de fogo no interior do veículo, contudo nada foi localizado.

 Em juízo, a testemunha Fátima Maria Gonçalves da Silva, esclareceu que 

teria ido buscar uma amiga que trabalha em uma serraria perto do local e 

quando passou em frente à TV, local do fato, a filha da vítima pediu 

socorro, “ai a gente parou e foi ver, o Ivan estava dentro do carro em cima 

do pastor enforcando ele” e, também, solicitou que a testemunha, por 

estar de moto no local, buscasse sua mãe para ajudar e assim o fez. 

Afirma que visualizou o acusado enforcando a vítima inclusive que a vítima 

estava com o rosto avermelhado. Explica que quando retornou ao local a 

polícia havia chegado e controlado à situação. Indagada, informou que o 

ofendido em nenhum momento relutava com o agressor, bem como não 

sabendo ao certo qual foi o motivo e como se iniciou as agressões.

O policial civil, Adelar Gubert dos Santos, em juízo esclareceu que a vítima 

compareceu à delegacia de polícia para registrar o boletim de ocorrência 

por agressão. Explica que o réu era inquilino da vítima e não estaria 

honrando com o pagamento, sempre protelando os pagamento e em razão 

do atraso a vítima foi até o imóvel e, aparentemente, tiveram uma 

discussão no local acerca do aluguel e, segundo alegado pela vítima ao 

policial, quando o agredido entrou no carro o réu deu um golpe de “chave 

de braço” no pescoço do ofendido e ficou segurando a vítima. Após, a 

população chegou, bem como a polícia militar e controlaram a situação, 

momento em que a vítima foi até a delegacia para registrar a ocorrência. 

Indagado, esclareceu que aparentemente o ofendido teria ido, em outro 

momento, ao trabalho do réu para cobra-lo.

Em juízo, o réu esclareceu que era inquilino de um imóvel da vítima e que o 

aluguel do imóvel teria vencido na sexta feira. Afirma que na segunda feira 

de manhã o ofendido ligou para cobrar o aluguel, o qual explicou que ao 

final daquele dia receberia o pagamento de um contrato de prestação de 

serviços a prefeitura de Nova Maringá e então pagaria o aluguel. 

Entretanto, alega que ao meio dia a vítima teria ido até a prefeitura para 

receber o aluguel, em razão do pagamento que o réu informou que 

receberia daquele ente, razão pela qual chamou a vítima “moleque”, ao 

final da tarde quando foi no imóvel para receber o aluguel em virtude de ter 

ido até a prefeitura para cobrar a dívida, afirmando ter sido a única ofensa 

que proferiu ao ofendido, momento em que a vítima foi até o banco traseiro 

de sua caminhonete dizendo iria mostrar ao quem era o “moleque” 

motivando sua reação de segura-lo no banco, porquanto havia obtido 

informações de que a vítima era caçador e carregava uma arma. Afirma 

que em nenhum momento deu o golpe de chave de braço no pescoço da 

vítima. Por fim, esclarece que alugou o imóvel de fevereiro de 2016 a julho 

de 2017 e durante todo esse período alguns dias antes do vencimento do 

aluguel a vítima já ficava passando em frente ao imóvel.

A par disso, a defesa do acusado sustenta a tese da legítima defesa 

putativa, em razão da afirmação de que a vítima carregava consigo arma 

de fogo, pois o acusado afirma que era de conhecimento da vizinhança 

que o ofendido era caçador de animais.

Toda via, não há nos autos qualquer elemento suficiente para sustentar 

esta afirmação, de sorte que a defesa do acusado sequer inquiriu alguma 

testemunha por ela arrolada durante a instrução processual ou até mesmo 

arguiu, como preliminar de mérito, possível cerceamento de defesa para tal 

oitiva, portanto, não havendo provas de que a conduta do réu foi para 

repelir injusta agressão atual ou iminente com o uso moderado dos meios 

disponíveis. Assim discorre a jurisprudência:

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ART. 129, §1º, 

INCISO II, DO CP – LESÕES CORPORAIS – ALEGAÇÃO DE TER O 

ACUSADO AGIDO AMPARADO PELA EXCLUDENTE DE ILICITUDE DA 

LEGÍTIMA DEFESA (ART. 25 DO CP) – IMPROCEDÊNCIA – PROVA 

SATISFATÓRIA DA MATERIALIDADE E AUTORIA – APELO DESPROVIDO. 

A materialidade e a autoria foram evidenciadas pelas declarações da 

vítima e laudos periciais. A palavra da vítima sempre foi reputada de 

especial relevância, máxime nesse tipo de crime, na maioria praticada sem 

a presença de testemunhas oculares. Não há legítima defesa sem a prova 

de que a ação do réu foi decorrente de agressão injusta, atual ou iminente, 

para proteger direito próprio ou de terceiro, mediante o uso de meios 

m o d e r a d o s .  A p e l a ç ã o  d e s p r o v i d a .  ( T J M T .  N . U 

0000003-21.2009.8.11.0110, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA 

CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 22/07/2015, Publicado no DJE 

30/07/2015)

Noutro prisma, o depoimento da vítima quando associado ao depoimento 

da testemunha, a qual afirma ter visto o acusado sobre a vítima 

enforcando-o ao ponto ficar com seu rosto avermelhado, todos coerente, 

firmes e harmônicos entre si, demonstram de forma ineludível a prática do 

delito pelo acusado e, portanto, não havendo que se tomar outra medida 

senão a condenação.

Nesse sentido assevera a jurisprudência:

AÇÃO PENAL PÚBLICA CONDICIONADA - DELITO DE LESÃO CORPORAL 

LEVE (ARTIGO 129, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL) - CONDENAÇÃO - 

APELO DO RÉU - PLEITO DE NULIDADE DO PROCESSO POR AUSÊNCIA DE 

REPRESENTAÇÃO DA VÍTIMA E DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE 

PROVAS, COM FUNDAMENTO NO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO - 

IMPOSSIBILIDADE DE ACOLHIMENTO - CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE 

DEVIDAMENTE PREENCHIDA ANTE MANIFESTAÇÃO EXPRESSA 

FORMALIZADA PERANTE A AUTORIDADE POLICIAL, SUBMISSÃO A 

EXAME DE CORPO DE DELITO E COMPARECIMENTO NA AUDIÊNCIA 

PRELIMINAR E TAMBÉM DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO POR PARTE DA 

OFENDIDA - SUFICIENTE COMPROVAÇÃO DA CONDUTA DELITUOSA - 

DECLARAÇÃO DA VÍTIMA E DEPOIMENTO DA TESTEMUNHA DE 

ACUSAÇÃO FIRMES E COERENTES ENTRE SI - FRAGILIDADE DO 

INTERROGATÓRIO DO ACUSADO, PORQUE PRESTADO DE MODO 

CLAUDICANTE E CONFUSO - TESTIGOS DE DEFESA QUE PRESENCIARAM 

APENAS PARTE DOS FATOS - ÉDITO CONDENATÓRIO QUE SE IMPÕE - 

SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (...). 

(TJSC, Apelação n. 0000459-74.2017.8.24.0256, de Modelo, rel. Des. 

Maira Salete Meneghetti, Terceira Turma de Recursos - Chapecó, j. 

05-10-2018).

APELAÇÃO CRIME. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL LEVE 

QUALIFICADA. CONDENAÇÃO. INSURGÊNCIA DEFENSIVA. Mérito. 

Materialidade e autoria devidamente comprovadas pela palavra da vítima 

que, dotada de coerência e verossimilhança, encontra amparo nos demais 

elementos de prova presentes nos autos, tal como o Receituário Médico 

que atestou as lesões por ela sofridas. Impositiva a manutenção do 

decreto condenatório. Desclassificação. Impossibilidade de desclassificar 

os crimes de lesão corporal leve para a contravenção penal de vias de 

fato, tendo em vista que restou devidamente comprovado que o réu 

ofendeu a integridade física da vítima. Análise de ofício. Sursis. De ofício, 

afastada a condição do sursis de prestação de serviços à comunidade. 

APELAÇÃO DEFENSIVA DESPROVIDA. DE OFÍCIO, AFASTADA A 

CONDIÇÃO DO SURSIS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE. 

(Apelação-Crime, Nº 70074576505, Terceira Câmara Criminal, Tribunal de 

Justiça do RS, Relator: Diogenes Vicente Hassan Ribeiro, Julgado em: 

26-09-2018)

Logo, a condenação do autor do fato nas penas do art. 129, caput, do 

Código Penal é imperativa.

DISPOSITIVO

Isto posto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal vertida na 

denúncia, para CONDENAR ANGIVÁSIO RIBEIRO DA SILVA, 

suficientemente qualificado nos autos, como incurso nas penas do art. 

129, caput, do Código Penal.

DOSIMETRIA
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A pena abstrata prevista para o crime é de 03 (três) meses a 01 (um) ano 

de detenção.

Passo, por conseguinte, à dosimetria da reprimenda penal, em obséquio ao 

princípio constitucional da individualização da pena (CF, art. 5º, inc. XLVI) 

e ao critério trifásico estabelecido no artigo 68 do Estatuto Repressivo.

Circunstâncias Judiciais

Em análise às disposições do art. 59 do Código Penal, passo à análise das 

circunstâncias judiciais.

No tocante à culpabilidade, verifico que o acusado não agiu com dolo que 

ultrapasse os limites da norma penal, o que torna sua conduta inserida no 

próprio tipo. Os antecedentes do agente que não tenham decisão judicial 

definitiva condenatória não devem ser considerados nesta senda, em 

virtude do princípio constitucional da presunção de inocência, a teor da 

Súmula n.° 444 do STJ. Nada existe de palpável nos autos sobre sua 

conduta social. Além disso, não há elementos suficientes para aferir sua 

personalidade, razão pela qual nada deve ser levado em consideração 

para aumento da pena-base. Contudo, não há que se falar do mesmo 

quanto aos motivos do crime, os quais, de acordo com os elementos 

contido nos autos demonstram o descontentamento pela cobrança do 

aluguel de um imóvel, o qual era inquilino, de modo que o considero para 

fixação da pena base. Quanto as circunstâncias do crime, nada tenho a 

valorar; as consequências extrapenais não foram graves, apesar da 

lesão sofrida (fls. 09), não houve consequências físicas maiores para a 

vítima, inexistindo elementos para apurar eventual desgaste emocional. Ao 

que se nota, o comportamento da vítima não contribuiu para o resultado.

Assim, analisadas as referidas circunstâncias judiciais, reputo como 

necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime a pena 

base em 04 (quatro) meses e 03 (três) dias de detenção.

Circunstâncias legais:

Não vislumbradas circunstâncias atenuantes ou agravantes no caso 

concreto. Logo, nesta segunda fase da dosimetria da pena, mantenho a 

pena base anteriormente fixada em 04 (quatro) meses e 03 (três) dias de 

detenção.

Causas de diminuição e de aumento de pena:

Por fim, não vislumbradas causas de aumento ou de diminuição de pena a 

serem consideradas, à míngua de outras causas a serem analisadas e 

após considerar todas as circunstâncias cabíveis, torno a PENA 

DEFINITIVA em 04 (QUATRO) MESES E 03 (TRÊS) DIAS DE DETENÇÃO, 

por considerá-la necessária à reprovação e prevenção do crime imputado 

ao acusado.

O regime inicial de cumprimento da pena será o ABERTO (art. 33, § 2.º, 

alínea “c”, do Código Penal).

Considerando que o acusado não preenche os requisitos do artigo 44 do 

Código Penal, haja vista ter sido o crime cometido com violência à pessoa, 

deixo de substituir a pena privativa de liberdade por pena restritiva de 

direito.

Em contrapartida, cabível a suspensão condicional da pena, com 

fundamento no art. 77 do Código Penal.

Sendo assim, CONCEDO ao acusado a suspensão condicional da pena, 

pelo prazo de 02 (dois) anos, nos termos do artigo 77 e seguintes do 

Código Penal, eis que o condenado não é reincidente em crime doloso, 

bem como o fato de que a culpabilidade, os antecedentes, a conduta 

social e a personalidade do agente e as circunstâncias, autorizam a 

concessão do benefício; além do mais, não é cabível a substituição 

prevista no art. 44 do Código Penal.

Assim, determino a suspensão condicional da pena privativa de liberdade 

imposta ao réu pelo prazo de 02 (dois) anos, desde que observadas as 

seguintes condições (CP, art. 78, § 2.º):

I – Proibição de frequentar determinados lugares, tais como bares, 

prostíbulos e congêneres a fim de evitar o uso de bebida alcoólica e a 

prática de novos delitos.

II - Proibição de se ausentar da Comarca onde reside sem autorização do 

Juízo.

III – Comparecimento pessoal e obrigatório a juízo, mensalmente, para 

informar e justificar suas atividades.

Deixo de decretar a prisão preventiva ou mesmo impor qualquer medida 

cautelar diversa da prisão, porquanto não se encontram presentes os 

motivos autorizadores da segregação cautelar, em especial, a garantia da 

ordem pública, da ordem econômica, a conveniência da instrução criminal 

e a necessidade de aplicação da lei penal, notadamente, se se considerar 

o quantitativo da reprimenda penal imposta ao réu.

Deixo de arbitrar o valor mínimo para reparação dos danos causados pela 

infração, a teor do inciso IV do artigo 387 do Código de Processo Penal, 

considerado a ausência de pedido explícito nesse sentido.

Isento o réu ao pagamento das custas e despesas processuais, 

porquanto assistido por Defensor Dativo.

Em razão da nomeação de advogado dativo ao réu, Dr. José Maria Mariano 

(fls. 51), condeno o Estado de Mato Grosso no pagamento dos honorários 

advocatícios que arbitro em 2 (dois) URH, em conformidade com a tabela 

da Ordem dos Advogados do Brasil. Expeça-se a respectiva certidão nos 

moldes da CNGC.

Apesar de automático, verificada a preclusão recursal, calha frisar, 

suspensos restarão os direitos políticos do apenado, enquanto durarem 

os efeitos da condenação. Art. 15, inciso III, da Constituição Federal.

Intime-se pessoalmente o acusado, devendo o Sr. Oficial de Justiça 

indagar se o réu deseja ou não recorrer da sentença. Expressado o 

desejo de fazê-lo, o oficial de justiça ou o gestor reduzirá a termo a sua 

manifestação, independentemente do defensor ou advogado.

Cientifique-se o representante do Ministério Público.

Após, com o trânsito em julgado da sentença:

a) Insira-se no sistema conveniado ao Tribunal Regional Eleitoral do Estado 

de Mato Grosso (SIEL), o teor desta condenação, nos termos do artigo 71, 

§ 2º, do Código Eleitoral c/c artigo 15, inciso III, da Constituição Federal;

 b) Oficiem-se aos Institutos de Identificação Criminal Nacional e Estadual, 

bem como aos Cartórios Distribuidores desta Comarca e de residência e 

nascimento dos réus, para as anotações pertinentes; e

 c) Expeça-se Guia de Execução Penal Definitiva, encaminhando-se à 

Vara de Execuções Penais competente.

Cumpridas todas essas providências, arquivem-se os autos, com as 

anotações e baixas de estilo, inclusive, com baixa na distribuição.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Comarca de Vila Rica

2ª Vara

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000371-84.2018.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELINA DELCY CADO BEDINOTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CELIO OLIVEIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT0012797S-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE VILA 

RICA 2ª VARA CÍVEL DE VILA RICA Processo: 

1000371-84.2018.8.11.0049 ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da legislação 

vigente e com espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - 

VI da CNGC, bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, impulsiono os 

presentes autos com a finalidade de: Intimar a parte autora, para 

querendo, apresente impugnação à contestação dentro do prazo de 15 

(quinze) dias. Vila Rica/MT, 23 de abril de 2020 MIRELLY CRISTINE 

MOREIRA JACOBINA Gestor(a) de Secretaria SEDE DA 2ª VARA CÍVEL DE 

VILA RICA E INFORMAÇÕES: - TELEFONE: (66) 3554-1603

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1000463-62.2018.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

I. B. A. (AUTOR(A))

M. P. D. E. D. M. G. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

S. C. B. J. (REU)

 

Vistos. Trata-se de ação de alimentos c/c pedido de tutela provisória 

proposta pelo Ministério Público Estadual em favor do menor Y.J.B.C., 

representado por sua Genitora Ione Borges Adorno, em desfavor de 

Signês Coelho Borges Junior, todos devidamente qualificados. Aduz o 

Requerente que a Genitora do menor procurou o Requerido para 

acordarem quanto ao valor da pensão, porém não obteve êxito; requereu 
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liminarmente o pagamento de 30% (trinta por cento) do salário mínimo 

vigente e, no mérito, a manutenção da liminar. Recebida a inicial, este Juízo 

deferiu/fixou 30% (trinta por cento) do salário mínimo à titulo de alimentos 

provisórios (id 20995938). Regularmente citado, o Requerido apresentou 

contestação concordando em ser fixado o percentual de 30% (trinta por 

cento) do salário mínimo vigente a titulo de pensão alimentícia (id 

28792199). Instado, o Ministério Público Estadual concordou em fixar o 

percentual de 30% (trinta por cento) do salário mínimo vigente, requerendo 

a procedência da ação e o julgamento antecipado da lide. Vieram os autos 

conclusos. É o relatório. Fundamento e DECIDO. Sem delongas. Após este 

Juízo ter fixado como alimentos provisórios o percentual de 30% (trinta por 

cento), o próprio Requerido via Defensoria Pública apresentou 

contestação concordando em ser fixado tal percentual, havendo a 

concordância do Ministério Público Estadual. Com estes registros, tenho 

que, comporta o julgamento antecipado da lide, ao passo que, a lide posta 

em análise é apenas para fixação dos alimentos ao menor Y.J.B.C., nos 

termos do artigo 355 do Código de Processo Civil c/c o artigo 152 do 

Estatuto da Criança e do Adolescente. Assim, JULGO PROCEDENTE a 

ação, fixando os alimentos no importe de 30% (trinta por cento) do salário 

mínimo vigente, bem como ao pagamento de 50% (cinquenta por cento) 

das despesas extraordinárias realizadas em favor do menor/alimentando, 

a serem arcadas pelo Requerido. Cumpra-se, realizando e expedindo o 

necessário. P.R.I. Com o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as 

baixas e anotações necessárias. Às providências. Vila Rica/MT, 23 de 

março de 2020. Ivan Lúcio Amarante Juiz de Direito

Citação

Citação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1000293-90.2018.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

M. P. D. E. D. M. G. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THAYNA CAMARA DE SOUSA OAB - 023.187.022-17 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

E. D. S. (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 2ª 

VARA CÍVEL DE VILA RICA EDITAL DE CITAÇÃO Prazo do Edital: 30 dias 

EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO IVAN 

LUCIO AMARANTE PROCESSO n. 1000293-90.2018.8.11.0049 Valor da 

causa: R$ 3.434,00 ESPÉCIE: [Fixação]->ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 

5.478/68 (69) POLO ATIVO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO e THAYNA CAMARA DE SOUSA, Endereço: Avenida "C", 74, 

Setor Oeste, VILA RICA - MT - CEP: 78645-000. POLO PASSIVO: ELIAS 

DOS SANTOS, brasileiro, pedreiro, filho de Maria dos Remédios dos 

Santos, Endereço: LOCAL INCERTO E NÃO SABIDO. FINALIDADE: 

EFETUAR A CITAÇÃO do polo passivo, acima qualificado, atualmente em 

lugar incerto e não sabido, para tomarem conhecimento da ação, cujo 

resumo da petição inicial segue abaixo, conforme documentos vinculados 

disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo deste 

mandado. RESUMO DA INICIAL: Trata-se de ação de alimentos c/c pedido 

de tutela provisória, ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Mato 

Grosso, em favor dos menores A. C. dos S. e H. C. dos S., neste ato 

representado pela sua genitora Thayná Câmara de Sousa, em face de 

Elias dos Santos, todos qualificados na exordial. DESPACHO/ DECISÃO: 

Vistos. Cite-se a parte requerida para apresentar contestação no prazo 

de 15 (quinze) dias, sob pena de, não o fazendo, ser considerada revel e 

presumirem-se verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor. 

Após, intime-se a Requerente para que no prazo de quinze dias úteis 

apresente manifestação, oportunidade em que: a) havendo revelia, deverá 

informar se quer produzir outras provas ou se deseja o julgamento 

antecipado; b) havendo contestação, deverá se manifestar em réplica, no 

prazo de 15 dias, inclusive com contrariedade e apresentação de provas 

relacionadas a eventuais questões incidentais; c) em sendo formulada 

reconvenção com a contestação ou no seu prazo, deverá a parte autora 

apresentar resposta à reconvenção. Após, tornem os autos conclusos. 

Intime-se. Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário. As 

providências. E, para que chegue ao conhecimento de todos e que 

ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital 

que será afixado no lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, 

RAIRA DIAS ABREU, digitei. Vila Rica-MT, 31 de março de 2020. (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e 

atos judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Primeira Entrância

Comarca de Alto Garças

Vara Única

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000185-69.2019.8.11.0035

Parte(s) Polo Ativo:

ARIANE DE OLIVEIRA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDERSON OLIVEIRA DE SOUZA OAB - MT0008322A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE ALTO GARCAS (REU)

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

 

Vistos. 1. Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE 

TUTELA DE URGÊNCIA proposta ARIANE DE OLIVEIRA SILVA em face do 

ESTADO DE MATO GROSSO e MUNICÍPIO DE ALTO GARÇAS/MT, para que 

os requeridos sejam compelidos a fornecerem o medicamento denominado 

ENOXAPARINA 40mg, para uso diário até o final da gestação, mais 03 

(três) meses após o parto. 2. No curso da ação, depois de apresentada a 

contestação, a requerente manifestou desinteresse no prosseguimento da 

ação, pugnando pela homologação da desistência e arquivamento do feito. 

3. Intimada para se manifestar, nos termos do §4º, do art. 485, do CPC, o 

requerido não se opôs. É o relatório. Fundamento e decido. 4. Em 

decorrência do princípio da disponibilidade processual, a desistência 

consiste na abdicação expressa da posição processual, alcançada pelo 

polo ativo após o ajuizamento da ação. 5. Consigna-se que, a desistência 

da ação pode ser apresentada até a sentença (art. 485, §5º do CPC). O 

que irá diferenciá-la será o momento processual em que será solicitada, 

ou seja, antes da resposta do réu ou após a resposta. 6. No caso em tela, 

o pedido de desistência da ação sucede à apresentação de resposta do 

réu, todavia, regularmente intimado, o requerido manteve-se inerte. 

Conforme entendimento sedimentado no STJ (informativo 499/STJ: 3ª 

Turma, REsp 1.036.070-SP, Rel. Min. Sidnei Beneti, j. 05.06.2012, DJe 

14.06.2012), o silêncio do réu quanto ao pedido de desistência, representa 

aceitação tácita. Outrossim, a recusa do réu deve ser de forma 

fundamentada e justificada, não bastando apenas a simples alegação de 

discordância, sem a indicação de qualquer motivo relevante (Informativo 

526/STJ: 3ª Turma, REsp 1.318.558-RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 

04.06.2013, DJe 07.06.2013). 7. Diante do exposto, HOMOLOGO a 

desistência da ação na forma requerida e, por conseguinte, JULGO 

EXTINTO o processo, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 

485, inciso VIII, do Código de Processo Civil, para que surta seus jurídicos 
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e legais efeitos (art. 200, CPC). 8. Condeno a parte autora ao pagamento 

de custas, despesas processuais e honorários advocatícios (art. 90, 

CPC), que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da 

causa, suspendendo a exigibilidade das verbas em se tratando de parte 

beneficiária da justiça gratuita (art. 98, §3º, do CPC). 8. P. I. Cumpra-se. Às 

providências. 9. Certificado o trânsito em julgado, REMETAM-SE os autos à 

Central de Arrecadação e Arquivamento desta Comarca para as 

providências necessárias, nos termos do art. 5º e seguintes do 

Provimento nº 12/2017-CGJ. Alto Garças/MT, data da assinatura 

eletrônica. Angela Maria Janczeski Góes Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000332-95.2019.8.11.0035

Parte(s) Polo Ativo:

P. R. S. P. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KAREN DANIELLE DA SILVA SPIELMANN OAB - 055.935.771-02 

(REPRESENTANTE)

FERNANDO CESAR PASSINATO AMORIM OAB - MT0007542A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

R. B. P. (EXECUTADO)

 

Vistos. 1. Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO DE ALIMENTOS ajuizada por 

Pablo Rhuan Spielmann Pereira, devidamente representado pela genitora 

Karen Danielle da Silva Spielmann, em desfavor do executado Robson 

Batista Pereira, ambos qualificados nos autos. 2. No curso da ação, 

ANTES da angularização processual, a requerente manifestou 

desinteresse no prosseguimento da ação, pugnando pela homologação da 

desistência e arquivamento do feito, com o que anuiu o Presentante 

ministerial. É o relatório. Fundamento e Decido. 3. Em decorrência do 

princípio da disponibilidade processual, a desistência consiste na 

abdicação expressa da posição processual, alcançada pelo polo ativo 

após o ajuizamento da ação. 4. Consigna-se que, a desistência da ação 

pode ser apresentada até a sentença (art. 485, §5º do CPC). O que irá 

diferenciá-la será o momento processual em que será solicitada, ou seja, 

antes da resposta do réu ou após a resposta. 5. No caso em tela, o pedido 

de desistência da ação precede a apresentação de resposta do réu, de 

forma que, prescinde da anuência do requerido. 6. Diante do exposto, 

HOMOLOGO a desistência da ação na forma requerida e, por conseguinte, 

JULGO EXTINTO o processo, sem resolução de mérito, com fundamento 

no art. 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil, para que surta seus 

jurídicos e legais efeitos (art. 200, CPC). 7. Eventuais custas processuais 

serão suportadas pela parte requerente, a teor do art. 90, caput, do CPC, 

ressalvado a hipótese de ser beneficiária da justiça gratuita (art. 98, §3º, 

do CPC). Sem honorários advocatícios, porquanto, não foi triangularizada 

a relação processual. 8. P. I. Cumpra-se. Às providências. 9. Certificado o 

trânsito em julgado, REMETAM-SE os autos à Central de Arrecadação e 

Arquivamento desta Comarca para as providências necessárias, nos 

termos do art. 5º e seguintes do Provimento nº 12/2017-CGJ. Alto 

Garças/MT, data da assinatura eletrônica. Angela Maria Janczeski Góes 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000104-23.2019.8.11.0035

Parte(s) Polo Ativo:

L. L. A. D. S. (EXEQUENTE)

A. C. D. S. G. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE FORTINI MATEUS OAB - MT17581/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

S. I. G. (EXECUTADO)

 

Vistos. 1. Cuida-se de CUMPRIMENTO/EXECUÇÃO DE SENTENÇA 

envolvendo as partes acima qualificadas. 2. Após regular trâmite 

processual, a parte exequente apresentou manifestação informando que o 

débito foi integralmente satisfeito, razão pela qual, requereu a extinção do 

feito. 3. Instado a se manifestar, o Ministério Público opinou 

favoravelmente ao pleito de extinção. É o relatório. Fundamento e decido. 

4. O fato de a parte executada ter quitado sua dívida configura 

reconhecimento do pedido e enseja a extinção do processo com 

resolução do mérito, pois o fim do executivo é a satisfação do 

débito/obrigação. 5. Ademais, o próprio exequente comunicou que a parte 

executada satisfez o débito, de modo que, o objeto da execução se 

exauriu, ensejando, desta forma, a extinção em face do 

pagamento/adimplemento da obrigação. 6. Assim, diante do adimplemento 

do crédito executado, DECLARO satisfeita a obrigação e JULGO EXTINTO 

o cumprimento de sentença/execução, nos termos dos arts. 924, inciso I e 

925, ambos do CPC. 7. Custas finais, se houver, a cargo da parte 

executada. 8. Após o trânsito em julgado, REMETAM-SE os autos à Central 

de Arrecadação e Arquivamento desta Comarca para as providências 

necessárias, nos termos do art. 5º e seguintes do Provimento nº 

12/2017-CGJ. 9. Publique. Intimem-se. Cientifique-se o Ministério Público. 

10. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Alto Garças/MT, data da 

assinatura eletrônica. Angela Maria Janczeski Góes Juíza de Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 40155 Nr: 1308-61.2015.811.0035

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Miguel Pinotti

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Evandro Ricardo Ries da Silveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTHUR REZENDE 

WALDSCHMIDT - OAB:12624/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daiana Malheiros de Moura - 

OAB:11624-A/MT

 Vistos.

Tendo em vista a informação de que a penhora que recaia sobre o imóvel 

objeto da presente carta precatória foi desconstituída nos autos principais 

(processo 5341- 98.2012.811.0003, código nº 710378), por terem as 

partes celebrado acordo judicial, DETERMINO a DEVOLUÇÃO da presente 

missiva ao Juízo Deprecante, consignando nossas homenagens.

Proceda-se com as baixas e comunicações necessárias.

Cumpra-se. Às providências.

Alto Garças/MT, data da assinatura eletrônica.

Angela Maria Janczeski Goes

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 62910 Nr: 885-62.2019.811.0035

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Roland Trentini, AJ1 ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco CNH Capital S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO HENRIQUE VIEIRA 

BARROS - OAB:7680, Euclides Ribeiro da Silva Junior - OAB:5.222 - 

MT, Ricardo Ferreira de Andrade - OAB:9.764-A MT, THIAGO 

OLIVEIRA AMADO - OAB:11506

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: STEPHANY MARY FERREIRA 

REGIS DA SILVA - OAB:OAB/PR 53.612

 (...)Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE a impugnação para manter 

a exclusão do crédito do Impugnado BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL 

S.A., referente às Cédulas de Crédito Bancário de números: 2011001367; 

2011001392;2012004783; 2012004804; 2012013442; 2016005000; 

2013005984; 2013005987; 2013013432; 2013014277; 2014011827; 

2014011833; 2014012175; 201412176 e 2014012180, e assim o faço com 

resolução do mérito, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil e no art. 15, inciso II, da Lei nº 11.101/05. Por corolário, 

CONDENO o Impugnante ao pagamento das custas, despesas 

processuais e honorários advocatícios que fixo no importe de 10% (dez 

por cento) sobre o valor da causa, com fulcro nas diretrizes do art. 85, § 

2º, do Código de Processo Civil. Intimem-se as partes e cientifique-se a 

Administradora Judicial. Certificado o trânsito em julgado, procedam-se ao 

desapensamento e à remessa dos autos à Central de Arrecadação e 

Arquivamento desta Comarca para as providências necessárias, nos 

termos do art. 5º e seguintes do Provimento nº 12/2017-CGJ. Cumpra-se. 

Às providências. Alto Garças/MT, data da assinatura eletrônica.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 62911 Nr: 886-47.2019.811.0035

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 
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Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Roland Trentini, AJ1 ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DAYCOVAL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO HENRIQUE VIEIRA 

BARROS - OAB:7680, Euclides Ribeiro da Silva Junior - OAB:5.222 - 

MT, Ricardo Ferreira de Andrade - OAB:9.764-A MT, THIAGO 

OLIVEIRA AMADO - OAB:11506

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sandra Khafif Dyana - 

OAB:131646

 (...)Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE a impugnação para manter 

a exclusão do crédito do BANCO DAYCOVAL S.A., referente às Cédulas 

de Crédito à Exportação n. 30050-9, 30051-0 e 30067-5, e assim o faço 

com resolução do mérito, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil e nos arts. 15, inciso II, e 49, §§ 3º e 4º, ambos da Lei nº 

11.101/05. Por corolário, CONDENO o Impugnante ao pagamento das 

custas, despesas processuais e honorários advocatícios que fixo no 

importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, com fulcro nas 

diretrizes do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil. Intimem-se as 

partes e cientifique-se a Administradora Judicial. Certificado o trânsito em 

julgado, procedam-se ao desapensamento e à remessa dos autos à 

Central de Arrecadação e Arquivamento desta Comarca para as 

providências necessárias, nos termos do art. 5º e seguintes do 

Provimento nº 12/2017-CGJ. Cumpra-se. Às providências. Alto Garças/MT, 

data da assinatura eletrônica.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 42580 Nr: 635-34.2016.811.0035

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MNW, JWS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DFDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Quênesse Dyogo do Carmo - 

OAB:10286/MT, Rubens Vera Fuzaro Junior - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cristiane Ferraz dos Sants - 

OAB:42657

 DECLARO O PROCESSO SANEADO.Fixo ponto controvertido a 

procedência ou não do pleito inaugural e demais consectários legais. 

Defiro a produção de prova oral, depoimento pessoal e testemunhal, para 

tanto, DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o dia 10 de 

JUNHO de 2020 às 13h30min. Intimem-se as partes para apresentarem o 

rol de testemunhas no prazo de 15 (quinze) dias.Nos termos do art. 455 

do NCPC, cabe ao advogado da parte informar ou intimar a testemunha por 

ele arrolada do dia, da hora e do local da audiência designada, 

dispensando-se a intimação do juízo. A intimação deverá ser realizada por 

carta com aviso de recebimento, cumprindo ao advogado juntar aos autos, 

com antecedência de pelo menos 3 (três) dias da data da audiência, cópia 

da correspondência de intimação e do comprovante de recebimento.A 

intimação por via judicial somente é possível quando: I - tentativa do 

advogado foi frustrada; II - sua necessidade for devidamente demonstrada 

pela parte ao juiz; III - figurar no rol de testemunhas servidor público ou 

militar, hipótese em que o juiz o requisitará ao chefe da repartição ou ao 

comando do corpo em que servir; IV - a testemunha houver sido arrolada 

pelo Ministério Público ou pela Defensoria Pública; V - a testemunha for 

autoridade previstas no art. 454 do NCPC.A parte pode comprometer-se a 

levar a testemunha à audiência, independentemente da intimação do 

advogado, presumindo-se, caso a testemunha não compareça, que a 

parte desistiu de sua inquirição.A inércia do advogado em relação à 

comunicação da testemunha implica a desistência da sua inquirição (art. 

455, § 3º, NCPC).Em observância ao disposto no art. 357, §1º, do NCPC, 

intimem-se as partes para que estas manifestem se há esclarecimentos a 

serem feitos ou solicitem ajustes, no prazo comum de 05 (cinco) dias, 

ficando cientes que findo o prazo a presente decisão se torna estável.No 

mais, fixo o número máximo de 03 (três) testemunhas para cada parte por 

fato narrado na inicial, conforme dispõe o art. 357, § 6º, do NCPC. Angela 

Maria Janczeski Góes Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 50592 Nr: 2386-22.2017.811.0035

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GPA, ASAR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LRdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:, Rubens Vera Fuzaro Junior - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jackson Ricardo Freier - 

OAB:13.420/MT

 Processo analisado em regime de teletrabalho, conforme 

Portaria-Conjunta n.249 de 18 de março de 2020, do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso.

DECISÃO.

Vistos.

Visando ao saneamento e ao encaminhamento da instrução do feito, com 

espeque nos princípios da proibição de decisão surpresa e da 

colaboração (arts. 6º, 9º e 10, CPC), INTIMEM-SE as partes para que, no 

prazo comum de 15 (quinze) dias, indiquem as provas que pretendem 

produzir, devendo os litigantes observar:

a) A necessidade e pertinência de cada uma, de forma a estabelecer uma 

relação clara e direta entre a prova pretendida e a questão de fato que se 

pretende atestar (art. 357, inciso II, CPC), sob pena de indeferimento;

b) Caso a prova pretendida pela parte não possa por ela ser produzida, 

deverá apontar de forma coerente e jurídica o motivo da impossibilidade, 

bem como a razão pela qual deve a parte adversa produzir a prova, de 

forma a convencer o juízo quanto à distribuição do ônus probatório (art. 

357, inciso III, CPC);

c) Após cotejo da inicial, contestação, réplica e o conjunto probatório 

acostado ao feito, esclarecer se há matérias admitidas ou não 

impugnadas, indicando quais questões de direito entende ainda 

controvertidas e relevantes para influenciar a decisão de mérito (art. 357, 

inciso IV, CPC);

d) Em obediência ao princípio da promoção da autocomposição (art. 3º, § 

3º, cpc), informar se existe ou não interesse na designação de audiência 

de conciliação ou mediação (art. 139, inciso v, cpc), especificamente no 

que tange à possibilidade de alcance concreto da conciliação.

e) Transcorrido o prazo in albis, certifique-se e tornem conclusos para 

verificação da necessidade de saneamento do feito (art. 357, CPC) ou 

então análise da possibilidade de julgamento antecipado da demanda (art. 

355, CPC).

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Alto Garças/MT, data da assinatura eletrônica.

 Angela Maria Janczeski Góes

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 57462 Nr: 1515-55.2018.811.0035

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALINE AZEVEDO BARBOSA, ANNA KAROLYNA 

GOMES BARBOSA, ANNA VITÓRIA GOMES BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Bradesco Seguros S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO CESAR PASSINATO 

AMORIM - OAB:7542

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FAGNER DA SIVA BOTOF - 

OAB:12903/MT, Renato Chagas Corrêa da Silva - OAB:8184-A/MT

 Em relação, à preliminar de inépcia da inicial, em razão da falta de 

documentos, razão não assiste à requerida, considerando que a inicial 

está devidamente instruída. Assim, refuto esta preliminar.6. DA FALTA DE 

INTERESSE DE AGIR. Ausência de requerimento administrativo. 6.1 No 

tocante à preliminar de falta de interesse de agir, saliento que o Supremo 

Tribunal Federal definiu no julgamento dos recursos extraordinários n° 

839.314 e 824.704, com repercussão geral, que a falta de pedido 

administrativo prévio perante a seguradora impede a propositura de ação 

de cobrança de indenização do seguro DPVAT, por não haver pretensão 

resistida, inexistindo, pois, o interesse de agir.6.2 Assim, deve a parte 

comprovar que, ao menos, tentou administrativamente, obter a indenização 

do seguro DPVAT.6.3. No caso em tela, não há documentos que 

comprovem o requerimento administrativo, o que ensejaria a extinção do 
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feito sem resolução do mérito, ante a falta de interesse de agir.6.4. 

Todavia, extinguir o feito prematuramente, sem oportunizar a parte autora 

sanar a irregularidade apontada, vai de encontro aos princípios da 

cooperação, da economia processual e primazia do julgamento de 

mérito.6.5. Isso posto, com fundamento nos princípios supramencionados, 

INTIME-SE a parte autora, por intermédio de seu advogado, para no prazo 

de 30 (trinta) dias, apresentar o requerimento administrativo, sob pena de 

extinção do processo, em razão da falta do interesse de agir. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário.Alto Garças/MT, data da assinatura 

eletrônica. Angela Maria Janczeski Góes Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 39333 Nr: 963-95.2015.811.0035

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JORGE RIBEIRO DA SILVA NETO, Josenil Rodrigues de 

Jesus

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabrício Castro Alves de Melo - 

OAB:25.383 - OAB/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isso posto, DECLARO SATISFEITA a obrigação e JULGO EXTINTO o 

cumprimento de sentença/execução, nos termos do arts. 924, inciso II, e 

925, ambos do CPC. Sem custas, nos termos da Lei Estadual 

7.603/2001.Certificado o trânsito em julgado e, cumpridas todas as 

diligências retro, REMETAM-SE os autos à Central de Arrecadação e 

Arquivamento desta Comarca para as providências necessárias, nos 

termos do art. 5º e seguintes do Provimento nº 12/2017-CGJ. Cumpra-se, 

expedindo o necessário.Alto Garças/MT, data da assinatura eletrônica. 

Angela Maria Janczeski GóesJuíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 46744 Nr: 399-48.2017.811.0035

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADEMIRSON BATISTA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI MÓVEL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO CESAR PASSINATO 

AMORIM - OAB:7542

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Denner B. Mascarenhas 

Barbosa - OAB:13.245-A

 IMPULSIONO o feito a parte autora para que, no prazo legal, apresente os 

Memoriais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 35532 Nr: 1359-09.2014.811.0035

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Anselmo Schneider

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Rabobank Internacional Brasil s.a

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabrício Castro Alves de Melo - 

OAB:25.383 - OAB/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JORGE LUIS ZANON - 

OAB:14705, VINICIUS DUARTE BARNES - OAB:56242

 (...) 6. Diante do exposto, com fundamento no art. 487, inciso III, alínea “c” 

do Código de Processo Civil, HOMOLOGO A RENÚNCIA à pretensão 

formulada, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, por 

conseguinte, DECLARO EXTINTO o processo com resolução de mérito.

 7. Custas processuais iniciais e honorários advocatícios na forma 

pactuada. Considerando que a transação ocorreu antes da sentença, 

ficam as partes dispensadas do pagamento das custas processuais 

remanescentes, caso houver (art. 90, § 3º, CPC).

8. Recolham-se os mandados eventualmente expedidos, 

independentemente de cumprimento.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 35551 Nr: 1362-61.2014.811.0035

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Laura Rodrigues de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dirley Ivo Ribeiro, Dirleia Iva Ribeiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:, Rubens Vera Fuzaro Junior - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Anderson Oliveira de Souza 

- OAB:8322/MT

 (...) 8. Assim, por serem a partes capazes e estarem devidamente 

representadas, HOMOLOGO, por sentença, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, o acordo celebrado entre as partes, 

extinguindo-se o feito com resolução do mérito, com base no art. 487, 

inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil.

9. No mais, DECLARO satisfeita a obrigação assumida no referido pacto, 

haja vista que foram apresentados os comprovantes de pagamento da 

obrigação assumida na composição amigável. Por conseguinte, JULGO 

EXTINTO o presente feito, nos termos do art. 924, inciso II, do CPC, pela 

quitação, para que produza os regulares e jurídicos efeitos (CPC, art. 

925).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 35707 Nr: 1438-85.2014.811.0035

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Anselmo Schneider

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabrício Castro Alves de Melo - 

OAB:25.383 - OAB/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jorge Luis Zanon - 

OAB:9.975-A

 (...) 6. Diante do exposto, com fundamento no art. 487, inciso III, alínea “c” 

do Código de Processo Civil, HOMOLOGO A RENÚNCIA à pretensão 

formulada, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, por 

conseguinte, DECLARO EXTINTO o processo com resolução de mérito.

 7. Custas processuais iniciais e honorários advocatícios na forma 

pactuada. Considerando que a transação ocorreu antes da sentença, 

ficam as partes dispensadas do pagamento das custas processuais 

remanescentes, caso houver (art. 90, § 3º, CPC).

8. Recolham-se os mandados eventualmente expedidos, 

independentemente de cumprimento.

9. Considerando que a extinção pela homologação de acordo é ato 

incompatível com o direito de recorrer, com fundamento no art. 1.000, 

parágrafo único, do CPC, bem ainda, que as partes renunciaram ao prazo 

recursal, determino que seja certificado o trânsito em julgado, 

imediatamente.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 35725 Nr: 1448-32.2014.811.0035

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Anselmo Schneider, Ernani Evandro Klasener, SINARA 

DE LOURDES ZANON KLASENER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabrício Castro Alves de Melo - 

OAB:25.383 - OAB/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JORGE LUIS ZANON - 

OAB:14705

 (...) 6. Diante do exposto, com fundamento no art. 487, inciso III, alínea “c” 

do Código de Processo Civil, HOMOLOGO A RENÚNCIA à pretensão 

formulada, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, por 

conseguinte, DECLARO EXTINTO o processo com resolução de mérito.

 7. Custas processuais iniciais e honorários advocatícios na forma 

pactuada. Considerando que a transação ocorreu antes da sentença, 

ficam as partes dispensadas do pagamento das custas processuais 

remanescentes, caso houver (art. 90, § 3º, CPC).

8. Recolham-se os mandados eventualmente expedidos, 

independentemente de cumprimento.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 40116 Nr: 1283-48.2015.811.0035
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 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALMIR CAVEQUIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Renata de Souza - 

OAB:68.424/PR

 Vistos.

 Do compulso dos autos, verifica-se que não há informação acerca do 

cumprimento da carta precatória endereçada ao Juízo da Comarca de 

Jaguapitã/PR, para realização de audiência de proposta de suspensão 

condicional do processo ao denunciado ALMIR CAVEQUIA, vulgo 

“Vassourão”.

Assim, SOLICITE-SE informações ao Juízo Deprecado, reiterando a 

realização do ato.

 Cumpra-se. Às providências.

Alto Garças/MT, data da assinatura eletrônica.

 Angela Maria Janczeski Góes

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 48699 Nr: 1337-43.2017.811.0035

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa Credito de Livre Admissão de Associados 

do Sul de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JESSICA ROCHA DOS SANTOS BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO SANTOS DE RESENDE 

- OAB:6358

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MOISES BARBOSA DE 

QUEIROZ - OAB:11759

 (...) 8. Assim, por serem a partes capazes e estarem devidamente 

representadas, HOMOLOGO, por sentença, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, o acordo celebrado entre as partes, 

extinguindo-se o feito com resolução do mérito, com base no art. 487, 

inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil.

9. No mais, DECLARO satisfeita a obrigação assumida no referido pacto, 

haja vista que a única condição se referia ao levantamento do valor 

bloqueado. Por conseguinte, JULGO EXTINTO o presente feito, nos termos 

do art. 924, inciso II, do CPC, pela quitação, para que produza os regulares 

e jurídicos efeitos (CPC, art. 925).

10. Custas conforme pactuado, não havendo previsão, serão divididas 

igualmente, com a ressalva do §3º do art. 90 do CPC. Honorários 

advocatícios conforme pactuado, não havendo previsão, compensados.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 58261 Nr: 1813-47.2018.811.0035

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Odival Antônio Pazetti, Marilda Aparecida Penna Pazetti

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Roland Trentini, Marlene da Silva Trentini

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE TOLEDO MARTINS 

BACCETTO - OAB:OAB/SP 331001, MARCELO BACCETTO - 

OAB:103478

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PÉRSIO OLIVEIRA LANDIM - 

OAB:12295

 Nos termos da Decisão(Ref.55), considerando que a parte autora em 

sede de Impugnação à Contestação manifestou quanto a produção de 

provas, IMPULSIONO o feito aos requeridos para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, indiquem/especifiquem as provas que pretendem produzir, 

devendo os litigantes observar:a) A necessidade e pertinência de cada 

uma, de forma a estabelecer uma relação clara e direta entre a prova 

pretendida e a questão de fato que se pretende atestar (art. 357, inciso II, 

CPC), sob pena de indeferimento; Caso haja manifestação de prova 

pericial, deverá justificar o seu motivo, para que não incorra no art. 464 do 

CPC/15.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1000554-63.2019.8.11.0035

Parte(s) Polo Ativo:

UALISSON CARLOS RIBEIRO DA CRUZ (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DILMA GOMES OAB - MT22771/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CHEFE 16ª CIRETRAN DE ALTO GARÇAS (IMPETRADO)

Magistrado(s):

ANGELA MARIA JANCZESKI GOES

 

Vistos. 1. Trata-se de ação constitucional de MANDADO DE SEGURANÇA, 

impetrada por UALISSON CARLOS RIBEIRO DA CRUZ, tendo como 

autoridade coatora apontada/indicada o DIRETOR GERAL DO DETRAN/MT - 

DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO GROSSO, cujos 

pedidos são, entre outros, in limine e inaudita altera parte, para determinar 

que a autoridade coatora providencie o imediato licenciamento do veículo 

Marca/Modelo 222240-MMC/L200 TRITON 2.4 HLS (Nacional), Categoria 

Particular, Tipo Camionete, Espécie Especial, cor Branca, Placa FPG2507, 

chassi 93XFNKA5TFCE02952, Código Renavam 01025858619, Ano e 

modelo: 2014/2015, suspendendo o ato que deu motivo ao pedido. 2. No 

curso da ação, ANTES angularização processual, a requerente 

manifestou desinteresse no prosseguimento da ação, pugnando pela 

homologação da desistência e arquivamento do feito. É o relatório. 

Fundamento e Decido. 3. Em decorrência do princípio da disponibilidade 

processual, a desistência consiste na abdicação expressa da posição 

processual, alcançada pelo polo ativo após o ajuizamento da ação. 4. 

Consigna-se que, a desistência da ação pode ser apresentada até a 

sentença (art. 485, §5º do CPC). O que irá diferenciá-la será o momento 

processual em que será solicitada, ou seja, antes da resposta do réu ou 

após a resposta. 5. No caso em tela, o pedido de desistência da ação 

precede a apresentação de resposta do réu, de forma que, prescinde da 

anuência do requerido. 6. Diante do exposto, HOMOLOGO a desistência 

da ação na forma requerida e, por conseguinte, JULGO EXTINTO o 

processo, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, inciso 

VIII, do Código de Processo Civil, para que surta seus jurídicos e legais 

efeitos (art. 200, CPC). 7. Sem custas e honorários advocatícios, a teor da 

súmula nº 512, do STF. 8. P. I. Cumpra-se. Às providências. 9. Certificado 

o trânsito em julgado, REMETAM-SE os autos à Central de Arrecadação e 

Arquivamento desta Comarca para as providências necessárias, nos 

termos do art. 5º e seguintes do Provimento nº 12/2017-CGJ. Alto 

Garças/MT, data da assinatura eletrônica. Angela Maria Janczeski Góes 

Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000660-25.2019.8.11.0035

Parte(s) Polo Ativo:

OLMIR ANTONIO CORDENONZI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JACKSON MARIO DE SOUZA OAB - MT4635-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

Magistrado(s):

ANGELA MARIA JANCZESKI GOES

 

Vistos. 1. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA CONSTITUTIVA C/C PEDIDO 

DE TUTELA DE URGÊNCIA em face de AGENTE DE TRIBUTOS DA SEFAZ 

DO ESTADO DE MATO GROSSO em ALTO GARÇAS/MT, ambos 

qualificados nos autos. 2. No curso da ação, ANTES angularização 

processual, a parte requerente manifestou desinteresse no 

prosseguimento da ação, pugnando pela homologação da desistência e 

arquivamento do feito. É o relatório. Fundamento e Decido. 3. Em 

decorrência do princípio da disponibilidade processual, a desistência 

consiste na abdicação expressa da posição processual, alcançada pelo 

polo ativo após o ajuizamento da ação. 4. Consigna-se que, a desistência 

da ação pode ser apresentada até a sentença (art. 485, §5º do CPC). O 

que irá diferenciá-la será o momento processual em que será solicitada, 

ou seja, antes da resposta do réu ou após a resposta. 5. No caso em tela, 

o pedido de desistência da ação precede a apresentação de resposta do 

réu, de forma que, prescinde da anuência do requerido. 6. Diante do 

exposto, HOMOLOGO a desistência da ação na forma requerida e, por 

conseguinte, JULGO EXTINTO o processo, sem resolução de mérito, com 

fundamento no art. 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil, para que 

surta seus jurídicos e legais efeitos (art. 200, CPC). 7. Em homenagem ao 
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princípio da causalidade - responde o autor por ter dado dauxa ao 

processo e depois desistido dele ou renunciado ao direito material - 

condeno o autor ao pagamento de eventuais custas processuais, a teor 

do art. 90, caput, do CPC. Sem honorários advocatícios, porquanto, não foi 

triangularizada a relação processual. 8. P. I. Cumpra-se. Às providências. 

9. Certificado o trânsito em julgado, REMETAM-SE os autos à Central de 

Arrecadação e Arquivamento desta Comarca para as providências 

necessárias, nos termos do art. 5º e seguintes do Provimento nº 

12/2017-CGJ. Alto Garças/MT, data da assinatura eletrônica. Angela Maria 

Janczeski Góes Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000657-70.2019.8.11.0035

Parte(s) Polo Ativo:

ALENI DA SILVA BOAVENTURA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABRICIO CASTRO ALVES DE MELO OAB - GO25383 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (REU)

Magistrado(s):

ANGELA MARIA JANCZESKI GOES

 

Vistos. 1. Trata-se de AÇÃO PREVIDENCIÁRIA com pedido de concessão 

de BENEFÍCIO ASSISTENCIAL DE AMPARO AO IDOSO, ajuizada por ALENI 

DA SILVA BOAVENTURA, em face do Instituto Nacional de Seguridade 

Social (INSS), ambos qualificados nos autos. 2. No curso da ação, ANTES 

angularização processual, a requerente manifestou desinteresse no 

prosseguimento da ação, pugnando pela homologação da desistência e 

arquivamento do feito. É o relatório. Fundamento e Decido. 3. Em 

decorrência do princípio da disponibilidade processual, a desistência 

consiste na abdicação expressa da posição processual, alcançada pelo 

polo ativo após o ajuizamento da ação. 4. Consigna-se que, a desistência 

da ação pode ser apresentada até a sentença (art. 485, §5º do CPC). O 

que irá diferenciá-la será o momento processual em que será solicitada, 

ou seja, antes da resposta do réu ou após a resposta. 5. No caso em tela, 

o pedido de desistência da ação precede a apresentação de resposta do 

réu, de forma que, prescinde da anuência do requerido. 6. Diante do 

exposto, HOMOLOGO a desistência da ação na forma requerida e, por 

conseguinte, JULGO EXTINTO o processo, sem resolução de mérito, com 

fundamento no art. 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil, para que 

surta seus jurídicos e legais efeitos (art. 200, CPC). 7. Eventuais custas 

processuais serão suportadas pela parte requerente, a teor do art. 90, 

caput, do CPC, ressalvado a hipótese de a parte ser beneficiária da justiça 

gratuita (art. 98, §3º, do CPC). Sem honorários advocatícios, porquanto, 

não foi triangularizada a relação processual. 8. P. I. Cumpra-se. Às 

providências. 9. Certificado o trânsito em julgado, REMETAM-SE os autos à 

Central de Arrecadação e Arquivamento desta Comarca para as 

providências necessárias, nos termos do art. 5º e seguintes do 

Provimento nº 12/2017-CGJ. Alto Garças/MT, data da assinatura 

eletrônica. Angela Maria Janczeski Góes Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000691-45.2019.8.11.0035

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT12410-O (ADVOGADO(A))

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT12406-A (ADVOGADO(A))

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411-O (ADVOGADO(A))

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES OAB - MT18216-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROSEMIR BRANDAO DIONISIO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELA MARIA JANCZESKI GOES

 

Vistos. 1. Trata-se de AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO, ajuizada por 

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A, em desfavor de ROSEMIR 

BRANDÃO DIONISIO, visando, liminarmente, a busca e apreensão do bem 

descrito na inicial e ao final, a consolidação da posse e propriedade em 

seu nome. 2. No curso da ação, antes da citação da parte requerida, o 

credor fiduciário manifestou desinteresse no prosseguimento da ação, 

pugnando pela homologação da desistência e arquivamento do feito. É o 

relatório. Fundamento e Decido. 3. Em decorrência do princípio da 

disponibilidade processual, a desistência consiste na abdicação expressa 

da posição processual alcançada pelo polo ativo após o ajuizamento da 

ação. 4. Consigna-se que, a desistência da ação pode ser apresentada 

até a sentença (art. 485, §5º do CPC), o que irá diferenciá-la será o 

momento processual em que solicitada, ou seja, antes da resposta do réu 

ou após a resposta. 5. No caso em tela, o pedido de desistência da ação 

antecede à apresentação de resposta do réu, sendo dispensada, 

portanto, a anuência do requerido. 6. Diante do exposto, HOMOLOGO a 

desistência da ação na forma requerida e, por conseguinte, JULGO 

EXTINTO o processo, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 

485, inciso VIII, do Código de Processo Civil, para que surta seus jurídicos 

e legais efeitos (art. 200, CPC). 7. Eventual penhora/arresto efetivada nos 

autos, fica prejudicada, devendo ser liberado o ônus, expedindo-se o 

necessário. Revogo a liminar deferida, por corolário, RECOLHAM-SE 

eventuais mandados expedidos. 8. As custas processuais serão 

suportadas pela parte requerente, a teor do art. 90, caput, do CPC. Sem 

honorários advocatícios, porquanto, não foi triangularizada a relação 

processual. 9. Publique. Intime. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. 10. 

Certificado o trânsito em julgado, REMETAM-SE os autos à Central de 

Arrecadação e Arquivamento desta Comarca para as providências 

necessárias, nos termos do art. 5º e seguintes do Provimento nº 

12/2017-CGJ. Alto Garças/MT, data da assinatura eletrônica. Angela Maria 

Janczeski Góes Juíza de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010120-58.2012.8.11.0035

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIMEIA LUIZA DA COSTA HONORIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GISLAINE SARA MOREIRA MORAES MARTINS OAB - MT7062/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIVERSO ONLINE S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RODRIGO GOMES BRESSANE OAB - MT8616-O (ADVOGADO(A))

LEONARDO SULZER PARADA OAB - MT11846-B (ADVOGADO(A))

ROSELY CRISTINA MARQUES CRUZ OAB - SP178930-O 

(ADVOGADO(A))

WILSON ROBERTO PEIXOTO JUNIOR OAB - MT0008032A-B 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE ALTO GARÇAS Nos termos da CNGC, impulsiono o presente 

feito com a finalidade de INTIMAR a promovida/recorrida por intermédio do 

seu procurador, para apresentar contrarrazões ao RECURSO INOMINADO 

interposto evento 6971862, no prazo de 10 (dez) dias. Alto Garças, 23 de 

abril de 2020. GERSON NUNES DOS SANTOS Gestor(a) Judiciário(a) SEDE 

DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO GARÇAS E 

INFORMAÇÕES: RUA DOM AQUINO, 383, CENTRO, ALTO GARÇAS - MT - 

CEP: 78770-000 - TELEFONE: (66) 34711559

Comarca de Alto Taquari

Vara Única

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000791-23.2019.8.11.0092

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO DE PADUA DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUBENS DARIU SALDIVAR CABRAL OAB - MS17895 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FRANK BUENO JUNQUEIRA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DA 

C O M A R C A  D E  A L T O  T A Q U A R I 

____________________________________________________________

____________________________________________________________
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____________________________________________________________

________ CERTIDÃO Considerando a suspensão do expediente 

presencial, em razão da pandemia do COVID-19, redesigno a audiência de 

conciliação para o dia 03 de agosto de 2020, às 13h30min (horário de MT). 

Assim, solicito a intimação das partes para que compareçam ao ato. Alto 

Taquari - MT, 16 de abril de 2020. (assinado eletronicamente) FERNANDA 

D E  C A S T R O  G O M E S  S e r v i d o r  d e  C o n c i l i a ç ã o 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

________ SEDE DO VARA ÚNICA DE ALTO TAQUARI E INFORMAÇÕES: 

Rua Altino Pereira de Souza, s/n, Praça dos Três Poderes, ALTO 

TAQUARI - MT - CEP: 78785-000 - TELEFONE: (66) 34961609

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000118-30.2019.8.11.0092

Parte(s) Polo Ativo:

MADEIREIRA E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO ALTO TAQUARI LTDA - 

EPP (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Edson Roberto Castanho OAB - MT0008825S-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BELA VISTA AGRICOLA LTDA - EPP (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE ALTO 

TAQUARI VARA ÚNICA DE ALTO TAQUARI Rua Altino Pereira de Souza, 

s/n, Praça dos Três Poderes, ALTO TAQUARI - MT - CEP: 78785-000 

MANDADO DE INTIMAÇÃO Certifico que decorreu o prazo sem informação 

de pagamento nos autos, razão pela qual serve a presente para intimar a 

parte autora para manifestar-se nos autos requerendo o que entender de 

direito. ALTO TAQUARI, 23 de abril de 2020. (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 30454 Nr: 1307-07.2012.811.0092

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SMGV

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JCGD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edson Roberto Castanho - 

OAB:9234-B/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Defiro o pedido de Ref. 09.

Intime-se o executado no endereço Rua Geronimo David Campos, 66, 

Bairro Cohab, Alto Araguaia/MT, CEP: 78780 000 para realizar o 

pagamento do débito exequendo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 36521 Nr: 211-15.2016.811.0092

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sinagro Produtos Agropecuários Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Brasil Kohlrausch, Dilaine Regina 

Turchetto Kohlrausch

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adauto do Nascimento 

Kaneyuki - OAB:198905/SP, JOSE ERCILIO DE OLIVEIRA - 

OAB:9.977-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO RAYES SAKR - 

OAB:40832

 Intime-se o exequente para, no prazo de 10 dias, manifestar-se em face 

dos petitórios de Ref. 67 e 68.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 41585 Nr: 863-95.2017.811.0092

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SSdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AJAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roadam Jhonei de Paula Leal - 

OAB:14398/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sigmar Maceió - 

OAB:16.463/O-MT

 Diante da manifestação de Ref. 40, infomardo o descumprimento do 

acordo, intime-se a parte executada pessoalmente para, no prazo de 03 

(três) dias, efetuar o pagamento do débito alimentar, bem como as 

prestações que vencerem até o efetivo pagamento, provar que o fez ou 

justificar a impossibilidade de efetuá-lo, sob pena de protesto judicial e 

prisão civil (pelo prazo de até 03 (três) meses), com fulcro no artigo 528, §

§ 3º e 7º, do Código de Processo Civil.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 47210 Nr: 679-08.2018.811.0092

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: CICR, KCF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CCRJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIGMAR MACEIO - OAB:16463

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 À conciliadora para nova designação de audiência, atentando-se ao 

endereço constante na precatória de Ref. 79.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 49254 Nr: 1687-20.2018.811.0092

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Processo de Execução->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: ZIP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RDSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Alexandre Tortorelli - 

OAB:8974 A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edson Roberto Castanho - 

OAB:8825-A/MT

 Trata-se de Ação de Execução de Alimentos proposta por RONIER INÁCIO 

DA SILVA, devidamente representadas por sua genitora ZIZÉLICA INÁCIO 

PEREIRA, em face de REGINALDO DA SILVA SIMONE, todos devidamente 

qualificados nos autos.

Diante da falta de localização do executado para realizar a sua intimação, 

o Ministério Público pugnou pela sua citação por edital e decretação de 

sua prisão civil.

O executado mesmo citado/intimado por meio de edital, não realizou o 

pagamento do débito nem apresentou justificativa, ocasião em que lhe foi 

nomeado curador especial, que apresentou contestação por negativa 

geral.

Vieram os autos conclusos.

É o sucinto relatório. Fundamento e Decido.

 Pois bem, a prisão civil se faz necessária no presente caso.

Da análise dos autos verifica-se que o executado não vem honrando a 

obrigação a qual lhe é devida.

Além do mais, deixou o prazo para pagamento do débito e justificativa 

escoar, justificando estar sem condições de arcar com o referido valor 

executado.

Assim, verificada a existência do débito e a ausência do adimplemento, se 

perfaz a segregação civil do devedor de alimentos.

Confira-se:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO HABEAS CORPUS. 

EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. WRIT SUBSTITUTIVO DE RECURSO 

ORDINÁRIO. ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. NÃO 

CARACTERIZAÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. OBRIGAÇÃO 

ALIMENTAR. INADIMPLÊNCIA. BINÔMIO POSSIBILIDADE DO ALIMENTANTE 

E NECESSIDADE DO ALIMENTADO. PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. 

AUSÊNCIA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE 

POR MEIO DO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO DAS TRÊS PRESTAÇÕES 

ANTERIORES AO AJUIZAMENTO E DAS VINCENDAS NO CURSO DO 

PROCESSO. PRISÃO CIVIL. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. (...) 2. "O 

habeas corpus não é a via adequada para o exame aprofundado de 

provas a fim de averiguar a condição econômica do devedor, a 

necessidade do credor e o eventual excesso do valor dos alimentos" 

(RHC n. 38.232/SP, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA 

TURMA, julgado em 19/11/2013, DJe 26/11/2013). 3. "O cancelamento de 

pensão alimentícia de filho que atingiu a maioridade está sujeito à decisão 

judicial, mediante contraditório, ainda que nos próprios autos" (Súmula n. 

358/STJ). 4. "O débito alimentar que autoriza a prisão civil do alimentante é 
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o que compreende as três prestações anteriores ao ajuizamento da 

execução e as que se vencerem no curso do processo" (Súmula n. 

309/STJ). 5. Agravo interno desprovido.(STJ - AgInt no HC: 473985 PE 

2018/0269640-1, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de 

Julgamento: 25/06/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 

01/08/2019)

Ante o exposto, com fulcro no artigo 528, § 3º e 7º do NCPC, decreto a 

prisão civil de REGINALDO DA SILVA SIMONE pelo prazo de 30 (trinta) 

dias.

Expeça-se o competente mandado de prisão junto ao BNMP. 2.0, incluindo 

em seu bojo o último valor atualizado do débito e a conta para pagamento, 

caso presente nos autos.

Se nesta comarca, encaminhe-o ao Oficial de Justiça para cumprimento no 

endereço do executado, caso noutra, oficie-se à Delegacia de Polícia Civil 

da circunscrição do seu último domicílio, remetendo-lhes cópia do 

mandado de prisão civil expedido, solicitando o seu devido cumprimento.

Em caso de pagamento do débito ou depois do decurso do prazo da 

prisão, que o executado seja posto imediatamente em liberdade.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 50118 Nr: 1975-65.2018.811.0092

 AÇÃO: Processo de Apuração de Ato Infracional->Seção 

Infracional->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APKdSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edson Roberto Castanho - 

OAB:8825-A/MT

 ANTE O EXPOSTO, julgo procedente o pedido contido na representação 

em face do adolescente ANTONIO PABLO KAUÃ DOS SANTOS SOUSA, 

pela prática da conduta análoga ao delito previsto no artigo 155, § 1º e 4º, 

incisos I, II e IV, do Código Penal.Deixo de aplicar medida socioeducativa e 

de determinar a expedição da respectiva guia de execução em razão da 

aplicação do princípio da absorção, conforme fundamentação 

acima.Certificado o trânsito em julgado:I – Procedam-se às comunicações 

necessárias;II – Verifique-se a existência de armas, objetos e veículos 

apreendidos sem destinação na sentença, e, em caso positivo, 

remetam-se os autos conclusos para a devida destinação;III – Após, 

remetam-se os autos ao “Arquivo Definitivo”.Sem custas.Arbitro 

honorários em favor do advogado nomeado para a defesa do 

representado, Dr. Edson Roberto Castanho, no valor equivalente a 4 

(quatro) URH’s, a serem custeadas pelo Estado de Mato Grosso. 

Expeça-se a respectiva certidão.P.I.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 52924 Nr: 419-91.2019.811.0092

 AÇÃO: Apuração de Infração Administrativa às Normas de Proteção à 

Criança ou Adolescente->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MRRR, MEdSP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO RIBEIRO DA MOTA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Anthoniele Moreira 

Melo - OAB:26965/B-MT, LUCAS FELIPE TAQUES DE ALMEIDA 

BARROS - OAB:16.742/MT

 ANTE O EXPOSTO, JULGO PROCEDENTE a representação para condenar 

os réus MANOEL RAIMUNDO REIS RODRIGUES e MARIA ELIANE DOS 

SANTOS PEREIRA no pagamento de multa no valor equivalente a 50% 

(cinquenta por cento) do salário mínimo para cada um, ficando resolvido o 

mérito da causa, nos termos do art. 487, I, do CPC.SEM CUSTAS nem 

honorários.Arbitro honorários aos advogados nomeados em favor dos 

réus, Dr. Lucas Felipe T. de Almeida Barros e Dr. Carlos Anthoniele 

Moreira Melo, no valor equivalente a 2 (DUAS) URH’s para cada um deles, 

a serem custeados pelo Estado de Mato Grosso. Expeçam-se as 

respectivas certidões. Transitada em julgado, abra-se vista dos autos ao 

Ministério Público para início do procedimento de cumprimento de 

sentença. P.I.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 50479 Nr: 2147-07.2018.811.0092

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento do Sul 

de Mato Grosso - SICREDI SUL MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANIA MARIA CARRIJO ME, Vania Maria 

Carrijo Teodoro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDIR BRAGA JÚNIOR - OAB:4735

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Trata-se de ação de execução de título extrajudicial.

A parte autora requereu a desistência da ação.

Diante do exposto, Julgo Extinto o processo, sem resolução do mérito, nos 

termos do art. 485, VIII, do Código de Processo Civil.

Desnecessária a anuência e intimação da executada ante a ausência de 

chamamento inicial.

 Custas já recolhidas.

Com o trânsito em julgado arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo.

P.I.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 48937 Nr: 1605-86.2018.811.0092

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adaías Everton Fortunato da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguridade Social - Alto 

Araguaia

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO BATISTA - 

OAB:216936

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se a parte requerida, para que, no prazo de 10 dias, manifeste-se 

acerca dos esclarecimentos trazidos pelo Sr. Perito na Ref. 47.

Após, venham os autos conclusos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 56476 Nr: 1627-13.2019.811.0092

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Roadam Jhonei de Paula 

Leal - OAB:14398/MT

 I – Apresentada resposta à acusação (Ref. 25), verifico que não 

restaram evidenciadas as hipóteses de absolvição sumária previstas no 

artigo 397 do CPP, razão pela qual MANTENHO O RECEBIMENTO DA 

DENÚNCIA.

 II – Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 27/08/2020, 

às14h15min. (Horário MT)

III – Intimem-se e/ou requisitem-se, o(s) acusado(s) e as testemunhas 

arroladas pelas partes, expedindo-se carta precatória para inquirição ou 

interrogatório aos que residirem fora da Comarca.

 VI – Intimem-se ainda o Ministério Público e a Defesa.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 34374 Nr: 333-62.2015.811.0092

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO SOARES DE LIMA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela parte exequente, 

alegando omissão na decisão que determinou a conversão da Ação de 

Busca e Apreensão em Execução de Título Extrajudicial (Ref. 119), uma 

vez, que deixou de apreciar ao pedido de inclusão no polo passivo do 

executado - ANTONIO SOARES DE LIMA inscrito no CPF n° 

540.654.539-68(Avalista)(Ref. 131).

É o relatório.
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DECIDO.

 Com efeito, dispõe o art. 1.022 do CPC que:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão 

judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o 

juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

(...)

Realmente, analisando os autos, verifico que houve omissão na decisão 

de Ref. 119, quanto a não inclusão no polo passivo da pessoa do 

ANTONIO SOARES DE LIMA, devendo a mesma ser retificada, razão pela 

qual impõe-se o acolhimento dos embargos para o fim de suprir a omissão 

apontada.

ANTE O EXPOSTO, conheço e acolho os embargos de declaração para 

eliminar a omissão e retificar a decisão de Ref. 119, passando a constar:

(...)

Assim, tendo em vista o que dispõe o artigo 5º, do Decreto Lei nº 911/69 e 

artigo 829, do Código de Processo Civil, CONVERTO A PRESENTE AÇÃO 

DE BUSCA E APREENSÃO EM EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL e 

determino:

1) A correção da autuação, fazendo constar “Execução de Título 

Extrajudicial” como o nome da ação, bem como a CORREÇÃO dos polos 

processuais, passando a constar como exequente BANCO BRADESCO 

S/A e como executado ANTONIO SOARES DE LIMA –ME E ANTONIO 

SOARES DE LIMA.

2) Cite(m)-se o(s) executado(s), atentando-se ao endereço informando na 

Ref. 118, para pagar a dívida, custas e despesas processuais, além de 

honorários advocatícios, fixados no patamar de 10% (dez por cento), no 

prazo de 3 (três) dias, a contar da citação. (Art. 829 do CPC).

(...)

Os demais termos da decisão embargada restaram inalterados.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 46706 Nr: 471-24.2018.811.0092

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OMNI BANCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vilmar Gonçalves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUDSON JOSÉ RIBEIRO - 

OAB:150.060 OAB/SP, Pasquali Parise e Gasparini Junior - 

OAB:4.752/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Trata-se de Execução de Título Extrajudicial proposta por OMNI BANCO 

S.A, em face de VILMAR GONÇALVES, todos qualificados nos autos.

O EXEQUENTE foi por diversas vezes devidamente intimado, na pessoa do 

seu procurador, para recolher a complementação da diligência do oficial 

de justiça, contudo decorreu o prazo sem manifestação, conforme 

certidão de fls. 92.

 É o relatório

Decido

No presente caso verifica-se que a parte autora deixou de dar o regular 

andamento ao feito, mesmo tendo sido devidamente intimada, mantendo-se 

inerte até a presente data.

 Neste sentido, demonstrada atitude que revela desinteresse na demanda, 

caracterizando o abandono do processo, a extinção do feito é medida 

imperiosa.

 Diante do exposto, Julgo Extinto o presente processo, Sem Resolução do 

Mérito, nos termos do art. 485, III, do Código de Processo Civil.

 A parte autora não efetuou o pagamento da diligência complementar do 

Sr. Oficial de Justiça (fl. 82), mesmo depois de ser intimada por meio do 

advogado, constituindo tal conduta ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA 

JUSTIÇA, nos termos do Art. 77, IV, do CPC.

Diante disso, aplico MULTA à parte autora no valor equivalente a 2 (dois) 

salários mínimos.

Intime-a para pagamento, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de 

inscrição em dívida ativa.

Após o trânsito em julgado, arquive-se, com as baixas e anotações de 

estilo.

Custas já recolhidas no início.

Deixo de condenar a parte autora no pagamento dos honorários 

advocatícios, tendo em vista que não houve a triangularização processual.

P.I.

Citação

Citação Classe: CNJ-176 AÇÃO PENAL - PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000435-91.2020.8.11.0092

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO CESAR PEREIRA LEAL (TESTEMUNHA)

DHEYNNY DE MELO CARVALHO (TESTEMUNHA)

JOAO COELHO DOS SANTOS NETO (TESTEMUNHA)

PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO 

(AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LORIVALDO DA SILVA SOUZA (REU)

ROSILDA CORREA DE ALMEIDA (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE ALTO 

TAQUARI VARA ÚNICA DE ALTO TAQUARI Rua Altino Pereira de Souza, 

s/n, Praça dos Três Poderes, ALTO TAQUARI - MT - CEP: 78785-000 

EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 15 DIAS EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO 

DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO FABIO ALVES CARDOSO PROCESSO n. 

1000435-91.2020.8.11.0092 Valor da causa: R$ 0,00 ESPÉCIE: [Furto 

Qualificado, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente]

->AÇÃO PENAL - PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (283) AUTOR: Nome: 

PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO 

Endereço: ABCZ - ASSOCIACAO BRASILEIRA DOS CRIADORES DE ZEBU, 

RUA ENGENHEIRO EDGARD PRADO ARZE 303, CUIABÁ - MT - CEP: 

78049-907 Nome: DHEYNNY DE MELO CARVALHO Endereço: NÃO 

INFORMADO, 0, NÃO INFORMADO, ALTO TAQUARI - MT - CEP: 78785-000 

Nome: JOAO COELHO DOS SANTOS NETO Endereço: Delegacia de Polícia 

Civil, ALTO TAQUARI - MT - CEP: 78785-000 Nome: RODRIGO CESAR 

PEREIRA LEAL Endereço: FRANCISCO CARVALHO, 261, GABRIELA, 

ALTO TAQUARI - MT - CEP: 78785-000 RÉU: Nome: LORIVALDO DA 

SILVA SOUZA Endereço: Incerto e não sabido. Nome: ROSILDA CORREA 

DE ALMEIDA Endereço: Incerto e não sabido. FINALIDADE: CITAÇÃO 

DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para responder à acusação, por 

escrito, no prazo de 10 (dez) dias, nos termos do artigo 396 do CPP. 2. Na 

resposta, o acusado poderá arguir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário. E, para 

que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, possa 

alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no lugar 

de costume e publicado na forma da Lei. Eu, RHAYNNER JUNIO COSTA 

SANTOS, digitei. DECISÃO: "Recebo a denúncia ofertada em desfavor de 

IZAN KENNEDY LOPES ARAUJO, LORIVALDO DA SILVA SOUZA, 

RAYANYELLLY RIBEIRO DE SOUZA E ROSILDA CORREA DE ALMEIDA, 

por preliminarmente, vislumbrar a satisfação dos requisitos do artigo 41 do 

Código Processo Penal e a ausência das hipóteses do art. 395 do mesmo 

diploma legal. Considerando os critérios do § 1º do art. 394 do CPP, 

consigno que o procedimento será o comum e o rito, o ordinário. Citem-se 

os acusados para responderem à acusação, por escrito, no prazo de 10 

(dez) dias, devendo constar no mandado que, na resposta, poderão arguir 

preliminares e alegar tudo que interesse à sua defesa, ofertar documentos 

e justificações, especificarem as provas pretendidas e arrolarem 

testemunhas, até o máximo de oito, qualificando-se e requerendo sua 

intimação, quando necessário. O oficial deverá indagar aos acusados se 

possuem advogado constituído ou condições para contratar um, 

consignando expressamente a resposta. Proceda-se à juntada das folhas 

de antecedentes dos acusados junto ao sistema APOLO. Atenda-se a 

cota ministerial de p. 05. Comunique-se o recebimento da denúncia ao 

Distribuidor, ao Instituto de Identificação, à Delegacia de Polícia local, bem 

como ao banco de dados do Sistema Nacional de Informações Criminais 

(SINIC) (item 7.5.1., IV da CNGC). Notifique-se o Ministério Público. 

Expeça-se o necessário." E, para que chegue ao conhecimento de todos e 

que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o presente 

Edital que será afixado no lugar de costume e publicado na forma da Lei. 

Eu, RHAYNNER JUNIO COSTA SANTOS, digitei. ALTO TAQUARI, 23 de 

abril de 2020. RHAYNNER JUNIO COSTA SANTOS (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria/CNGC OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 
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ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1000429-84.2020.8.11.0092

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE CAMPELO QUARESMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIANA VALEIRO REZENDE OAB - MT26934/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAIXA SEGURADORA S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FABIO ALVES CARDOSO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE ALTO 

TAQUARI SENTENÇA Processo: 1000429-84.2020.8.11.0092. 

REQUERENTE: MARIA JOSE CAMPELO QUARESMA REQUERIDO: CAIXA 

SEGURADORA S/A Trata-se de ALVARÁ JUDICIAL formulado por MARIA 

JOSÉ CAMPELO QUARESMA, visando autorização para levantamento de 

valores depositados junto à Caixa Econômica Federal - CAIXA 

SEGURADORA S/A, relativos a saldo de conta poupança, bem como 

seguro de vida do falecido José de Ribamar Silva Lopes. Alega a 

Requerente que convivia em união estável com o Sr. José de Ribamar 

Silva Lopes, falecido no dia 11 de janeiro de 2019. (certidão de óbito 

anexada). O falecido não deixou bens a inventariar, pois, o único bem que 

possuía era um veículo automotor, que fora totalmente destruído no 

acidente que ocasionou a morte do mesmo. Ocorre que o veículo em 

questão possuía seguro, (conforme documentos em anexo). Destaca que 

os filhos do de cujus são maiores de idade e todos concordam que 

indenização securitária seja paga integralmente a Sra. Maria José, ora 

Requerente, (termo de anuência em anexo). Requereu a expedição do 

Alvará em nome da requerente. É o relatório. DECIDO. De acordo com o 

disposto na Lei 6.858/80, o saldo de salário e os valores referentes ao 

FGTS e PIS-PASEP, não recebidos em vida pelos respectivos titulares, 

serão pagos, em quotas iguais, aos dependentes habilitados perante a 

Previdência Social ou na forma da legislação específica dos servidores 

civis e militares, e, na sua falta, aos sucessores previstos na lei civil, 

indicados em alvará judicial, independentemente de inventário ou 

arrolamento. Também independe de abertura de inventário ou arrolamento, 

o levantamento das restituições relativas ao Imposto de Renda e outros 

tributos, dos saldos bancários e de contas de cadernetas de poupança e 

fundos de investimento, bem como a venda de bens móveis, desde que 

sejam de pequeno valor e não existam outros bens sujeitos à sucessão. A 

simplificação do procedimento justifica-se porque, na maioria das vezes, 

tais valores são utilizados para quitação de despesas com tratamento da 

saúde do autor da herança antes do falecimento e com o próprio funeral, 

cujo pagamento é adiantado pelos herdeiros ou por eles garantido. No 

mesmo sentido: “ALVARÁ JUDICIAL - FUNDO DE RESERVA - CONSÓRCIO 

- LEVANTAMENTO DE DEPÓSITO SUCESSÃO CAUSA MORTIS - CÔNJUGE 

- SEM COMPROVAÇÃO DE DEMAIS HERDEIROS – SEM COMPROVAÇÃO 

DE DEMAIS BENS – DESNECESSIDADE DE INVENTÁRIO - BINÔMIO 

NECESSIDADE E ADEQUAÇÃO – PEQUENO VALOR DO BEM – 

POSSIBILIDADE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. 

Excesso de formalismo que deve ser afastado, para que se possam 

atender os princípios da economia processual e instrumentalidade das 

formas. Recurso provido. (TJMT - Ap 103110/2012, DES. JOÃO FERREIRA 

FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 21/05/2013, 

Publicado no DJE 28/05/2013)” “APELAÇÃO CÍVEL. SUCESSÕES. PEDIDO 

DE ALVARÁ PARA ALIENAÇÃO DE VEÍCULO DE PEQUENO VALOR AOS 

SUCESSORES. ÚNICO BEM DO ESPÓLIO. POSSIBILIDADE DE 

TRAMITAÇÃO DO PLEITO PELA VIA DO ALVARÁ. De acordo com a 

jurisprudência deste Tribunal de Justiça, a existência de apenas um bem a 

partilhar, consistente em um veículo de pequeno valor, mitiga a 

obrigatoriedade de abertura de inventário, podendo ser processado o 

pedido de alvará para alienação desse bem. O pleito, formulado por todos 

os herdeiros do falecido, maiores e capazes, não acarreta prejuízo a 

quem quer que seja, porquanto a preservação dos interesses do Fisco 

pode se dar mediante simples intimação da Fazenda Estadual, na forma do 

art. 1.108 do Código de Processo Civil. DERAM PROVIMENTO. UNÂNIME. 

(Apelação Cível Nº 70065247553, Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça 

do RS, Relator: Luiz Felipe Brasil Santos, Julgado em 20/08/2015)” No caso 

em tela, a requerente comprovou o óbito, a qualidade de herdeira, bem 

como a existência da apólice de seguro em nome no de cujos tendo como 

instituição emitente o banco requerido, cumprindo assim os requisitos 

necessários para autorização do levantamento dos valores. ANTE O 

EXPOSTO, julgo procedente o pedido para, determinar a expedição de 

ALVARÁ em favor da requerente MARIA JOSÉ CAMPELO QUARESMA, 

com a finalidade de levantamento da importância referente ao saldo de 

conta poupança, bem como seguro de vida do falecido José de Ribamar 

Silva Lopes, cujo valor deverá ser depositado/entregue a requerente, 

ficando resolvido o mérito da causa, nos termos do artigo 487, I, do CPC. 

Sem custas, por ser a requerente beneficiária da JUSTIÇA GRATUITA. 

Arbitro honorários ao advogado nomeado para a defesa da autora em 

juízo no importe de 1 (uma) URH, a ser custeada pelo Estado de Mato 

Grosso. Após o trânsito em julgado, expeça-se Alvará. Em seguida, 

arquivem-se. P.I ALTO TAQUARI, 20 de abril de 2020. Juiz(a) de Direito

Comarca de Araputanga

Vara Única

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000186-45.2019.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

NADIR DE FREITAS BARBOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAIR ROBERTO MARQUES OAB - MT8969/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA VARA ÚNICA RUA CASTELO BRANCO, S/N, CENTRO, 

ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo n. 

1000186-45.2019.8.11.0038 REQUERENTE: NADIR DE FREITAS BARBOSA 

REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Visto e bem 

examinado. Trato de AÇÃO DE CONHECIMENTO – PROCEDIMENTO COMUM 

– NCPC, art. 318 e ss. -, proposta em desfavor do INSTITUTO NACIONAL 

DO SEGURO SOCIAL – INSS, autarquia federal (pessoa jurídica de direito 

público), cujas provas serão verificadas de acordo com o disposto na 

legislação processual - NCPC, arts. 357, II e 373 – e, portanto, DETERMINO 

a intimação das partes na pessoa do(a) seu(sua) advogado(a) – NCPC, 

art. 269 e ss. -, para que esclareçam, no prazo de 5 (cinco) dias, se 

desejam a produção de alguma prova pendente ou a realização de 

audiência de instrução para a produção das provas orais – NCPC, art. 361 

-, especificando-as e justificando objetivamente – NCPC, arts. 369 e 370, 

caput -, uma vez que indeferirei, em decisão fundamentada, as diligências 

inúteis ou meramente protelatórias – NCPC, arts. 357, V e 370, parágrafo 

único -, ou se objetivam o julgamento antecipado/imediato da lide, porque 

entendem que não há necessidade de produção de outras provas – NCPC, 

art. 355, I -, hipótese está em que o processo deverá retornar concluso 

para sentença. Cumpra. Às providências. Araputanga-MT, 20 de abril de 

2020 - 17:26:21. (assinado digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de 

Direito
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Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000732-03.2019.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

JAKELLYNE MAYRA DUARTE COELHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA REGINA CARDOSO OAB - MT0015506A (ADVOGADO(A))

MARCELA APARECIDA CARDOSO OAB - MT19356/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA VARA ÚNICA RUA CASTELO BRANCO, S/N, CENTRO, 

ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo n. 

1000732-03.2019.8.11.0038 AUTOR(A): JAKELLYNE MAYRA DUARTE 

COELHO REU: INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Visto 

e bem examinado. Trato de AÇÃO DE CONHECIMENTO – PROCEDIMENTO 

COMUM – NCPC, art. 318 e ss. -, proposta em desfavor do INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, autarquia federal (pessoa jurídica 

de direito público), cujas provas serão verificadas de acordo com o 

disposto na legislação processual - NCPC, arts. 357, II e 373 – e, portanto, 

DETERMINO a intimação das partes na pessoa do(a) seu(sua) 

advogado(a) – NCPC, art. 269 e ss. -, para que esclareçam, no prazo de 5 

(cinco) dias, se desejam a produção de alguma prova pendente ou a 

realização de audiência de instrução para a produção das provas orais – 

NCPC, art. 361 -, especificando-as e justificando objetivamente – NCPC, 

arts. 369 e 370, caput -, uma vez que indeferirei, em decisão 

fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias – NCPC, 

arts. 357, V e 370, parágrafo único -, ou se objetivam o julgamento 

antecipado/imediato da lide, porque entendem que não há necessidade de 

produção de outras provas – NCPC, art. 355, I -, hipótese está em que o 

processo deverá retornar concluso para sentença. Cumpra. Às 

providências. Araputanga-MT, 20 de abril de 2020 - 19:57:06. (assinado 

digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000343-18.2019.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

SILVESTRE ASTOR SAUERESSIG (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIO JUNIOR BUENO ALVES OAB - RO6454 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA VARA ÚNICA RUA CASTELO BRANCO, S/N, CENTRO, 

ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo n. 

1000343-18.2019.8.11.0038 AUTOR(A): SILVESTRE ASTOR SAUERESSIG 

REU: INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Visto e bem 

examinado. Trato de AÇÃO DE CONHECIMENTO CONDENATÓRIO, ajuizada 

em desfavor do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, 

autarquia federal (pessoa jurídica de direito público), em que a prova a ser 

produzida depende de conhecimento especial técnico/científico, cuja 

nomeação de profissionais e o pagamento de honorários, entre outros, 

aos peritos, em casos de assistência judiciária gratuita está 

regulamentada no CPC, art. 420 e ss./NCPC, art. 464 e ss., Resoluções do 

CNJ n. 127/2011 n. 232/2016 e 233/2016 e Resoluções do CJF n. 

541/2007, n. 200/2012 e n. 305/2014. In limine, esclareço que as partes 

podem, de comum acordo, escolher o perito, indicando-o mediante 

requerimento nas hipóteses do NCPC, art. 471, I e II e §§, contudo nada há 

nos autos sobre o desejo delas se utilizarem da previsão legal de perícia 

consensual. Consequentemente, após pesquisar profissional na região do 

Estado para a realização da perícia médica, nomeio Dr. JEFFERSON 

THIAGO NASCIMENTO DE OLIVEIRA, médico inscrito no CRM-MT n. 9286, 

com endereço na Rua das Anhumas, n. 218, Vila Mariana, Cáceres-MT, 

CEP: 78200-000 tel. (65) 3223-4526, cel. (65) 996841516, quem, para o 

desempenho de sua função, poderá valer de todos os meios necessários, 

ouvindo testemunhas, obtendo informações, solicitando documentos que 

estejam em poder da parte, de terceiros ou em repartições públicas, bem 

como instruir o laudo com planilhas, mapas, plantas, desenhos, fotografias 

ou outros elementos necessários ao esclarecimento do objeto da perícia. – 

CPC, art. 429/NCPC, art. 473, § 3º. Ademais, fixo de imediato – CPC, art. 

421, caput/NCPC, art. 465 – o prazo de 30 (trinta) dias, contados após a 

realização do exame/vistoria/avaliação, para a entrega/apresentação do 

laudo em cartório – CPC, art. 433, caput, com redação dada pela Lei n. 

8.455/1992/NCPC, art. 477, caput –, que poderá ser prorrogado por motivo 

justificado e impossibilidade de apresentação do laudo dentro desse – 

CPC, art. 432/NCPC, art. 476 –, assim como, por tratar de parte beneficiária 

da assistência judiciária gratuita – Lei n. 1.060/50/NCPC, art. 98 – e âmbito 

de jurisdição delegada para a Justiça Estadual – CRFB/88, art. 109, § 3º –, 

esclareço que o pagamento de honorários correrá à conta da Justiça 

Federal e nos termos das Resoluções do CNJ n. 127/2011 n. 232/2016 e 

233/2016 e Resoluções do CJF n. 541/2007, n. 200/2012 e n. 305/2014, 

que preveem a sua efetivação/ocorrência após o término do prazo para 

que as partes se manifestem sobre o laudo e, havendo solicitação/pedido 

de complementação ou esclarecimento, depois de sua satisfatória 

realização, podendo haver o adiantamento de 30% (trinta por cento) da 

verba honorária arbitrada se o perito, comprovadamente, necessitar de 

valores para satisfação antecipada decorrente do encargo assumido, 

Resolução do CJF n. 305/2014, art. 29, caput e § 2º, que dispõe sobre o 

Sistema Eletrônico de Assistência Judiciária Gratuita da Justiça Federal 

(AJG/CJF) e dá outras providências. Diante da necessidade de atender 

aos limites mínimo e máximo estabelecidos na Resolução n. 305/2014-CJF, 

em conformidade com o disposto nas Resoluções do CNJ n. 127/2011 n. 

232/2016, e sendo possível ultrapassar em até 3 (três) vezes o constante 

na Tabela V daquela – valor máximo R$. 200,00 –, fixo/arbitro os 

honorários periciais em R$. 500,00 (quinhentos reais), atendendo ao grau 

de especialização do médico perito, à complexidade do exame, o zelo 

profissional e ao local de sua realização, com dificuldade de encontrar 

médicos peritos na região para a realização da prova técnica necessária 

ao processo, questão peculiar, devendo ser realizado/providenciado o 

cadastramento/registro no Sistema Eletrônico de Assistência Judiciária 

Gratuita da Justiça Federal (AJG/CJF). Diante disso, DETERMINO que: a) 

intime o perito, com as advertências legais – CPC, art. 145, § 3º, art. 

146/NCPC, art. 156, § 5º, art. 157 –, para que tenha ciência do encargo 

que lhe fora conferido, do fato de que, ACEITANDO-A, deverá servir 

escrupulosamente e independentemente de termo de compromisso, 

assegurando aos assistentes das partes o acesso e o acompanhamento 

das diligências e dos exames que realizar, com prévia comunicação, 

comprovada nos autos, com antecedência mínima de 5 (cinco) dias – CPC, 

art. 422/NCPC, art. 466 –, assim como a fim de que apresente contatos 

profissionais, em especial o endereço eletrônico, para onde serão 

dirigidas as intimações pessoais – NCPC, art. 465, § 2º, III –, agende data, 

hora e local para realização do exame médico e informe ao juízo com 

antecedência razoável e tempo hábil para serem efetuadas as intimações 

necessárias; b) intime as partes, através dos seus advogados 

constituídos nos autos, para que, caso não tenham feito, dentro de 15 

(quinze) dias contados da intimação do despacho de nomeação do perito, 

arguirem o impedimento ou a suspeição do perito, se for o caso, indicarem 

assistentes técnicos e apresentarem quesitos – CPC, art. 421, § 1º, I e 

II/NCPC, art. 465, § 1º, I, II e III -, dando ciência à parte adversa quando da 

juntada destes aos autos e advertindo ambas da possibilidade das partes 

apresentar(em), durante a diligência, quesitos suplementares, que 

poderão ser respondidos pelo perito previamente ou na audiência de 

instrução e julgamento. – CPC, art. 425/NCPC, art. 469; c) apresentado(s) 

no prazo acima fixado ou já existente(s) nos autos do processo os 

quesitos a serem respondidos pelo experto, encaminhe ao perito judicial 

nomeado cópia reprográfica dos quesitos ou, informando ele ser 

necessário, autorizo a retirada/carga dos autos do processo por ele, caso 

físico, ou o envio por e-mail, caso eletrônico/virtual; d) estabelecido e 

informado pelo perito data, hora e local para a realização da perícia 

médica, intime/cientifique as partes, através dos seus advogados 

constituídos nos autos, para ciência – CPC, art. 431-A, incluído pela Lei n. 

10.358/2001/NCPC, art. 474 – e efetivo comparecimento daquele que será 

examinado/vistoriado/avaliado; e) havendo assistentes técnicos 

nomeados e quando da entrega/apresentação do laudo pelo perito judicial, 

intime as partes da ocorrência desta, através dos seus advogados 

constituídos, para, querendo, manifestar-se sobre o laudo do perito do 

juízo no prazo comum de 15 (quinze) dias, podendo o assistente técnico 

de cada uma das partes, em igual prazo, apresentar seu respectivo 

parecer – CPC, art. 433, parágrafo único, com redação dada pela Lei n. 

10.358/2001/NCPC, art. 477 e § 1º; Por fim, atendido integralmente o acima 

especificado ou sendo necessário decidir de maneira diversa, volte-me 

concluso. Cumpra, expedindo o necessário. Às providências. 

Araputanga-MT, 21 de abril de 2020 - 09:41:35. (assinado digitalmente) 

Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito
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Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000544-10.2019.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS BRAVO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO ANDRADE ZUCHETTI OAB - MT22584/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA VARA ÚNICA RUA CASTELO BRANCO, S/N, CENTRO, 

ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo n. 

1000544-10.2019.8.11.0038 AUTOR(A): JOSE CARLOS BRAVO REU: 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Visto e bem 

examinado. Trato de AÇÃO DE CONHECIMENTO – PROCEDIMENTO COMUM 

– NCPC, art. 318 e ss. -, proposta em desfavor do INSTITUTO NACIONAL 

DO SEGURO SOCIAL – INSS, autarquia federal (pessoa jurídica de direito 

público), cujas provas serão verificadas de acordo com o disposto na 

legislação processual - NCPC, arts. 357, II e 373 – e, portanto, DETERMINO 

a intimação das partes na pessoa do(a) seu(sua) advogado(a) – NCPC, 

art. 269 e ss. -, para que esclareçam, no prazo de 5 (cinco) dias, se 

desejam a produção de alguma prova pendente ou a realização de 

audiência de instrução para a produção das provas orais – NCPC, art. 361 

-, especificando-as e justificando objetivamente – NCPC, arts. 369 e 370, 

caput -, uma vez que indeferirei, em decisão fundamentada, as diligências 

inúteis ou meramente protelatórias – NCPC, arts. 357, V e 370, parágrafo 

único -, ou se objetivam o julgamento antecipado/imediato da lide, porque 

entendem que não há necessidade de produção de outras provas – NCPC, 

art. 355, I -, hipótese está em que o processo deverá retornar concluso 

para sentença. Cumpra. Às providências. Araputanga-MT, 20 de abril de 

2020 - 17:43:34. (assinado digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000494-81.2019.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

ANEZIA MARIA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAIR ROBERTO MARQUES OAB - MT8969/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA VARA ÚNICA RUA CASTELO BRANCO, S/N, CENTRO, 

ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo n. 

1000494-81.2019.8.11.0038 REQUERENTE: ANEZIA MARIA DE SOUZA 

REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Visto e bem 

examinado. Trato de AÇÃO DE CONHECIMENTO – PROCEDIMENTO COMUM 

– NCPC, art. 318 e ss. -, proposta em desfavor do INSTITUTO NACIONAL 

DO SEGURO SOCIAL – INSS, autarquia federal (pessoa jurídica de direito 

público), cujas provas serão verificadas de acordo com o disposto na 

legislação processual - NCPC, arts. 357, II e 373 – e, portanto, DETERMINO 

a intimação das partes na pessoa do(a) seu(sua) advogado(a) – NCPC, 

art. 269 e ss. -, para que esclareçam, no prazo de 5 (cinco) dias, se 

desejam a produção de alguma prova pendente ou a realização de 

audiência de instrução para a produção das provas orais – NCPC, art. 361 

-, especificando-as e justificando objetivamente – NCPC, arts. 369 e 370, 

caput -, uma vez que indeferirei, em decisão fundamentada, as diligências 

inúteis ou meramente protelatórias – NCPC, arts. 357, V e 370, parágrafo 

único -, ou se objetivam o julgamento antecipado/imediato da lide, porque 

entendem que não há necessidade de produção de outras provas – NCPC, 

art. 355, I -, hipótese está em que o processo deverá retornar concluso 

para sentença. Sem prejuízo disso, esclareço que eventual defesa de 

mérito a ser apresentada pelo Instituto requerido deverá ser realizada no 

presente momento, sob pena de preclusão. Cumpra. Às providências. 

Araputanga-MT, 20 de abril de 2020 - 18:03:43. (assinado digitalmente) 

Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000881-96.2019.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

EDIMILSON DAMACENO NOGUEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAIR ROBERTO MARQUES OAB - MT8969/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA VARA ÚNICA RUA CASTELO BRANCO, S/N, CENTRO, 

ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo n. 

1000881-96.2019.8.11.0038 REQUERENTE: EDIMILSON DAMACENO 

NOGUEIRA REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS Visto e bem examinado. Trato de AÇÃO DE CONHECIMENTO – 

PROCEDIMENTO COMUM – NCPC, art. 318 e ss. -, proposta em desfavor 

do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, autarquia federal 

(pessoa jurídica de direito público), cujas provas serão verificadas de 

acordo com o disposto na legislação processual - NCPC, arts. 357, II e 373 

– e, portanto, DETERMINO a intimação das partes na pessoa do(a) 

seu(sua) advogado(a) – NCPC, art. 269 e ss. -, para que esclareçam, no 

prazo de 5 (cinco) dias, se desejam a produção de alguma prova 

pendente ou a realização de audiência de instrução para a produção das 

provas orais – NCPC, art. 361 -, especificando-as e justificando 

objetivamente – NCPC, arts. 369 e 370, caput -, uma vez que indeferirei, 

em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente 

protelatórias – NCPC, arts. 357, V e 370, parágrafo único -, ou se 

objetivam o julgamento antecipado/imediato da lide, porque entendem que 

não há necessidade de produção de outras provas – NCPC, art. 355, I -, 

hipótese está em que o processo deverá retornar concluso para 

sentença. Cumpra. Às providências. Araputanga-MT, 20 de abril de 2020 - 

18:07:36. (assinado digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000396-96.2019.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DOS ANJOS DE MENEZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCISCO DE ASSIS RAMALHO ARAUJO OAB - MT3642-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA VARA ÚNICA RUA CASTELO BRANCO, S/N, CENTRO, 

ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo n. 

1000396-96.2019.8.11.0038 REQUERENTE: MARIA DOS ANJOS DE MENEZ 

REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Visto e 

bem examinado. Trato de AÇÃO DE CONHECIMENTO – PROCEDIMENTO 

COMUM – NCPC, art. 318 e ss. -, proposta em desfavor do INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, autarquia federal (pessoa jurídica 

de direito público), cujas provas serão verificadas de acordo com o 

disposto na legislação processual - NCPC, arts. 357, II e 373 – e, portanto, 

DETERMINO a intimação das partes na pessoa do(a) seu(sua) 

advogado(a) – NCPC, art. 269 e ss. -, para que esclareçam, no prazo de 5 

(cinco) dias, se desejam a produção de alguma prova pendente ou a 

realização de audiência de instrução para a produção das provas orais – 

NCPC, art. 361 -, especificando-as e justificando objetivamente – NCPC, 

arts. 369 e 370, caput -, uma vez que indeferirei, em decisão 

fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias – NCPC, 

arts. 357, V e 370, parágrafo único -, ou se objetivam o julgamento 

antecipado/imediato da lide, porque entendem que não há necessidade de 

produção de outras provas – NCPC, art. 355, I -, hipótese está em que o 

processo deverá retornar concluso para sentença. Cumpra. Às 

providências. Araputanga-MT, 20 de abril de 2020 - 18:19:49. (assinado 

digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000877-59.2019.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

ISABEL PEREIRA RICARTI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAIR ROBERTO MARQUES OAB - MT8969/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA VARA ÚNICA RUA CASTELO BRANCO, S/N, CENTRO, 

ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo n. 
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1000877-59.2019.8.11.0038 REQUERENTE: ISABEL PEREIRA RICARTI 

REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Visto e 

bem examinado. Trato de AÇÃO DE CONHECIMENTO – PROCEDIMENTO 

COMUM – NCPC, art. 318 e ss. -, proposta em desfavor do INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, autarquia federal (pessoa jurídica 

de direito público), cujas provas serão verificadas de acordo com o 

disposto na legislação processual - NCPC, arts. 357, II e 373 – e, portanto, 

DETERMINO a intimação das partes na pessoa do(a) seu(sua) 

advogado(a) – NCPC, art. 269 e ss. -, para que esclareçam, no prazo de 5 

(cinco) dias, se desejam a produção de alguma prova pendente ou a 

realização de audiência de instrução para a produção das provas orais – 

NCPC, art. 361 -, especificando-as e justificando objetivamente – NCPC, 

arts. 369 e 370, caput -, uma vez que indeferirei, em decisão 

fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias – NCPC, 

arts. 357, V e 370, parágrafo único -, ou se objetivam o julgamento 

antecipado/imediato da lide, porque entendem que não há necessidade de 

produção de outras provas – NCPC, art. 355, I -, hipótese está em que o 

processo deverá retornar concluso para sentença. Cumpra. Às 

providências. Araputanga-MT, 20 de abril de 2020 - 18:27:59. (assinado 

digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001063-82.2019.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

ZELIA CHARUPA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAIR ROBERTO MARQUES OAB - MT8969/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA VARA ÚNICA RUA CASTELO BRANCO, S/N, CENTRO, 

ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo n. 

1001063-82.2019.8.11.0038 REQUERENTE: ZELIA CHARUPA REQUERIDO: 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Visto e bem 

examinado. Trato de AÇÃO DE CONHECIMENTO – PROCEDIMENTO COMUM 

– NCPC, art. 318 e ss. -, proposta em desfavor do INSTITUTO NACIONAL 

DO SEGURO SOCIAL – INSS, autarquia federal (pessoa jurídica de direito 

público), cujas provas serão verificadas de acordo com o disposto na 

legislação processual - NCPC, arts. 357, II e 373 – e, portanto, DETERMINO 

a intimação das partes na pessoa do(a) seu(sua) advogado(a) – NCPC, 

art. 269 e ss. -, para que esclareçam, no prazo de 5 (cinco) dias, se 

desejam a produção de alguma prova pendente ou a realização de 

audiência de instrução para a produção das provas orais – NCPC, art. 361 

-, especificando-as e justificando objetivamente – NCPC, arts. 369 e 370, 

caput -, uma vez que indeferirei, em decisão fundamentada, as diligências 

inúteis ou meramente protelatórias – NCPC, arts. 357, V e 370, parágrafo 

único -, ou se objetivam o julgamento antecipado/imediato da lide, porque 

entendem que não há necessidade de produção de outras provas – NCPC, 

art. 355, I -, hipótese está em que o processo deverá retornar concluso 

para sentença. Cumpra. Às providências. Araputanga-MT, 20 de abril de 

2020 - 18:40:52. (assinado digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000615-12.2019.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

EREMITA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAIR ROBERTO MARQUES OAB - MT8969/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA VARA ÚNICA RUA CASTELO BRANCO, S/N, CENTRO, 

ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo n. 

1000615-12.2019.8.11.0038 REQUERENTE: EREMITA DA SILVA 

REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Visto e bem 

examinado. Trato de AÇÃO DE CONHECIMENTO – PROCEDIMENTO COMUM 

– NCPC, art. 318 e ss. -, proposta em desfavor do INSTITUTO NACIONAL 

DO SEGURO SOCIAL – INSS, autarquia federal (pessoa jurídica de direito 

público), cujas provas serão verificadas de acordo com o disposto na 

legislação processual - NCPC, arts. 357, II e 373 – e, portanto, DETERMINO 

a intimação das partes na pessoa do(a) seu(sua) advogado(a) – NCPC, 

art. 269 e ss. -, para que esclareçam, no prazo de 5 (cinco) dias, se 

desejam a produção de alguma prova pendente ou a realização de 

audiência de instrução para a produção das provas orais – NCPC, art. 361 

-, especificando-as e justificando objetivamente – NCPC, arts. 369 e 370, 

caput -, uma vez que indeferirei, em decisão fundamentada, as diligências 

inúteis ou meramente protelatórias – NCPC, arts. 357, V e 370, parágrafo 

único -, ou se objetivam o julgamento antecipado/imediato da lide, porque 

entendem que não há necessidade de produção de outras provas – NCPC, 

art. 355, I -, hipótese está em que o processo deverá retornar concluso 

para sentença. Cumpra. Às providências. Araputanga-MT, 20 de abril de 

2020 - 18:42:26. (assinado digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000030-23.2020.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

VANDA MARIA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAIR ROBERTO MARQUES OAB - MT8969/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA VARA ÚNICA RUA CASTELO BRANCO, S/N, CENTRO, 

ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo n. 

1000030-23.2020.8.11.0038 REQUERENTE: VANDA MARIA DA SILVA 

REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Visto e 

bem examinado. Trato de AÇÃO DE CONHECIMENTO – PROCEDIMENTO 

COMUM – NCPC, art. 318 e ss. -, proposta em desfavor do INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, autarquia federal (pessoa jurídica 

de direito público), cujas provas serão verificadas de acordo com o 

disposto na legislação processual - NCPC, arts. 357, II e 373 – e, portanto, 

DETERMINO a intimação das partes na pessoa do(a) seu(sua) 

advogado(a) – NCPC, art. 269 e ss. -, para que esclareçam, no prazo de 5 

(cinco) dias, se desejam a produção de alguma prova pendente ou a 

realização de audiência de instrução para a produção das provas orais – 

NCPC, art. 361 -, especificando-as e justificando objetivamente – NCPC, 

arts. 369 e 370, caput -, uma vez que indeferirei, em decisão 

fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias – NCPC, 

arts. 357, V e 370, parágrafo único -, ou se objetivam o julgamento 

antecipado/imediato da lide, porque entendem que não há necessidade de 

produção de outras provas – NCPC, art. 355, I -, hipótese está em que o 

processo deverá retornar concluso para sentença. Sem prejuízo disso, 

esclareço que a parte analfabeta, por não ter firma/assinatura para que 

demonstre a efetiva outorga de poderes, tem a validade do mandato 

judicial condicionada à existência de instrumento público - CC/2002, art. 

654 – ou assinatura a rogo subscrita por 2 (duas) testemunhas, pois há 

precedente do CNJ que permite esteja assinado a rogo e subscrito por 2 

(duas) testemunhas - CC/2002, art. 595 -, sob o fundamento de que se o 

contrato de prestação de serviços firmado por pessoa analfabeta é válido 

e eficaz quando assinado a rogo e subscrito por 2 (duas) duas 

testemunhas, a fortiori uma procuração para atuação em processo judicial 

– CNJ - PCA n. 2009.10.00.001464-1 / Numeração Única: 

0001464-74.2009.2.00.0000 - Relator: Conselheiro LEOMAR BARROS 

AMORIM - Publicado no DJ Eletrônico n. 62/2010 em 8/4/2010. Pag. 8-21 - 

Certidões Consolidadas 102ª Sessão Ordinária. Isso posto e por verificar 

que a petição inicial não se encontra regular sob esse aspecto, 

DETERMINO a intimação da parte requerente, através de seu(s) 

advogado(s)/defensor público, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

CORRIJA e traga a ausente procuração por instrumento público ou a 

assinatura a rogo subscrita por 2 (duas) testemunhas, necessário para o 

caso de pessoa analfabeta, sob pena de indeferimento e extinção – CPC, 

art. 284, caput e parágrafo único c/c CPC, art. 295, VI c/c CPC, art. 267, 

I/NCPC, art. 321, caput e parágrafo único c/c NCPC, art. 330, IV c/c NCPC, 

art. 485, I. Cumpra. Às providências. Araputanga-MT, 20 de abril de 2020 - 

18:47:00. (assinado digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000213-28.2019.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

TEREZINHA CUSTODIO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NAJLA MILENA CASTRO DA SILVA OAB - MT13630/O-O 

(ADVOGADO(A))
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LAUDISON MORAES COELHO OAB - MT0019353A (ADVOGADO(A))

DIONE KAROLINE GONCALVES HOLANDA OAB - MT20694/O 

(ADVOGADO(A))

TAMIRES RODRIGUES PERIN OAB - MT25293/O (ADVOGADO(A))

DAIANE RODRIGUES GOMES COELHO OAB - MT24919/O 

(ADVOGADO(A))

VALERIA APARECIDA SOLDA DE LIMA OAB - MT0009495A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA VARA ÚNICA RUA CASTELO BRANCO, S/N, CENTRO, 

ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo n. 

1000213-28.2019.8.11.0038 REQUERENTE: TEREZINHA CUSTODIO DOS 

SANTOS REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

Visto e bem examinado. Trato de AÇÃO DE CONHECIMENTO – 

PROCEDIMENTO COMUM – NCPC, art. 318 e ss. -, proposta em desfavor 

do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, autarquia federal 

(pessoa jurídica de direito público), cujas provas serão verificadas de 

acordo com o disposto na legislação processual - NCPC, arts. 357, II e 373 

– e, portanto, DETERMINO a intimação das partes na pessoa do(a) 

seu(sua) advogado(a) – NCPC, art. 269 e ss. -, para que esclareçam, no 

prazo de 5 (cinco) dias, se desejam a produção de alguma prova 

pendente ou a realização de audiência de instrução para a produção das 

provas orais – NCPC, art. 361 -, especificando-as e justificando 

objetivamente – NCPC, arts. 369 e 370, caput -, uma vez que indeferirei, 

em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente 

protelatórias – NCPC, arts. 357, V e 370, parágrafo único -, ou se 

objetivam o julgamento antecipado/imediato da lide, porque entendem que 

não há necessidade de produção de outras provas – NCPC, art. 355, I -, 

hipótese está em que o processo deverá retornar concluso para 

sentença. Cumpra. Às providências. Araputanga-MT, 20 de abril de 2020 - 

21:01:23. (assinado digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000316-35.2019.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

FUNDACAO ARCO IRIS DE ARAPUTANGA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FAUSTINO LOPES DOS SANTOS OAB - MT0011135A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

Intimação das partes acerca do teor do ofício requisitório de pagamento, 

vinculado ao expediente.

Citação

Citação Classe: CNJ-279 ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80

Processo Número: 1000298-77.2020.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

NEIDE PEREIRA RIBEIRO (REQUERENTE)

MARIA PEREIRA RODRIGUES (REQUERENTE)

ANITA PEREIRA RODRIGUES (REQUERENTE)

SERAFINA RIBEIRO RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO FRANCISCO DE SOUZA OAB - MT0019474A (ADVOGADO(A))

OSWALDO ALVAREZ DE CAMPOS JUNIOR OAB - MT6702-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ARAPUTANGA VARA ÚNICA DE ARAPUTANGA Rua Castelo Branco, S/N, 

CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 EDITAL DE CITAÇÃO 

PRAZO DE 20 DIAS EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO RENATO JOSE DE ALMEIDA COSTA FILHO PROCESSO n. 

1000298-77.2020.8.11.0038 Valor da causa: R$ 2.098,00 ESPÉCIE: 

[Acessão]->ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80 (74) POLO ATIVO: Nome: 

SERAFINA RIBEIRO RODRIGUES Endereço: RUA PARANÁ, 25, JARDIM 

DOS IPÊS - COHAB, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Nome: ANITA 

PEREIRA RODRIGUES Endereço: RUA FERNÃO DIAS, 550, SÃO JOSÉ, 

ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Nome: MARIA PEREIRA RODRIGUES 

Endereço: RUA PARANÁ, 25, JARDIM SÃO LUIZ - COHAB, ARAPUTANGA 

- MT - CEP: 78260-000 Nome: NEIDE PEREIRA RIBEIRO Endereço: RUA 

PARANÁ, 99, JARDIM SÃO LUIZ - COHAB, ARAPUTANGA - MT - CEP: 

78260-000 POLO PASSIVO: FINALIDADE: EFETUAR A CITAÇÃO DE 

EVENTUAIS TERCEIROS INTERESSADOS, dos termos da ação em 

epígrafe, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, apresentar resposta, caso queira, sob pena de 

serem considerados como verdadeiros os fatos afirmados na petição 

inicial, conforme documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços 

do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de 

acesso seguem descritas no corpo deste mandado. RESUMO DA INICIAL: 

Trata-se de AÇÃO DE PROCEDIMENTO DE JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA – 

ALVARÁ JUDICIAL DE AUTORIZAÇÃO – NCPC, art. 719 e ss. c/c art. 666 

e Lei n. 6.858/1980 – em que a parte interessada pugna, entre pedidos 

outros, pela concessão da assistência judiciária gratuita e para que lhe(s) 

seja autorizado o levantamento em contas bancárias que afirma existente 

em nome do de cujus Manoel Pereira Rodrigues. DECISÃO: Isso posto, não 

sendo o caso/hipótese de indeferimento da petição inicial ou de 

improcedência liminar do pedido, DETERMINO o regular processamento da 

ação alvará judicial – NCPC, art. 725, VII -, com a citação de todos os 

interessados, sendo os incertos ou desconhecidos por edital com prazo 

de 20 (vinte) dias – NCPC, art. 256, I, art. 257, III e art. 259, III -, para que se 

manifestem, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias e a expedição de 

ofício ao(à) ao Banco Bradesco S.A., a fim de verificar a existência de 

valores/saldo em conta bancária de Manoel Pereira Rodrigues, CPF/MF n. 

007.567.301-04 – NCPC, art. 438, I -, após isso, a intimação da parte 

interessada requerente, através de seu(s) advogado(s)/defensor público, 

para que tenha ciência da resposta/resultado e, querendo, manifeste no 

prazo de 15 (quinze) dias – NCPC, art. 437, § 1º. ADVERTÊNCIAS À 

PARTE: 1. O prazo para contestação é contado do término do prazo deste 

edital. 2. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel e 

presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados pela parte 

autora (art. 344, do CPC). Os prazos contra o revel que não tenha 

advogado constituído nos autos contarão da data da publicação do ato no 

Diário de Justiça Eletrônico - DJe (art. 346, do CPC). 3. A contestação 

deverá ser assinada por advogado ou por defensor público. 4. O prazo 

será contado em dobro em caso de réu (s) patrocinado pela Defensoria 

Pública (art. 186 do CPC) ou Escritórios de Prática Jurídica das Faculdades 

de Direito (§3º do art. 186 CPC) e caso o requerido seja a Fazenda Pública 

(art. 183 do CPC) ou o Ministério Público (art. 186 do CPC). E, para que 

chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar 

ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no lugar de 

costume e publicado na forma da Lei. Eu, AMANDA CAROLINE SOARES, 

digitei. ARAPUTANGA, 23 de abril de 2020. (Assinado Digitalmente) 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000037-15.2020.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:
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NATALINO FERREIRA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIO JUNIOR BUENO ALVES OAB - RO6454 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (REU)

Magistrado(s):

RENATO JOSE DE ALMEIDA COSTA FILHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA VARA ÚNICA RUA CASTELO BRANCO, S/N, CENTRO, 

ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo n. 

1000037-15.2020.8.11.0038 AUTOR(A): NATALINO FERREIRA DOS 

SANTOS REU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Visto e 

bem examinado. Trato de AÇÃO DE CONHECIMENTO – PROCEDIMENTO 

COMUM – NCPC, art. 318 e ss. -, proposta em desfavor do INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, autarquia federal (pessoa jurídica 

de direito público), ajuizada por NATALINO FERREIRA DOS SANTOS em 

desfavor do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, autarquia 

federal (pessoa jurídica de direito público), em que, entre outros, requerem 

a homologação de autocomposição/acordo extrajudicial firmado, pendente 

apenas a homologação. Juntou documentos. É o relato do necessário. 

Decido de forma sucinta e objetivamente fundamentada – CRFB/88, art. 93, 

IX -, diante da excessiva quantidade de feitos em andamento sob a 

responsabilidade do magistrado subscrevente, bem como metas diversas 

de produtividade impostas e a serem cumpridas. As partes/interessados 

objetivam a homologação de autocomposição extrajudicial firmado por 

elas, no sentido de que o instituto requerido se compromete em implantar o 

benefício previdenciário pleiteado pelo autor, bem como se compromete em 

pagar os valores em atraso através de Requisição de Pequeno Valor, 

descontando 10% (dez por cento) do montante a receber, corrigidas nos 

termos do Manual de Cálculos da Justiça Federal e com juros de mora de 

1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, para as parcelas vencidas 

até 30/06/2009, e, a partir de 01/07/2009, nos termos do artigo 1º-F da Lei 

nº 9.494/97, com as modificações trazidas pela Lei nº 11.920/09 até 

09/2017, quando incidirá o índice do IPCA-E. A parte autora se 

compromete em renunciar todo e qualquer direito derivado do mesmo fato, 

incluindo danos morais, bem como valores que eventualmente excederem 

o teto para expedição de requisição de pequeno valor. Isso posto e 

considerando que em havendo transação/acordo o exame do magistrado 

deve se limitar à sua validade e eficácia, entre os quais, se houve a 

efetiva transação, os transatores/partes são titulares do direito que 

dispõem, capazes de transigir e estão adequadamente representados, 

ausente qualquer impedimento ou ilegalidade no avençado/acordado pelas 

partes, HOMOLOGO-O para que produza seus efeitos legais e, em 

consequência, RESOLVO O MÉRITO – NCPC, art. 487, III, “b”. Honorários 

advocatícios acordados em 8% (oito por cento) sobre o valor apurado, os 

quais pertencem ao(à) advogado(a), motivo pelo qual deverá ser expedido 

o alvará judicial de levantamento desse valor/crédito, fazendo-o da forma 

pleiteada e em nome do(a) advogado(a) indicado - Lei n. 8.906/1994, arts. 

22 e 23. Com relação aos emolumentos e custas judiciais, salvo quanto 

aos valores despendidos pela parte vencedora da demanda e as 

despesas com diligências/transporte dos OJAs, a não ser na hipótese de 

que proporcionou meios para o cumprimento do ato – CNGC, art. 460, 

caput e § 2º; TJMT PLENO, Agravo Regimental em Mandado de Segurança 

n. 1000783-02.2017.8.11.0000, DJE n. 10042, de 20/6/2017, e Expediente 

CIA n. 0074599-34.2017.8.11.0000; CNJ, Pedido de Providências n. 

0002026-73.2015.2.00.0000; STF, RE n. 108.183 e ADI n. 3694; STJ, 

Recurso Repetitivo Tema n. 396, REsp 1144687/RS e Enunciado n. 190 da 

Súmula do STJ -, isenta a autarquia - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL – INSS - perante a Justiça do Estado de Mato Grosso - Lei 

Estadual n. 7.603/2001, art. 3º, I; CNGC, art. 460 e ss. -, inexistindo no 

caso a necessidade de ressarcimento de valores despendidos pela parte 

vencedora, uma vez que a parte adversa é beneficiária da assistência 

judiciária gratuita. Contudo deveria realizar o pagamento/adimplemento das 

despesas com diligências de OJA, correios e fotocópias, eventualmente 

existentes, o que deveria ser certificado e exigido quando do trânsito em 

julgado. Ocorre que a questão relativa ao recolhimento das despesas com 

diligências/transporte dos OJAs pela Fazenda Pública Estadual ainda se 

encontra sub judice e a exigência/cobrança está suspensa por decisão 

liminar proferida, em 25/7/2017, no pedido de Suspensão de Segurança 

(SS) n. 2017/0159664-5 (2899/MT) que tramita perante o Superior Tribunal 

de Justiça, pois o ESTADO DE MATO GROSSO formulou o pedido de 

contracautela com a finalidade de suspender os efeitos do acórdão 

proferido no Agravo Regimental em Mandado de Segurança n. 

1000783-02.2017.8.11.0000, em que o Pleno do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso deferiu liminar pleiteada pelo Sindicato dos Oficiais 

de Justiça “para assegurar aos representados pelo impetrante/agravante, 

até o julgamento do mérito do mandamus, que só sejam obrigados a 

cumprir os mandados oriundos das ações fiscais ajuizadas pela Fazenda 

Pública, depois do prévio pagamento das respectivas diligências”, razão 

pela qual DETERMINO o prosseguimento/arquivamento sem pagamento. 

Após o trânsito em julgado – NCPC, arts. 1.023, caput e 1.003, § 5º -, 

DETERMINO que, atendido o necessário e observado se inexiste 

pendência nos autos a ser cumprida ou informada ao magistrado, 

ARQUIVE com as baixas e anotações devidas. Do contrário, na ausência 

do cumprimento, após solicitação do interessado, prossiga com a 

execução/cumprimento na forma disposta pela legislação processual – 

NCPC, art. 513 e ss.. Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 317, § 

4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro de sentença nas 

comarcas em que estiver instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância 

– Apolo ou PROJUDI”, bem como intimação das partes e de seus patronos. 

P. I. Cumpra. Araputanga-MT, 23 de abril de 2020. (assinado digitalmente) 

Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000115-09.2020.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA DE FREITAS SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAIR ROBERTO MARQUES OAB - MT8969/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RENATO JOSE DE ALMEIDA COSTA FILHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA VARA ÚNICA RUA CASTELO BRANCO, S/N, CENTRO, 

ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo n. 

1000115-09.2020.8.11.0038 REQUERENTE: MARIA APARECIDA DE 

FREITAS SILVA REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 

- INSS Visto e bem examinado. Trato de AÇÃO DE CONHECIMENTO – 

PROCEDIMENTO COMUM – NCPC, art. 318 e ss. -, proposta em desfavor 

do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, autarquia federal 

(pessoa jurídica de direito público), ajuizada por MARIA APARECIDA DE 

FREITAS SILVA em desfavor do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL – INSS, autarquia federal (pessoa jurídica de direito público), em 

que, entre outros, requerem a homologação de autocomposição/acordo 

extrajudicial firmado, pendente apenas a homologação. Juntou 

documentos. É o relato do necessário. Decido de forma sucinta e 

objetivamente fundamentada – CRFB/88, art. 93, IX -, diante da excessiva 

quantidade de feitos em andamento sob a responsabilidade do magistrado 

subscrevente, bem como metas diversas de produtividade impostas e a 

serem cumpridas. As partes/interessados objetivam a homologação de 

autocomposição extrajudicial firmado por elas, no sentido de que: 

“PROPOSTA DE ACORDO nos seguintes termos: APOSENTADORIA POR 

IDADE RURAL MARIA APARECIDA DE FREITAS SILVA (999.933.331-15), 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS (29.979.036/1030-39) 

DIB: DER ; DIP: 01/ 03 /2020 A autarquia se compromete a implantar o 

benefício no prazo de até 45 (quarenta e cinco) dias da data da 

homologação do acordo. No que diz respeito às parcelas retroativas, o 

INSS propõe pagar, à parte autora, 95% do valor equivalente às parcelas 

compreendidas entre a DIB e a DIP, nos termos do art. 11, §1º, da Portaria 

n. 24/2018, devidamente atualizado, sem a incidência de multa e juros, por 

se tratar de acordo, respeitada a prescrição quinquenal, limitado a 60 

(sessenta) salários mínimos, apurado pelo INSS e pago por intermédio de 

Requisição de Pequeno Valor-RPV. RMI a calcular pelo INSS. Demais 

cláusulas: a) A parte autora, por sua vez, com a aceitação da presente 

proposta, dará plena e total quitação do principal e dos acessórios da 

presente ação, bem como arcará, se o caso, com as custas, despesas 

processuais e honorários advocatícios de seu patrono; b) No caso da 

revisão representar redução da Renda Mensal Inicial com os índices 

pretendidos pelo autor, será mantida a Renda Mensal mais vantajosa ao 

segurado, extinguindo-se o processo por ausência de interesse 

processual; c) Constatada, a qualquer tempo, a existência de 

litispendência, coisa julgada, duplo pagamento ou falta de requisitos legais 
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para revisão/concessão, no todo ou em parte, referente ao objeto da 

presente ação, a parte autora concorda, desde já, que fica sem efeito a 

transação e, caso tenha sido efetuado duplo pagamento, que haja 

desconto parcelado em seu benefício, até a completa quitação do valor 

pago a maior, monetariamente corrigido, nos termos do art. 115, II, da Lei 

nº 8.213/91; d) A parte autora renuncia a eventuais direitos decorrentes 

do mesmo fato ou fundamento jurídico que deu origem à presente 

demanda. CLÁUSULAS DO ACORDO A) O pagamento será limitado, em 

qualquer hipótese, a 60 (sessenta) salários-mínimos vigentes na data da 

apresentação da presente proposta, conforme alçada prevista nos 

normativos da AGU; bem como excluído do cálculo eventual período 

concomitante em que tenha havido recebimento de benefício 

previdenciário inacumulável, seguro-desemprego ou remuneração do 

empregador. B) A parte autora, por sua vez, com a realização do 

pagamento do benefício, nos moldes acima, dará plena e total quitação do 

principal (obrigação de fazer e diferenças devidas) e dos acessórios 

(correção monetária, juros, honorários de sucumbência, etc.) da presente 

ação, bem como renuncia a eventuais direitos decorrentes do mesmo fato 

ou fundamento jurídico que deu origem à presente demanda. C) 

Constatada, a qualquer tempo, a existência de litispendência, coisa julgada 

ou duplo pagamento, no todo ou em parte, referente ao objeto da presente 

ação, a parte autora concorda, desde já, que seja a presente demanda 

extinta e, caso tenha sido efetuado duplo pagamento, que haja desconto 

parcelado em seu benefício, até a completa quitação do valor pago a 

maior, monetariamente corrigido, nos termos do art. 115, inc. II, da Lei nº 

8.213, de 1991. D) As partes concordam quanto à possibilidade de 

correção a qualquer tempo de eventuais erros materiais, na forma do 

inciso I do art. 494 do CPC/2015. E) A proposta ora formulada não implica 

no reconhecimento do pedido da parte adversa. Desta forma, deve o feito 

ter o seu prosseguimento normal, caso não haja concordância da parte 

com os termos do presente acordo.” Isso posto e considerando que em 

havendo transação/acordo o exame do magistrado deve se limitar à sua 

validade e eficácia, entre os quais, se houve a efetiva transação, os 

transatores/partes são titulares do direito que dispõem, capazes de 

transigir e estão adequadamente representados, ausente qualquer 

impedimento ou ilegalidade no avençado/acordado pelas partes, 

HOMOLOGO-O para que produza seus efeitos legais e, em consequência, 

RESOLVO O MÉRITO – NCPC, art. 487, III, “b”. Honorários advocatícios 

decorrente da sucumbência ou contratação serão na forma pactuada, os 

quais pertencem ao(à) advogado(a), motivo pelo qual deverá ser expedido 

o alvará judicial de levantamento desse valor/crédito, fazendo-o da forma 

pleiteada e em nome do(a) advogado(a) indicado - Lei n. 8.906/1994, arts. 

22 e 23. Com relação aos emolumentos e custas judiciais, salvo quanto 

aos valores despendidos pela parte vencedora da demanda e as 

despesas com diligências/transporte dos OJAs, a não ser na hipótese de 

que proporcionou meios para o cumprimento do ato – CNGC, art. 460, 

caput e § 2º; TJMT PLENO, Agravo Regimental em Mandado de Segurança 

n. 1000783-02.2017.8.11.0000, DJE n. 10042, de 20/6/2017, e Expediente 

CIA n. 0074599-34.2017.8.11.0000; CNJ, Pedido de Providências n. 

0002026-73.2015.2.00.0000; STF, RE n. 108.183 e ADI n. 3694; STJ, 

Recurso Repetitivo Tema n. 396, REsp 1144687/RS e Enunciado n. 190 da 

Súmula do STJ -, isenta a autarquia - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL – INSS - perante a Justiça do Estado de Mato Grosso - Lei 

Estadual n. 7.603/2001, art. 3º, I; CNGC, art. 460 e ss. -, inexistindo no 

caso a necessidade de ressarcimento de valores despendidos pela parte 

vencedora, uma vez que a parte adversa é beneficiária da assistência 

judiciária gratuita. Contudo deveria realizar o pagamento/adimplemento das 

despesas com diligências de OJA, correios e fotocópias, eventualmente 

existentes, o que deveria ser certificado e exigido quando do trânsito em 

julgado. Ocorre que a questão relativa ao recolhimento das despesas com 

diligências/transporte dos OJAs pela Fazenda Pública Estadual ainda se 

encontra sub judice e a exigência/cobrança está suspensa por decisão 

liminar proferida, em 25/7/2017, no pedido de Suspensão de Segurança 

(SS) n. 2017/0159664-5 (2899/MT) que tramita perante o Superior Tribunal 

de Justiça, pois o ESTADO DE MATO GROSSO formulou o pedido de 

contracautela com a finalidade de suspender os efeitos do acórdão 

proferido no Agravo Regimental em Mandado de Segurança n. 

1000783-02.2017.8.11.0000, em que o Pleno do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso deferiu liminar pleiteada pelo Sindicato dos Oficiais 

de Justiça “para assegurar aos representados pelo impetrante/agravante, 

até o julgamento do mérito do mandamus, que só sejam obrigados a 

cumprir os mandados oriundos das ações fiscais ajuizadas pela Fazenda 

Pública, depois do prévio pagamento das respectivas diligências”, razão 

pela qual DETERMINO o prosseguimento/arquivamento sem pagamento. 

Após o trânsito em julgado – NCPC, arts. 1.023, caput e 1.003, § 5º -, 

DETERMINO que, atendido o necessário e observado se inexiste 

pendência nos autos a ser cumprida ou informada ao magistrado, 

ARQUIVE com as baixas e anotações devidas. Do contrário, na ausência 

do cumprimento, após solicitação do interessado, prossiga com a 

execução/cumprimento na forma disposta pela legislação processual – 

NCPC, art. 513 e ss.. Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 317, § 

4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro de sentença nas 

comarcas em que estiver instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância 

– Apolo ou PROJUDI”, bem como intimação das partes e de seus patronos. 

P. I. Cumpra. Araputanga-MT, 23 de abril de 2020. (assinado digitalmente) 

Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000409-61.2020.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA FURTADO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REU)

 

PROCESSO n. 1000409-61.2020.8.11.0038 POLO ATIVO:ADRIANA 

FURTADO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: PAULA ARAUJO COSTA 

POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: ARAPUTANGA - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 02/07/2020 Hora: 16:30 , no endereço: RUA 

CASTELO BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 . 

23 de abril de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000411-31.2020.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA BORGES MARIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GRACIELI BORGES MARIA OAB - MT21832/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NU PAGAMENTOS S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000411-31.2020.8.11.0038 POLO ATIVO:ADRIANA 

BORGES MARIA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: GRACIELI BORGES 

MARIA POLO PASSIVO: NU PAGAMENTOS S.A. FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: ARAPUTANGA - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 02/07/2020 Hora: 17:00 , no endereço: RUA 

CASTELO BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 . 

23 de abril de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000566-68.2019.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

LUZIA SANCHES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELA APARECIDA CARDOSO OAB - MT19356/O (ADVOGADO(A))

PAULA REGINA CARDOSO OAB - MT0015506A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ACE SEGURADORA S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO GALDAO DE ALBUQUERQUE OAB - SP0138646A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 
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BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 1000566-68.2019.8.11.0038 REQUERENTE: LUZIA SANCHES 

REQUERIDO: ACE SEGURADORA S.A. PROJETO DE SENTENÇA Vistos. 

Dispensado o relatório na forma do art. 38 da Lei 9.099/1995. Trata-se de 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C 

REPARAÇÃO POR DANOS, movida por LUZIA SANCHES em desfavor de 

ACE SEGURADORA S.A. As sentenças nos Juizados Especiais 

obedecerão aos limites traçados no artigo 2º e artigo 38 da Lei nº 9.099/95 

c.c artigo 1.046, parágrafos 2º e 4º do CPC c.c Enunciados nº 161 e 162 

do FONAJE. Fundamento e Decido. À luz dos poderes de direção 

conferidos ao Juiz na condução da demanda, com permissivo legal no 

artigo 355, I, do Código de Processo Civil, conheço diretamente do pedido 

e passo a julgar antecipadamente a lide. Passo a análise do mérito. 

Sustenta a parte autora que mesmo sem qualquer contratação ou 

solicitação, vem sendo descontado de sua conta bancária o valor de R$ 

37,40 (trinta e sete reais e quarenta centavos), sob a rubrica CHUBB 

SEGUROS S/A. Anexou extratos bancários. Por outro lado, na peça 

contestatória, a parte ré defende ausência de ato ilícito, inexistindo 

responsabilidade reparatória. Argumenta que não há comprovação dos 

supostos danos morais sofridos, bem como ausência de má fé, portanto, 

afastada a repetição indébito. Após análise dos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que razão assiste à 

parte autora. Inicialmente ressalto que o autor é consumidor e a ré 

fornecedora, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor à espécie. 

No caso dos autos impõem-se a inversão do ônus da prova, uma vez que 

a alegação do autor se mostrou verossímil, considerando os documentos 

trazidos com a inicial, bem como a ausência de comprovação do alegado 

na contestação. Há de se salientar, ainda, que a ré fornece o serviço de 

indenização e seguro e, diante da atividade, exige-se que a cobrança de 

débito ou contratação corresponda – exatamente – às 

operações/serviços contratados. Trata-se de obrigação inerente a 

atividade da ré. Não havendo correspondência há violação aos artigos 14 

e 20, §2º, do Código de Defesa do Consumidor. Não se imagina que uma 

companhia de seguros possa admitir que seu sistema viabilize a fraude e 

a indevida inclusão e manutenção de contratação. Cabe a ré garantir a 

segurança do sistema, prevenindo contra fraudes e não o fazendo arca 

com a responsabilidade em razão do risco de sua atividade. Tal dever é 

decorrente da boa fé-objetiva (artigo 422 do Código Civil), afinal “... 

formado o vínculo contratual de consumo, o novo direito dos contratos 

opta proteger não só a vontade das partes, mas também os legítimos 

interesses e expectativas dos consumidores. ...”. Embora tenha a 

requerida alegado regularidade na contratação, não anexou nenhum 

documento assinado pela parte autora. Admite, ainda, a possibilidade de 

ter havido erro, dolo ou, até mesmo, fraude na contração, o que determina 

a aplicação do Código de Defesa do Consumidor à espécie, diante do que 

dispõe seu artigo 17, já que o autor passou a ser a vítima do evento 

danoso. Cabe ao fornecedor suportar os riscos decorrentes de sua 

atividade, tanto que respondem independentemente de culpa, pelos danos 

que causarem aos consumidores (artigo 14 da Lei 8.078/90), nos moldes 

da súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça. Vale dizer que mesmo que 

tenha sido praticada fraude, não fica afastada a responsabilidade da ré, já 

que caracterizada a solidariedade, cabendo à ré, se entender que foi 

lesada, propor ação regressiva. O nexo causal entre atividade das 

requeridas, seu comportamento desidioso e o dano é inquestionável, 

sendo desnecessárias maiores considerações. Mesmo que o terceiro 

“espertalhão” tenha agido com dolo, a culpa da ré é inafastável, pois 

deveria certificar-se da identidade do contratante. Nem se fale em erro 

escusável pois, em primeiro lugar, não afeta a configuração da 

responsabilidade no sistema do Código de Defesa do Consumidor. Por 

outro lado, o erro é inescusável, pois é grave negligência deixar de 

conferir a qualificação de contratante, viabilizando que terceiro seja 

atingido por inadimplemento de serviço que sequer contratou. Quanto ao 

pedido de danos materiais, notória a procedência quanto à declaração de 

inexigibilidade do débito, sendo necessária a restituição dos valores 

descontados irregularmente da conta bancária da parte autora sem que 

houvesse contratado o seguro, devidamente atualizados e com juros 

moratórios. Verifico que a requerida confessa ter realizado 06 descontos 

mensais no valor de R$ 37,40 (trinta e sete reais e quarenta centavos), 

cada, totalizando o valor de R$ 224,40 (duzentos e vinte e quatro reais e 

quarenta centavos), não impugnado pela requerida. Ressalto que a 

devolução em dobro verifica-se somente quando há a soma dos requisitos 

imprescindíveis, quais sejam: a) a existência de cobrança indevida; b) o 

pagamento em excesso pelo consumidor do valor indevidamente cobrado; 

c) ausência de engano justificável por parte do fornecedor. Assim, 

atendidos os requisitos o Código de Defesa do Consumidor, em seu art. 

42, parágrafo único, dispõe que o consumidor cobrado em quantia 

indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que 

pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo 

hipótese de engano justificável. A autora anexou extrato, bem como a 

requerida confessou os descontos na contestação. Fixadas tais 

premissas, tenho que faz jus à parte autora ao ressarcimento da quantia 

despendida, devidamente comprovada correspondente ao valor R$ 448,80 

(quatrocentos e quarenta e oito reais e oitenta centavos), já na forma 

dobrada, referente aos valores cobrados, indevidamente, sob pena de 

enriquecimento sem causa da parte ré. Consoante a esse entendimento 

tem manifestado as Turmas Recursais: APELAÇÃO CÍVEL - TELEFONIA - 

COBRANÇA INDEVIDA - REPETIÇÃO DE INDÉBITO RECONHECIDA - 

SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS - DANO MORAL RECONHECIDO. - Sendo 

patente o ilícito levado a efeito pela empresa de telefonia, com cobrança 

de valores indevidos e suspensão dos serviços contratados, impõe-se a 

sua condenação na repetição de indébito e no pagamento de indenização 

por danos morais. (TJ-MG - AC: 10074140024709001 MG, Relator: Luiz 

Carlos Gomes da Mata, Data de Julgamento: 11/06/2015, Câmaras Cíveis / 

13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 19/06/2015); APELAÇÃO CÍVEL. 

NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO DE REPETIÇÃO DO INDÉBITO. 

EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS QUITADOS. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM 

DOBRO. COBRANÇA INDEVIDA. HAVENDO COBRANÇA IRREGULAR DE 

VALORES QUE NÃO FORAM CONTRATADOS, VIÁVEL A RESTITUIÇÃO, 

EM DOBRO, DOS VALORES DESCONTADOS. INCIDÊNCIA, NA ESPÉCIE, 

DO DISPOSTO NO ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC. HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS. MANTIDO O VALOR. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO 

CONFIGURADA. UNÂNIME. APELO DESPROVIDO. (Apelação Cível Nº 

70062327044, Décima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Katia Elenise Oliveira da Silva, Julgado em 26/11/2014).(TJ-RS - 

AC: 70062327044 RS, Relator: Katia Elenise Oliveira da Silva, Data de 

Julgamento: 26/11/2014, Décima Primeira Câmara Cível, Data de 

Publicação: Diário da Justiça do dia 02/12/2014). No que se refere ao dano 

moral, algumas considerações merecem ser formuladas. Numa 

conceituação mais elaborada, modernos doutrinadores apontam o dano 

moral como inerente aos efeitos negativos que a lesão provoca na 

pessoa. Será preciso, então, reparar o prejuízo decorrente da 

consequência desvaliosa, do menoscabo à personalidade. Ou seja, o 

dano moral importa em diminuição à subjetividade da pessoa, derivada da 

lesão a um interesse espiritual. Numa e noutra dessas concepções 

teóricas, enquadram-se as mais variadas situações de fato submetidas ao 

julgamento dos tribunais: a dor pela perda de um ente querido, vergonha 

decorrente de uma deformidade física, o constrangimento de quem sofre 

imputação ofensiva à sua honra ou dignidade, o vexame social diante da 

execração por um crédito negado etc.” Muito embora o nome da parte 

autora não tenha sido lançado em cadastro de proteção ao crédito, sua 

parca remuneração fora afetada por contrato que jamais celebrou. 

Independe de maiores provas o dano moral para a autora que, sem 

sombra de dúvidas, sofreu pela angústia da incerteza quanto a própria 

mantença, sendo inquestionável, portanto, a responsabilidade da ré, 

responsável pelo seguro jamais contratado pela autora, o que determina 

sua responsabilização por danos morais. Neste sentido: Nessa senda, tem 

manifestado as Turmas Recursais: APELAÇÃO CÍVEL. 

RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE 

CONTRATAÇÃO. DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANO 

MORAL CARACTERIZADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MAJORADO. 

REPETIÇÃO EM DOBRO. A parte autora logrou comprovar os fatos 

articulados na exordial, no sentido de que foram realizados descontos 

indevidos em seu benefício previdenciário, atendendo ao disposto no art. 

373, I, do novel CPC. Comprovada negligência da empresa-ré, esta deve 

ser responsabilizada pelos descontos indevidos efetuados sem 

autorização da parte autora, conduta abusiva na qual assumiu o risco de 

causar lesão a parte autora, mesmo os de ordem extrapatrimonial, daí 

ensejando o dever de indenizar. Assim, ante a ausência de interesse de a 

postulante contratar nos valores estipulados no caso sub judice, 

verifica-se que não restou atendido requisito essencial para formação de 

um contrato que é a manifestação de vontade livre assentindo com o 

pacto em tela, logo, inexistindo aquela este não se perfectibiliza. Desse 

modo, desatendida a forma prevista em lei e não cumprida formalidade 

essencial no pacto em questão, resta este atingido por nulidade absoluta, 
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a teor do que estabelece o art. 166, incs. IV e V, do Código Civil. Situação 

que se amolda ao dano moral puro, o qual prescinde da prova do prejuízo, 

na medida em que restou incontroverso a prática do ato ilícito, o qual 

importou no desconto indevido de empréstimo não contratado, 

presumindo-se que tal fato ocasionou mais do que meros transtornos, pois 

influi diretamente na subsistência do postulante e de sua família. O valor a 

ser arbitrado a título de indenização por dano imaterial deve levar em conta 

o princípio da proporcionalidade, bem como as condições do ofendido, a 

capacidade econômica do ofensor, além da reprovabilidade da conduta 

ilícita praticada. Por fim, há que se ter presente que o ressarcimento do 

dano não se transforme em ganho desmesurado, importando em 

enriquecimento ilícito. Quantum majorado para R$ 10.000,00. Determinada 

a restituição em dobro dos valores efetivamente pagos, porquanto inexiste 

justificativa razoável por parte da empresa demandada para o desconto 

da cobrança de serviços não contratados. (TJRS – AC: 70076194703 RS, 

Relator: Jorge Luiz Lopes do Canto, julgamento: 28/03/2018, Quinta 

Câmara). Assim, ante o caráter alimentar do benefício previdenciário, que 

foi reduzido em razão de ato ilícito da parte ré, é indubitável a ocorrência 

do dano moral. Definida a existência do dano, no que tange ao valor da 

indenização, ela não pode ser insignificante nem, tampouco, excessiva a 

ponto de perder seu caráter inibitório ou tornar-se fonte de 

enriquecimento. A função da reparação por danos morais visa não só 

compensar pelo sofrimento da vítima ou pelo indevido desgaste em sua 

honra e moral, mas também tem caráter pedagógico, demonstrando ao 

ofensor que a conduta praticada não mais deve se repetir, sendo 

economicamente interessante retificar o comportamento ilícito. 

Considerando a condição financeira do autor, hipervulnerável, inexistência 

de contratação e, ainda, poderio financeiro da requerida, arbitro 

indenização, atento tanto ao caráter pedagógico como também ao restrito 

âmbito de abalo da moral, embora inegavelmente existente, no valor de R$ 

5.000,00 (cinco mil reais). Isso posto, RESOLVO O MÉRITO – CPC, art. 

487, I, e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos formulados 

para: - DETEMINAR o cancelamento das cobranças no valor de R$ 37,40 

(trinta e sete reais e quarenta centavos), referente ao “CHUBB SEGUROS 

BRASIL S/A”, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de pagamento de multa 

cominatória/astreinte fixados no TRIPLO do que exigir em desacordo. - 

DECLARAR a inexistência de relação jurídica entre as partes, bem como, o 

cancelamento dos débitos da parte autora com a parte ré, referente à 

dívida em litígio, sob pena de pagamento de multa cominatória/astreinte 

fixados no TRIPLO do que exigir em desacordo. - CONDENAR a reclamada 

a repetir/pagar a reclamante, já em dobro – Lei n. 8.078/90, art. 42, 

parágrafo único/CC/02, art. 940 -, no valor de R$ 448,80 (quatrocentos e 

quarenta e oito reais e oitenta centavos), corrigido monetariamente a partir 

do desembolso/pagamentos das quantias indevidas, com base no Índice 

Nacional de Preços ao Consumidor - INPC – Lei n. 6.899/81 -, e acrescido 

de juros de 1% (um por cento) ao mês, nos termos do art. 406, do vigente 

Código Civil, c/c o §1º, do art. 161, do Código Tributário Nacional e 

Enunciado 20 da I Jornada de Direito Civil promovida pelo Centro de 

Estudos Jurídicos do Conselho da Justiça Federal, a partir do evento 

danoso/prejuízo – responsabilidade extracontratual – Enunciados n. 43 e 

n. 54 da Súmula do STJ e CC/02, art. 398. - CONDENAR a parte Ré a 

COMPENSAR/PAGAR à parte autora, a título de dano moral, o valor de R$ 

5.000,00 (cinco mil reais), corrigido monetariamente a partir do 

arbitramento em sentença – Enunciado n. 362 da Súmula do STJ -, com 

base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC – Lei n. 6.899/81 

-, e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, nos termos do art. 

406, do vigente Código Civil, c/c o §1º, do art. 161, do Código Tributário 

Nacional e Enunciado 20 da I Jornada de Direito Civil promovida pelo Centro 

de Estudos Jurídicos do Conselho da Justiça Federal, a partir do evento 

danoso/data da inscrição – responsabilidade extracontratual – Enunciado 

n. 54 da Súmula do STJ e CC/02, art. 398.. Sem taxas, despesas, custas 

processuais e honorários advocatícios - Lei n. 9.099/1995, arts. 54 e 55. 

Fica a parte sucumbente, desde já, ciente de que o não pagamento do 

valor da condenação no prazo de 15 (quinze) dias, a contar do trânsito em 

julgado da sentença, apresentação de memória discriminada do débito e 

intimação para isso, acarretará a incidência da multa de 10% (dez por 

cento) sobre tal valor – art. 52, caput, da Lei n. 9.099/1995 e 475-J do 

CPC/NCPC, art. 523 e §§. Após o trânsito em julgado, certifique. Decorrido 

o prazo recursal e cumprido o julgado, arquive com as baixas e anotações 

de estilo. Do contrário, na ausência do cumprimento, após solicitação do 

interessado – art. 52, inciso IV, da Lei n. 9.099/1995 -, prossiga com a 

execução na forma disposta pela Lei dos Juizados Especiais – art. 52 e 

ss. - e Código de Processo Civil – art. 475-I e ss./Novo Código de 

Processo Civil – art. 513 e ss.. Nada requerido no prazo de 15 (quinze) 

dias do trânsito em julgado, ARQUIVE os autos, sem prejuízo de seu 

desarquivamento a pedido da parte – CNGC, art. 1.006. P. I. Cumpra. À 

submissão do Juiz de Direito para fins do disposto no artigo 40 da Lei n° 

9.099/95. Aisi Anne Lima Tiago Juíza Leiga _____________________ 

Visto e bem examinado. Trato de AÇÃO DE CONHECIMENTO – rito da Lei n. 

9.099/1995 c/c NCPC -, em que o(a) Juiz(a) Leigo(a) da Comarca proferiu 

o seu PROJETO DE SENTENÇA nos autos, o texto foi aprovado e já 

disponibilizado, razão pela qual HOMOLOGO para que passe a produzir os 

efeitos legais de SENTENÇA – Lei n. 9.099/1995, art. 40 -, cujo eventual 

prazo decorre da intimação. Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 

317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro de sentença nas 

comarcas em que estiver instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância 

– Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. Araputanga, 25 de março de 2020. 

(assinado digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Parte(s) Polo Ativo:

LUZIA SANCHES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELA APARECIDA CARDOSO OAB - MT19356/O (ADVOGADO(A))

PAULA REGINA CARDOSO OAB - MT0015506A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ACE SEGURADORA S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO GALDAO DE ALBUQUERQUE OAB - SP0138646A 
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 1000566-68.2019.8.11.0038 REQUERENTE: LUZIA SANCHES 

REQUERIDO: ACE SEGURADORA S.A. PROJETO DE SENTENÇA Vistos. 

Dispensado o relatório na forma do art. 38 da Lei 9.099/1995. Trata-se de 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C 

REPARAÇÃO POR DANOS, movida por LUZIA SANCHES em desfavor de 

ACE SEGURADORA S.A. As sentenças nos Juizados Especiais 

obedecerão aos limites traçados no artigo 2º e artigo 38 da Lei nº 9.099/95 

c.c artigo 1.046, parágrafos 2º e 4º do CPC c.c Enunciados nº 161 e 162 

do FONAJE. Fundamento e Decido. À luz dos poderes de direção 

conferidos ao Juiz na condução da demanda, com permissivo legal no 

artigo 355, I, do Código de Processo Civil, conheço diretamente do pedido 

e passo a julgar antecipadamente a lide. Passo a análise do mérito. 

Sustenta a parte autora que mesmo sem qualquer contratação ou 

solicitação, vem sendo descontado de sua conta bancária o valor de R$ 

37,40 (trinta e sete reais e quarenta centavos), sob a rubrica CHUBB 

SEGUROS S/A. Anexou extratos bancários. Por outro lado, na peça 

contestatória, a parte ré defende ausência de ato ilícito, inexistindo 

responsabilidade reparatória. Argumenta que não há comprovação dos 

supostos danos morais sofridos, bem como ausência de má fé, portanto, 

afastada a repetição indébito. Após análise dos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que razão assiste à 

parte autora. Inicialmente ressalto que o autor é consumidor e a ré 

fornecedora, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor à espécie. 

No caso dos autos impõem-se a inversão do ônus da prova, uma vez que 

a alegação do autor se mostrou verossímil, considerando os documentos 

trazidos com a inicial, bem como a ausência de comprovação do alegado 

na contestação. Há de se salientar, ainda, que a ré fornece o serviço de 

indenização e seguro e, diante da atividade, exige-se que a cobrança de 

débito ou contratação corresponda – exatamente – às 

operações/serviços contratados. Trata-se de obrigação inerente a 

atividade da ré. Não havendo correspondência há violação aos artigos 14 

e 20, §2º, do Código de Defesa do Consumidor. Não se imagina que uma 

companhia de seguros possa admitir que seu sistema viabilize a fraude e 

a indevida inclusão e manutenção de contratação. Cabe a ré garantir a 

segurança do sistema, prevenindo contra fraudes e não o fazendo arca 

com a responsabilidade em razão do risco de sua atividade. Tal dever é 

decorrente da boa fé-objetiva (artigo 422 do Código Civil), afinal “... 

formado o vínculo contratual de consumo, o novo direito dos contratos 

opta proteger não só a vontade das partes, mas também os legítimos 

interesses e expectativas dos consumidores. ...”. Embora tenha a 
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requerida alegado regularidade na contratação, não anexou nenhum 

documento assinado pela parte autora. Admite, ainda, a possibilidade de 

ter havido erro, dolo ou, até mesmo, fraude na contração, o que determina 

a aplicação do Código de Defesa do Consumidor à espécie, diante do que 

dispõe seu artigo 17, já que o autor passou a ser a vítima do evento 

danoso. Cabe ao fornecedor suportar os riscos decorrentes de sua 

atividade, tanto que respondem independentemente de culpa, pelos danos 

que causarem aos consumidores (artigo 14 da Lei 8.078/90), nos moldes 

da súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça. Vale dizer que mesmo que 

tenha sido praticada fraude, não fica afastada a responsabilidade da ré, já 

que caracterizada a solidariedade, cabendo à ré, se entender que foi 

lesada, propor ação regressiva. O nexo causal entre atividade das 

requeridas, seu comportamento desidioso e o dano é inquestionável, 

sendo desnecessárias maiores considerações. Mesmo que o terceiro 

“espertalhão” tenha agido com dolo, a culpa da ré é inafastável, pois 

deveria certificar-se da identidade do contratante. Nem se fale em erro 

escusável pois, em primeiro lugar, não afeta a configuração da 

responsabilidade no sistema do Código de Defesa do Consumidor. Por 

outro lado, o erro é inescusável, pois é grave negligência deixar de 

conferir a qualificação de contratante, viabilizando que terceiro seja 

atingido por inadimplemento de serviço que sequer contratou. Quanto ao 

pedido de danos materiais, notória a procedência quanto à declaração de 

inexigibilidade do débito, sendo necessária a restituição dos valores 

descontados irregularmente da conta bancária da parte autora sem que 

houvesse contratado o seguro, devidamente atualizados e com juros 

moratórios. Verifico que a requerida confessa ter realizado 06 descontos 

mensais no valor de R$ 37,40 (trinta e sete reais e quarenta centavos), 

cada, totalizando o valor de R$ 224,40 (duzentos e vinte e quatro reais e 

quarenta centavos), não impugnado pela requerida. Ressalto que a 

devolução em dobro verifica-se somente quando há a soma dos requisitos 

imprescindíveis, quais sejam: a) a existência de cobrança indevida; b) o 

pagamento em excesso pelo consumidor do valor indevidamente cobrado; 

c) ausência de engano justificável por parte do fornecedor. Assim, 

atendidos os requisitos o Código de Defesa do Consumidor, em seu art. 

42, parágrafo único, dispõe que o consumidor cobrado em quantia 

indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que 

pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo 

hipótese de engano justificável. A autora anexou extrato, bem como a 

requerida confessou os descontos na contestação. Fixadas tais 

premissas, tenho que faz jus à parte autora ao ressarcimento da quantia 

despendida, devidamente comprovada correspondente ao valor R$ 448,80 

(quatrocentos e quarenta e oito reais e oitenta centavos), já na forma 

dobrada, referente aos valores cobrados, indevidamente, sob pena de 

enriquecimento sem causa da parte ré. Consoante a esse entendimento 

tem manifestado as Turmas Recursais: APELAÇÃO CÍVEL - TELEFONIA - 

COBRANÇA INDEVIDA - REPETIÇÃO DE INDÉBITO RECONHECIDA - 

SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS - DANO MORAL RECONHECIDO. - Sendo 

patente o ilícito levado a efeito pela empresa de telefonia, com cobrança 

de valores indevidos e suspensão dos serviços contratados, impõe-se a 

sua condenação na repetição de indébito e no pagamento de indenização 

por danos morais. (TJ-MG - AC: 10074140024709001 MG, Relator: Luiz 

Carlos Gomes da Mata, Data de Julgamento: 11/06/2015, Câmaras Cíveis / 

13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 19/06/2015); APELAÇÃO CÍVEL. 

NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO DE REPETIÇÃO DO INDÉBITO. 

EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS QUITADOS. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM 

DOBRO. COBRANÇA INDEVIDA. HAVENDO COBRANÇA IRREGULAR DE 

VALORES QUE NÃO FORAM CONTRATADOS, VIÁVEL A RESTITUIÇÃO, 

EM DOBRO, DOS VALORES DESCONTADOS. INCIDÊNCIA, NA ESPÉCIE, 

DO DISPOSTO NO ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC. HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS. MANTIDO O VALOR. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO 

CONFIGURADA. UNÂNIME. APELO DESPROVIDO. (Apelação Cível Nº 

70062327044, Décima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Katia Elenise Oliveira da Silva, Julgado em 26/11/2014).(TJ-RS - 

AC: 70062327044 RS, Relator: Katia Elenise Oliveira da Silva, Data de 

Julgamento: 26/11/2014, Décima Primeira Câmara Cível, Data de 

Publicação: Diário da Justiça do dia 02/12/2014). No que se refere ao dano 

moral, algumas considerações merecem ser formuladas. Numa 

conceituação mais elaborada, modernos doutrinadores apontam o dano 

moral como inerente aos efeitos negativos que a lesão provoca na 

pessoa. Será preciso, então, reparar o prejuízo decorrente da 

consequência desvaliosa, do menoscabo à personalidade. Ou seja, o 

dano moral importa em diminuição à subjetividade da pessoa, derivada da 

lesão a um interesse espiritual. Numa e noutra dessas concepções 

teóricas, enquadram-se as mais variadas situações de fato submetidas ao 

julgamento dos tribunais: a dor pela perda de um ente querido, vergonha 

decorrente de uma deformidade física, o constrangimento de quem sofre 

imputação ofensiva à sua honra ou dignidade, o vexame social diante da 

execração por um crédito negado etc.” Muito embora o nome da parte 

autora não tenha sido lançado em cadastro de proteção ao crédito, sua 

parca remuneração fora afetada por contrato que jamais celebrou. 

Independe de maiores provas o dano moral para a autora que, sem 

sombra de dúvidas, sofreu pela angústia da incerteza quanto a própria 

mantença, sendo inquestionável, portanto, a responsabilidade da ré, 

responsável pelo seguro jamais contratado pela autora, o que determina 

sua responsabilização por danos morais. Neste sentido: Nessa senda, tem 

manifestado as Turmas Recursais: APELAÇÃO CÍVEL. 

RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE 

CONTRATAÇÃO. DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANO 

MORAL CARACTERIZADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MAJORADO. 

REPETIÇÃO EM DOBRO. A parte autora logrou comprovar os fatos 

articulados na exordial, no sentido de que foram realizados descontos 

indevidos em seu benefício previdenciário, atendendo ao disposto no art. 

373, I, do novel CPC. Comprovada negligência da empresa-ré, esta deve 

ser responsabilizada pelos descontos indevidos efetuados sem 

autorização da parte autora, conduta abusiva na qual assumiu o risco de 

causar lesão a parte autora, mesmo os de ordem extrapatrimonial, daí 

ensejando o dever de indenizar. Assim, ante a ausência de interesse de a 

postulante contratar nos valores estipulados no caso sub judice, 

verifica-se que não restou atendido requisito essencial para formação de 

um contrato que é a manifestação de vontade livre assentindo com o 

pacto em tela, logo, inexistindo aquela este não se perfectibiliza. Desse 

modo, desatendida a forma prevista em lei e não cumprida formalidade 

essencial no pacto em questão, resta este atingido por nulidade absoluta, 

a teor do que estabelece o art. 166, incs. IV e V, do Código Civil. Situação 

que se amolda ao dano moral puro, o qual prescinde da prova do prejuízo, 

na medida em que restou incontroverso a prática do ato ilícito, o qual 

importou no desconto indevido de empréstimo não contratado, 

presumindo-se que tal fato ocasionou mais do que meros transtornos, pois 

influi diretamente na subsistência do postulante e de sua família. O valor a 

ser arbitrado a título de indenização por dano imaterial deve levar em conta 

o princípio da proporcionalidade, bem como as condições do ofendido, a 

capacidade econômica do ofensor, além da reprovabilidade da conduta 

ilícita praticada. Por fim, há que se ter presente que o ressarcimento do 

dano não se transforme em ganho desmesurado, importando em 

enriquecimento ilícito. Quantum majorado para R$ 10.000,00. Determinada 

a restituição em dobro dos valores efetivamente pagos, porquanto inexiste 

justificativa razoável por parte da empresa demandada para o desconto 

da cobrança de serviços não contratados. (TJRS – AC: 70076194703 RS, 

Relator: Jorge Luiz Lopes do Canto, julgamento: 28/03/2018, Quinta 

Câmara). Assim, ante o caráter alimentar do benefício previdenciário, que 

foi reduzido em razão de ato ilícito da parte ré, é indubitável a ocorrência 

do dano moral. Definida a existência do dano, no que tange ao valor da 

indenização, ela não pode ser insignificante nem, tampouco, excessiva a 

ponto de perder seu caráter inibitório ou tornar-se fonte de 

enriquecimento. A função da reparação por danos morais visa não só 

compensar pelo sofrimento da vítima ou pelo indevido desgaste em sua 

honra e moral, mas também tem caráter pedagógico, demonstrando ao 

ofensor que a conduta praticada não mais deve se repetir, sendo 

economicamente interessante retificar o comportamento ilícito. 

Considerando a condição financeira do autor, hipervulnerável, inexistência 

de contratação e, ainda, poderio financeiro da requerida, arbitro 

indenização, atento tanto ao caráter pedagógico como também ao restrito 

âmbito de abalo da moral, embora inegavelmente existente, no valor de R$ 

5.000,00 (cinco mil reais). Isso posto, RESOLVO O MÉRITO – CPC, art. 

487, I, e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos formulados 

para: - DETEMINAR o cancelamento das cobranças no valor de R$ 37,40 

(trinta e sete reais e quarenta centavos), referente ao “CHUBB SEGUROS 

BRASIL S/A”, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de pagamento de multa 

cominatória/astreinte fixados no TRIPLO do que exigir em desacordo. - 

DECLARAR a inexistência de relação jurídica entre as partes, bem como, o 

cancelamento dos débitos da parte autora com a parte ré, referente à 

dívida em litígio, sob pena de pagamento de multa cominatória/astreinte 

fixados no TRIPLO do que exigir em desacordo. - CONDENAR a reclamada 

a repetir/pagar a reclamante, já em dobro – Lei n. 8.078/90, art. 42, 
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parágrafo único/CC/02, art. 940 -, no valor de R$ 448,80 (quatrocentos e 

quarenta e oito reais e oitenta centavos), corrigido monetariamente a partir 

do desembolso/pagamentos das quantias indevidas, com base no Índice 

Nacional de Preços ao Consumidor - INPC – Lei n. 6.899/81 -, e acrescido 

de juros de 1% (um por cento) ao mês, nos termos do art. 406, do vigente 

Código Civil, c/c o §1º, do art. 161, do Código Tributário Nacional e 

Enunciado 20 da I Jornada de Direito Civil promovida pelo Centro de 

Estudos Jurídicos do Conselho da Justiça Federal, a partir do evento 

danoso/prejuízo – responsabilidade extracontratual – Enunciados n. 43 e 

n. 54 da Súmula do STJ e CC/02, art. 398. - CONDENAR a parte Ré a 

COMPENSAR/PAGAR à parte autora, a título de dano moral, o valor de R$ 

5.000,00 (cinco mil reais), corrigido monetariamente a partir do 

arbitramento em sentença – Enunciado n. 362 da Súmula do STJ -, com 

base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC – Lei n. 6.899/81 

-, e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, nos termos do art. 

406, do vigente Código Civil, c/c o §1º, do art. 161, do Código Tributário 

Nacional e Enunciado 20 da I Jornada de Direito Civil promovida pelo Centro 

de Estudos Jurídicos do Conselho da Justiça Federal, a partir do evento 

danoso/data da inscrição – responsabilidade extracontratual – Enunciado 

n. 54 da Súmula do STJ e CC/02, art. 398.. Sem taxas, despesas, custas 

processuais e honorários advocatícios - Lei n. 9.099/1995, arts. 54 e 55. 

Fica a parte sucumbente, desde já, ciente de que o não pagamento do 

valor da condenação no prazo de 15 (quinze) dias, a contar do trânsito em 

julgado da sentença, apresentação de memória discriminada do débito e 

intimação para isso, acarretará a incidência da multa de 10% (dez por 

cento) sobre tal valor – art. 52, caput, da Lei n. 9.099/1995 e 475-J do 

CPC/NCPC, art. 523 e §§. Após o trânsito em julgado, certifique. Decorrido 

o prazo recursal e cumprido o julgado, arquive com as baixas e anotações 

de estilo. Do contrário, na ausência do cumprimento, após solicitação do 

interessado – art. 52, inciso IV, da Lei n. 9.099/1995 -, prossiga com a 

execução na forma disposta pela Lei dos Juizados Especiais – art. 52 e 

ss. - e Código de Processo Civil – art. 475-I e ss./Novo Código de 

Processo Civil – art. 513 e ss.. Nada requerido no prazo de 15 (quinze) 

dias do trânsito em julgado, ARQUIVE os autos, sem prejuízo de seu 

desarquivamento a pedido da parte – CNGC, art. 1.006. P. I. Cumpra. À 

submissão do Juiz de Direito para fins do disposto no artigo 40 da Lei n° 

9.099/95. Aisi Anne Lima Tiago Juíza Leiga _____________________ 

Visto e bem examinado. Trato de AÇÃO DE CONHECIMENTO – rito da Lei n. 

9.099/1995 c/c NCPC -, em que o(a) Juiz(a) Leigo(a) da Comarca proferiu 

o seu PROJETO DE SENTENÇA nos autos, o texto foi aprovado e já 

disponibilizado, razão pela qual HOMOLOGO para que passe a produzir os 

efeitos legais de SENTENÇA – Lei n. 9.099/1995, art. 40 -, cujo eventual 

prazo decorre da intimação. Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 

317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro de sentença nas 

comarcas em que estiver instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância 

– Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. Araputanga, 25 de março de 2020. 

(assinado digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 1000674-97.2019.8.11.0038 REQUERENTE: MARIA APARECIDA 

PEDROSO REQUERIDO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. PROJETO 

DE SENTENÇA Visto e bem examinado. Dispensado o relatório – Lei n. 

9.099/1995, art. 38, caput. Trata-se de AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANO 

MORAL proposta por MARIA APARECIDA PEDROSO em face de BANCO 

ITAU BMG CONSIGNADO S.A. As sentenças nos Juizados Especiais 

obedecerão aos limites traçados no artigo 2º e artigo 38 da Lei nº 

9.099/95, c.c artigo 1.046, parágrafos 2º e 4º do CPC e Enunciados nº 161 

e 162 do FONAJE. Decido. No caso, não havendo vício que possa obstar o 

regular prosseguimento do feito, preparado está o processo para 

julgamento antecipado, posto que, as provas dos autos são suficientes 

para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. 

Existindo preliminares, passo ao julgamento. Indefiro a preliminar de 

prescrição, uma vez que se tratando de relação de trato sucessivo, na 

qual cada desconto evidencia uma nova lesão, uma vez ocorrido o último 

desconto, dá-se início a contagem do prazo prescricional, 

independentemente de ter havido, ou não, no interregno de tempo em que 

ocorreram os débitos. Desta feita, por ter a autora comprovado que os 

descontos continuavam a ser efetuados quando da propositura da ação, 

INDEFIRO A PRELIMINAR. Rejeito a preliminar alegada na peça de bloqueio, 

de incompetência absoluta do Juizado Especial Cível em decorrência da 

complexidade da prova e necessidade de perícia. A análise dessas deve 

ser feita com extrema cautela e somente merece ser reconhecida a 

incompetência do Juizado Especial Cível, pela necessidade de tal prova, 

quando seja efetivamente necessária para a garantia do contraditório e da 

ampla defesa, o que não se verifica no caso dos autos. A vedação de 

produção de prova pericial no âmbito dos Juizados não significa que as 

partes não possam trazer laudos ou outras provas idôneas, hábeis a 

demonstrar suas alegações. Não constitui óbice para que as comprove 

através de relatórios técnicos individualizados - artigo 35 da Lei n. 

9.099/1995 – ou realização de perícia informal - Enunciado n. 12 do 

FONAJE. Ademais, o Superior Tribunal de Justiça – STJ – decidiu que os 

Juizados Especiais podem resolver disputas que envolvam perícias. No 

seu voto a Ministra Nancy Andrighi, relatora do processo, apontou que a 

Lei n. 9.099/1995, que rege os Juizados Especiais, não exclui de sua 

competência a prova técnica, que no caso dos autos poderia ter sido 

apresentada pela parte que alegou a incompetência – STJ - RMS 30170 - 

UF: SC - REGISTRO: 2009/0152008-1 – RELATOR(A): Min. NANCY 

ANDRIGHI - TERCEIRA TURMA - ACÓRDÃO DISPONIBILIZADO NO DJE EM 

11/10/2010 e PUBLICADO EM 13/10/2010. No que diz respeito à preliminar 

de inépcia da inicial, por ausência de documentos indispensável, tal pedido 

não merece acolhimento, uma vez que o referido documento não é 

documento indispensável ao julgamento da controvérsia trazida ao 

conhecimento desse juízo. Sendo necessária apenas a simples indicação 

da residência, conforme preceitua o art. 319, II, do Novo Código de 

Processo Civil. DA CONEXÃO Verifico que a autora propôs 03 (três) 

demandas, visando discutir alegados descontos indevidos em sua 

aposentadoria. É inegável a evolução alcançada em nosso sistema jurídico 

com o Novo Código de Processo Civil, dentre as quais, merece destaque, 

por aplicar-se ao presente caso, a inovação prevista no art. 55, §3º, CPC, 

in verbis: § 3º Serão reunidos para julgamento conjunto os processos que 

possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias 

caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles. Referida 

norma dispõe sobre regra de conexão mais flexível no processo civil. 

Sobre o tema comenta Fredie Didier Jr.: A conexão, neste caso, decorrerá 

do vínculo que se estabelece entre as relações jurídicas litigiosas. Haverá 

conexão se a mesma relação jurídica estiver sendo examinada em ambos 

os processos, ou se diversas relações jurídicas, mas entre elas houver 

um vínculo de prejudicialidade ou preliminariade […]. Pela análise das 

demandas acima reunidas, em decorrência da conexão entre estas, 

verifica-se que, a controvérsia dessas se referem a regularidade dos 

descontos realizados na aposentadoria da autora, que afirma não ter 

contratado. Desta forma, determino a CONEXÃO entre as demandas 

1 0 0 0 6 7 2 - 3 0 . 2 0 1 9 . 8 . 1 1 . 0 0 3 8 ,  1 0 0 0 6 7 4 - 9 7 . 2 0 1 9 . 8 . 1 1 . 0 0 3 8  e 

1000675-82.2019.8.11.0038. PROCEDA-SE O APENSAMENTO no Sistema 

PJE. Presentes os pressupostos processuais e as condições da ação, 

passo ao julgamento do mérito. Em análise aos elementos e circunstâncias 

que envolvem a controvérsia, tenho que razão não assiste à parte autora. 

A inteligência do artigo 6º da Lei nº. 9.099/95, nos mostra que “O juiz 

adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime, 

atendendo aos fins sociais da Lei e às exigências do bem comum. ” Isso 

demonstra que o Juiz, poderá valer-se da interpretação teleológica com 

mais liberdade como forma de buscar a solução mais justa para o caso, 

permitindo uma discricionariedade, amparada na Lei. Destaco, nas 

relações contratuais, especialmente nas de consumo, vigora o princípio da 

boa-fé objetiva, que é uma cláusula geral implícita em todos os contratos, e 

deve ser cumprida desde as tratativas, fase pré-contratual, até após a 

execução do contrato, e que exige lealdade dos contratantes, 

principalmente no que se refere aos deveres anexos do contrato. Em sua 
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peça inicial a parte autora alega que no ano de 2011 contratou empréstimo 

junto a requerida, já quitado, contudo, aduz que, começaram a ser 

descontados indevidamente de sua aposentadoria vários outros 

empréstimos e cartão de credito, não contratados, sendo discutido na 

presente lide o contrato nº 556853905, no valor de R$ 5.645,05 (cinco mil, 

seiscentos e quarenta e cinco reais e cinco centavos), supostamente 

realizado no dia 28/08/2015, em 72 (setenta e duas) parcelas iguais e 

mensais de R$ 161,90 (cento e sessenta e um reais e noventa centavos), 

cujo desconto da 1ª primeira parcela ocorreu no mês 09/2015, totalizando 

48 (quarenta e oito) parcelas descontas em seu benefício. Apesar das 

alegações da requerente, o acervo probatório existente nos autos é apto 

a corroborar as arguições aduzidas pela defesa, tendo está anexado 

contrato assinado, cópia dos documentos pessoais da requerente, e ainda 

documento de TED na conta de nº 301630-7, mesmo número que consta 

no cartão em nome da autora (anexado nos autos nº 

1000672-30.2019.8.11.0038) – id. 29433960. Em que pese às 

argumentações do reclamante, sequer anexou extrato bancário a fim de 

comprovar o não recebimento dos valores, portanto, não vislumbro 

qualquer conduta ilícita praticada pela parte demandada, mas, sim, 

exercício regular de um direito ante a existência de relação jurídica entre 

as partes, inexistindo, portanto, qualquer dever de reparação. Nessa 

senda tem decidido as Turma Recursal do TJMT: RECURSO INOMINADO - 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO 

JUIZADO - REJEITADA - NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO - 

CONTRATO ASSINADO APRESENTADO NA DEFESA - RELAÇÃO 

JURÍDICA COMPROVADA - DESCONTOS DE VALORES NO BENEFÍCIO 

PREVIDENCIÁRIO LEGÍTIMOS - EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO - ATO 

ILÍCITO NÃO CARACTERIZADO - DANOS MORAIS E MATERIAIS 

INEXISTENTES - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - CONDENAÇÃO MANTIDA - 

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Inexiste incompetência dos 

Juizados Especiais no caso em razão da complexidade da causa, porque 

a perícia grafotécnica pretendida revela-se desnecessária, dado a 

identidade entre as assinaturas constantes no contrato e aquela 

constante no documento pessoal da autora. 2. Comprovada a contratação 

de empréstimos mediante apresentação de contrato devidamente assinado 

pela recorrente, portanto, não há que se falar em ato ilícito, porquanto a 

contratação foi feita. 3. Não havendo fraude na contratação dos serviços, 

não há que se falar em indenização por dano moral e material. 4. Age de 

má-fé a recorrente que efetivamente efetuou a contratação dos serviços 

com o recorrido e nega a contratação, na tentativa de distorcer a realidade 

dos fatos. 5. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, 

consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95. (TJMT - N.U 

1000120-39.2017.8.11.0037, TURMA RECURSAL, VALDECI MORAES 

SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 26/03/2019, Publicado no 

DJE 28/03/2019) Resta claro que o débito inequivocamente existe, não 

havendo, por consequência, prova do suposto ato ilícito perpetrado. Ao 

contrário, os autos evidenciam que a conduta da reclamada nitidamente 

configura exercício regular de direito (art. 188, I, do Código Civil), já que a 

reclamante, não quitou o debito aberto com a reclamada. Não ocorrente, 

portanto, qualquer afronta a direito de personalidade em razão de conduta 

praticada pela parte Ré, pela efetiva comprovação da relação jurídica 

entre as partes. Não havendo como prosperar a tese autoral, como já 

explicitado, de rigor é a improcedência da pretensão inicial. Deixo de 

condenar a parte autora em litigância de má-fé, pois não se configuraram 

nenhuma das hipóteses previstas no art. 80 do CPC. Ante o exposto, por 

tudo que dos autos consta, RESOLVO O MÉRITO com fundamento no art. 

487, I, do Código de Processo Civil para JULGAR IMPROCEDENTE os 

pedidos formulados na exordial. - DETERMINO O APENSAMENTO no 

Sistema PJE entre os autos nº 1000672-30.2019.8.11.0038, 

1000674-97.2019.8.11.0038 e 1000675-82.2019.8.11.0038. - JULGO 

IMPROCEDENTE o pedido de condenação em litigância de má fé; Sem 

taxas, despesas, custas processuais e honorários advocatícios - Lei n. 

9.099/95, arts. 54 e 55 c/c Lei n. 12.153/09, art. 27. Após o trânsito em 

julgado, certifique. P. I. Cumpra. À submissão do(a) Juiz(a) de Direito para 

fins do disposto no artigo 40 da Lei n° 9.099/95. Aisi Anne Lima Tiago 

Juíza Leiga ______________________ Visto e bem examinado. Trato de 

AÇÃO DE CONHECIMENTO – rito da Lei n. 9.099/1995 c/c NCPC -, em que 

o(a) Juiz(a) Leigo(a) da Comarca proferiu o seu PROJETO DE SENTENÇA 

nos autos, o texto foi aprovado e já disponibilizado, razão pela qual 

HOMOLOGO para que passe a produzir os efeitos legais de SENTENÇA – 

Lei n. 9.099/1995, art. 40 -, cujo eventual prazo decorre da intimação. 

Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado 

o uso do livro de registro de sentença nas comarcas em que estiver 

instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. 

I. Cumpra. Araputanga, 25 de março de 2020. (assinado digitalmente) 

Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000674-97.2019.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA PEDROSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO FRANCISCO DE SOUZA OAB - MT0019474A (ADVOGADO(A))

OSWALDO ALVAREZ DE CAMPOS JUNIOR OAB - MT6702-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 1000674-97.2019.8.11.0038 REQUERENTE: MARIA APARECIDA 

PEDROSO REQUERIDO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. PROJETO 

DE SENTENÇA Visto e bem examinado. Dispensado o relatório – Lei n. 

9.099/1995, art. 38, caput. Trata-se de AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANO 

MORAL proposta por MARIA APARECIDA PEDROSO em face de BANCO 

ITAU BMG CONSIGNADO S.A. As sentenças nos Juizados Especiais 

obedecerão aos limites traçados no artigo 2º e artigo 38 da Lei nº 

9.099/95, c.c artigo 1.046, parágrafos 2º e 4º do CPC e Enunciados nº 161 

e 162 do FONAJE. Decido. No caso, não havendo vício que possa obstar o 

regular prosseguimento do feito, preparado está o processo para 

julgamento antecipado, posto que, as provas dos autos são suficientes 

para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. 

Existindo preliminares, passo ao julgamento. Indefiro a preliminar de 

prescrição, uma vez que se tratando de relação de trato sucessivo, na 

qual cada desconto evidencia uma nova lesão, uma vez ocorrido o último 

desconto, dá-se início a contagem do prazo prescricional, 

independentemente de ter havido, ou não, no interregno de tempo em que 

ocorreram os débitos. Desta feita, por ter a autora comprovado que os 

descontos continuavam a ser efetuados quando da propositura da ação, 

INDEFIRO A PRELIMINAR. Rejeito a preliminar alegada na peça de bloqueio, 

de incompetência absoluta do Juizado Especial Cível em decorrência da 

complexidade da prova e necessidade de perícia. A análise dessas deve 

ser feita com extrema cautela e somente merece ser reconhecida a 

incompetência do Juizado Especial Cível, pela necessidade de tal prova, 

quando seja efetivamente necessária para a garantia do contraditório e da 

ampla defesa, o que não se verifica no caso dos autos. A vedação de 

produção de prova pericial no âmbito dos Juizados não significa que as 

partes não possam trazer laudos ou outras provas idôneas, hábeis a 

demonstrar suas alegações. Não constitui óbice para que as comprove 

através de relatórios técnicos individualizados - artigo 35 da Lei n. 

9.099/1995 – ou realização de perícia informal - Enunciado n. 12 do 

FONAJE. Ademais, o Superior Tribunal de Justiça – STJ – decidiu que os 

Juizados Especiais podem resolver disputas que envolvam perícias. No 

seu voto a Ministra Nancy Andrighi, relatora do processo, apontou que a 

Lei n. 9.099/1995, que rege os Juizados Especiais, não exclui de sua 

competência a prova técnica, que no caso dos autos poderia ter sido 

apresentada pela parte que alegou a incompetência – STJ - RMS 30170 - 

UF: SC - REGISTRO: 2009/0152008-1 – RELATOR(A): Min. NANCY 

ANDRIGHI - TERCEIRA TURMA - ACÓRDÃO DISPONIBILIZADO NO DJE EM 

11/10/2010 e PUBLICADO EM 13/10/2010. No que diz respeito à preliminar 

de inépcia da inicial, por ausência de documentos indispensável, tal pedido 

não merece acolhimento, uma vez que o referido documento não é 

documento indispensável ao julgamento da controvérsia trazida ao 

conhecimento desse juízo. Sendo necessária apenas a simples indicação 

da residência, conforme preceitua o art. 319, II, do Novo Código de 

Processo Civil. DA CONEXÃO Verifico que a autora propôs 03 (três) 

demandas, visando discutir alegados descontos indevidos em sua 

aposentadoria. É inegável a evolução alcançada em nosso sistema jurídico 

com o Novo Código de Processo Civil, dentre as quais, merece destaque, 
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por aplicar-se ao presente caso, a inovação prevista no art. 55, §3º, CPC, 

in verbis: § 3º Serão reunidos para julgamento conjunto os processos que 

possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias 

caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles. Referida 

norma dispõe sobre regra de conexão mais flexível no processo civil. 

Sobre o tema comenta Fredie Didier Jr.: A conexão, neste caso, decorrerá 

do vínculo que se estabelece entre as relações jurídicas litigiosas. Haverá 

conexão se a mesma relação jurídica estiver sendo examinada em ambos 

os processos, ou se diversas relações jurídicas, mas entre elas houver 

um vínculo de prejudicialidade ou preliminariade […]. Pela análise das 

demandas acima reunidas, em decorrência da conexão entre estas, 

verifica-se que, a controvérsia dessas se referem a regularidade dos 

descontos realizados na aposentadoria da autora, que afirma não ter 

contratado. Desta forma, determino a CONEXÃO entre as demandas 

1 0 0 0 6 7 2 - 3 0 . 2 0 1 9 . 8 . 1 1 . 0 0 3 8 ,  1 0 0 0 6 7 4 - 9 7 . 2 0 1 9 . 8 . 1 1 . 0 0 3 8  e 

1000675-82.2019.8.11.0038. PROCEDA-SE O APENSAMENTO no Sistema 

PJE. Presentes os pressupostos processuais e as condições da ação, 

passo ao julgamento do mérito. Em análise aos elementos e circunstâncias 

que envolvem a controvérsia, tenho que razão não assiste à parte autora. 

A inteligência do artigo 6º da Lei nº. 9.099/95, nos mostra que “O juiz 

adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime, 

atendendo aos fins sociais da Lei e às exigências do bem comum. ” Isso 

demonstra que o Juiz, poderá valer-se da interpretação teleológica com 

mais liberdade como forma de buscar a solução mais justa para o caso, 

permitindo uma discricionariedade, amparada na Lei. Destaco, nas 

relações contratuais, especialmente nas de consumo, vigora o princípio da 

boa-fé objetiva, que é uma cláusula geral implícita em todos os contratos, e 

deve ser cumprida desde as tratativas, fase pré-contratual, até após a 

execução do contrato, e que exige lealdade dos contratantes, 

principalmente no que se refere aos deveres anexos do contrato. Em sua 

peça inicial a parte autora alega que no ano de 2011 contratou empréstimo 

junto a requerida, já quitado, contudo, aduz que, começaram a ser 

descontados indevidamente de sua aposentadoria vários outros 

empréstimos e cartão de credito, não contratados, sendo discutido na 

presente lide o contrato nº 556853905, no valor de R$ 5.645,05 (cinco mil, 

seiscentos e quarenta e cinco reais e cinco centavos), supostamente 

realizado no dia 28/08/2015, em 72 (setenta e duas) parcelas iguais e 

mensais de R$ 161,90 (cento e sessenta e um reais e noventa centavos), 

cujo desconto da 1ª primeira parcela ocorreu no mês 09/2015, totalizando 

48 (quarenta e oito) parcelas descontas em seu benefício. Apesar das 

alegações da requerente, o acervo probatório existente nos autos é apto 

a corroborar as arguições aduzidas pela defesa, tendo está anexado 

contrato assinado, cópia dos documentos pessoais da requerente, e ainda 

documento de TED na conta de nº 301630-7, mesmo número que consta 

no cartão em nome da autora (anexado nos autos nº 

1000672-30.2019.8.11.0038) – id. 29433960. Em que pese às 

argumentações do reclamante, sequer anexou extrato bancário a fim de 

comprovar o não recebimento dos valores, portanto, não vislumbro 

qualquer conduta ilícita praticada pela parte demandada, mas, sim, 

exercício regular de um direito ante a existência de relação jurídica entre 

as partes, inexistindo, portanto, qualquer dever de reparação. Nessa 

senda tem decidido as Turma Recursal do TJMT: RECURSO INOMINADO - 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO 

JUIZADO - REJEITADA - NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO - 

CONTRATO ASSINADO APRESENTADO NA DEFESA - RELAÇÃO 

JURÍDICA COMPROVADA - DESCONTOS DE VALORES NO BENEFÍCIO 

PREVIDENCIÁRIO LEGÍTIMOS - EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO - ATO 

ILÍCITO NÃO CARACTERIZADO - DANOS MORAIS E MATERIAIS 

INEXISTENTES - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - CONDENAÇÃO MANTIDA - 

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Inexiste incompetência dos 

Juizados Especiais no caso em razão da complexidade da causa, porque 

a perícia grafotécnica pretendida revela-se desnecessária, dado a 

identidade entre as assinaturas constantes no contrato e aquela 

constante no documento pessoal da autora. 2. Comprovada a contratação 

de empréstimos mediante apresentação de contrato devidamente assinado 

pela recorrente, portanto, não há que se falar em ato ilícito, porquanto a 

contratação foi feita. 3. Não havendo fraude na contratação dos serviços, 

não há que se falar em indenização por dano moral e material. 4. Age de 

má-fé a recorrente que efetivamente efetuou a contratação dos serviços 

com o recorrido e nega a contratação, na tentativa de distorcer a realidade 

dos fatos. 5. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, 

consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95. (TJMT - N.U 

1000120-39.2017.8.11.0037, TURMA RECURSAL, VALDECI MORAES 

SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 26/03/2019, Publicado no 

DJE 28/03/2019) Resta claro que o débito inequivocamente existe, não 

havendo, por consequência, prova do suposto ato ilícito perpetrado. Ao 

contrário, os autos evidenciam que a conduta da reclamada nitidamente 

configura exercício regular de direito (art. 188, I, do Código Civil), já que a 

reclamante, não quitou o debito aberto com a reclamada. Não ocorrente, 

portanto, qualquer afronta a direito de personalidade em razão de conduta 

praticada pela parte Ré, pela efetiva comprovação da relação jurídica 

entre as partes. Não havendo como prosperar a tese autoral, como já 

explicitado, de rigor é a improcedência da pretensão inicial. Deixo de 

condenar a parte autora em litigância de má-fé, pois não se configuraram 

nenhuma das hipóteses previstas no art. 80 do CPC. Ante o exposto, por 

tudo que dos autos consta, RESOLVO O MÉRITO com fundamento no art. 

487, I, do Código de Processo Civil para JULGAR IMPROCEDENTE os 

pedidos formulados na exordial. - DETERMINO O APENSAMENTO no 

Sistema PJE entre os autos nº 1000672-30.2019.8.11.0038, 

1000674-97.2019.8.11.0038 e 1000675-82.2019.8.11.0038. - JULGO 

IMPROCEDENTE o pedido de condenação em litigância de má fé; Sem 

taxas, despesas, custas processuais e honorários advocatícios - Lei n. 

9.099/95, arts. 54 e 55 c/c Lei n. 12.153/09, art. 27. Após o trânsito em 

julgado, certifique. P. I. Cumpra. À submissão do(a) Juiz(a) de Direito para 

fins do disposto no artigo 40 da Lei n° 9.099/95. Aisi Anne Lima Tiago 

Juíza Leiga ______________________ Visto e bem examinado. Trato de 

AÇÃO DE CONHECIMENTO – rito da Lei n. 9.099/1995 c/c NCPC -, em que 

o(a) Juiz(a) Leigo(a) da Comarca proferiu o seu PROJETO DE SENTENÇA 

nos autos, o texto foi aprovado e já disponibilizado, razão pela qual 

HOMOLOGO para que passe a produzir os efeitos legais de SENTENÇA – 

Lei n. 9.099/1995, art. 40 -, cujo eventual prazo decorre da intimação. 

Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado 

o uso do livro de registro de sentença nas comarcas em que estiver 

instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. 

I. Cumpra. Araputanga, 25 de março de 2020. (assinado digitalmente) 

Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000672-30.2019.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA PEDROSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OSWALDO ALVAREZ DE CAMPOS JUNIOR OAB - MT6702-O 

(ADVOGADO(A))

RODRIGO FRANCISCO DE SOUZA OAB - MT0019474A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 1000672-30.2019.8.11.0038 REQUERENTE: MARIA APARECIDA 

PEDROSO REQUERIDO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. PROJETO 

DE SENTENÇA Visto e bem examinado. Dispensado o relatório – Lei n. 

9.099/1995, art. 38, caput. Trata-se de AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANO 

MORAL proposta por MARIA APARECIDA PEDROSO em face de BANCO 

ITAU BMG CONSIGNADO S.A. As sentenças nos Juizados Especiais 

obedecerão aos limites traçados no artigo 2º e artigo 38 da Lei nº 

9.099/95, c.c artigo 1.046, parágrafos 2º e 4º do CPC e Enunciados nº 161 

e 162 do FONAJE. Decido. No caso, não havendo vício que possa obstar o 

regular prosseguimento do feito, preparado está o processo para 

julgamento antecipado, posto que, as provas dos autos são suficientes 

para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. 

Existindo preliminares, passo ao julgamento. Indefiro a preliminar de 

prescrição, uma vez que se tratando de relação de trato sucessivo, na 

qual cada desconto evidencia uma nova lesão, uma vez ocorrido o último 

desconto, dá-se início a contagem do prazo prescricional, 

independentemente de ter havido, ou não, no interregno de tempo em que 

ocorreram os débitos. Desta feita, por ter a autora comprovado que os 

descontos continuavam a ser efetuados quando da propositura da ação, 
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INDEFIRO A PRELIMINAR. Rejeito a preliminar alegada na peça de bloqueio, 

de incompetência absoluta do Juizado Especial Cível em decorrência da 

complexidade da prova e necessidade de perícia. A análise dessas deve 

ser feita com extrema cautela e somente merece ser reconhecida a 

incompetência do Juizado Especial Cível, pela necessidade de tal prova, 

quando seja efetivamente necessária para a garantia do contraditório e da 

ampla defesa, o que não se verifica no caso dos autos. A vedação de 

produção de prova pericial no âmbito dos Juizados não significa que as 

partes não possam trazer laudos ou outras provas idôneas, hábeis a 

demonstrar suas alegações. Não constitui óbice para que as comprove 

através de relatórios técnicos individualizados - artigo 35 da Lei n. 

9.099/1995 – ou realização de perícia informal - Enunciado n. 12 do 

FONAJE. Ademais, o Superior Tribunal de Justiça – STJ – decidiu que os 

Juizados Especiais podem resolver disputas que envolvam perícias. No 

seu voto a Ministra Nancy Andrighi, relatora do processo, apontou que a 

Lei n. 9.099/1995, que rege os Juizados Especiais, não exclui de sua 

competência a prova técnica, que no caso dos autos poderia ter sido 

apresentada pela parte que alegou a incompetência – STJ - RMS 30170 - 

UF: SC - REGISTRO: 2009/0152008-1 – RELATOR(A): Min. NANCY 

ANDRIGHI - TERCEIRA TURMA - ACÓRDÃO DISPONIBILIZADO NO DJE EM 

11/10/2010 e PUBLICADO EM 13/10/2010. Afasto a preliminar de ausência 

de interesse processual, e ainda ausência de pretensão resistida, já que 

não há dúvida que a parte autora tem direito a vir a juízo pleitear aquilo que 

entende devido e ser de direito (art. 5º, incisos II e XXXV, CRFB/88), bem 

como dada a resistência à pretensão e a adequação da via eleita. Este se 

traduz pela não espontaneidade da parte adversa em aceitar a pretensão 

autoral, aliada à necessidade do provimento jurisdicional para solução do 

litígio - composto do binômio necessidade/utilidade. DA CONEXÃO Verifico 

que a autora propôs 03 (três) demandas, visando discutir alegados 

descontos indevidos em sua aposentadoria. É inegável a evolução 

alcançada em nosso sistema jurídico com o Novo Código de Processo 

Civil, dentre as quais, merece destaque, por aplicar-se ao presente caso, 

a inovação prevista no art. 55, §3º, CPC, in verbis: § 3º Serão reunidos 

para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de 

prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos 

separadamente, mesmo sem conexão entre eles. Referida norma dispõe 

sobre regra de conexão mais flexível no processo civil. Sobre o tema 

comenta Fredie Didier Jr.: A conexão, neste caso, decorrerá do vínculo 

que se estabelece entre as relações jurídicas litigiosas. Haverá conexão 

se a mesma relação jurídica estiver sendo examinada em ambos os 

processos, ou se diversas relações jurídicas, mas entre elas houver um 

vínculo de prejudicialidade ou preliminariade […]. Pela análise das 

demandas acima reunidas, em decorrência da conexão entre estas, 

verifica-se que, a controvérsia dessas se referem a regularidade dos 

descontos realizados na aposentadoria da autora, que afirma não ter 

contratado. Desta forma, determino a CONEXÃO entre as demandas 

1 0 0 0 6 7 2 - 3 0 . 2 0 1 9 . 8 . 1 1 . 0 0 3 8 ,  1 0 0 0 6 7 4 - 9 7 . 2 0 1 9 . 8 . 1 1 . 0 0 3 8  e 

1000675-82.2019.8.11.0038. PROCEDA-SE O APENSAMENTO no Sistema 

PJE. Presentes os pressupostos processuais e as condições da ação, 

passo ao julgamento do mérito. Em análise aos elementos e circunstâncias 

que envolvem a controvérsia, tenho que razão não assiste à parte autora. 

A inteligência do artigo 6º da Lei nº. 9.099/95, nos mostra que “O juiz 

adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime, 

atendendo aos fins sociais da Lei e às exigências do bem comum. ” Isso 

demonstra que o Juiz, poderá valer-se da interpretação teleológica com 

mais liberdade como forma de buscar a solução mais justa para o caso, 

permitindo uma discricionariedade, amparada na Lei. Destaco, nas 

relações contratuais, especialmente nas de consumo, vigora o princípio da 

boa-fé objetiva, que é uma cláusula geral implícita em todos os contratos, e 

deve ser cumprida desde as tratativas, fase pré-contratual, até após a 

execução do contrato, e que exige lealdade dos contratantes, 

principalmente no que se refere aos deveres anexos do contrato. Em sua 

peça inicial a parte autora alega que no ano de 2011 contratou empréstimo 

junto a requerida, já quitado, contudo, aduz que, começaram a ser 

descontados indevidamente de sua aposentadoria vários outros 

empréstimos e cartão de credito, não contratados, sendo discutido na 

presente lide o desconto no valor mensal de R$ 43,80 (quarenta e três 

reais e oitenta centavos), oriundo do contrato nº 555645613. Apesar das 

alegações da requerente, o acervo probatório existente nos autos é apto 

a corroborar as arguições aduzidas pela defesa, tendo está anexado 

contrato assinado, cópia dos documentos pessoais da requerente, e ainda 

documento de TED na conta de nº 301630-7, mesmo número que consta 

no cartão em nome da autora – id. 29447011. Em que pese às 

argumentações do reclamante, sequer anexou extrato bancário a fim de 

comprovar o não recebimento dos valores, portanto, não vislumbro 

qualquer conduta ilícita praticada pela parte demandada, mas, sim, 

exercício regular de um direito ante a existência de relação jurídica entre 

as partes, inexistindo, portanto, qualquer dever de reparação. Nessa 

senda tem decidido as Turma Recursal do TJMT: RECURSO INOMINADO - 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO 

JUIZADO - REJEITADA - NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO - 

CONTRATO ASSINADO APRESENTADO NA DEFESA - RELAÇÃO 

JURÍDICA COMPROVADA - DESCONTOS DE VALORES NO BENEFÍCIO 

PREVIDENCIÁRIO LEGÍTIMOS - EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO - ATO 

ILÍCITO NÃO CARACTERIZADO - DANOS MORAIS E MATERIAIS 

INEXISTENTES - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - CONDENAÇÃO MANTIDA - 

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Inexiste incompetência dos 

Juizados Especiais no caso em razão da complexidade da causa, porque 

a perícia grafotécnica pretendida revela-se desnecessária, dado a 

identidade entre as assinaturas constantes no contrato e aquela 

constante no documento pessoal da autora. 2. Comprovada a contratação 

de empréstimos mediante apresentação de contrato devidamente assinado 

pela recorrente, portanto, não há que se falar em ato ilícito, porquanto a 

contratação foi feita. 3. Não havendo fraude na contratação dos serviços, 

não há que se falar em indenização por dano moral e material. 4. Age de 

má-fé a recorrente que efetivamente efetuou a contratação dos serviços 

com o recorrido e nega a contratação, na tentativa de distorcer a realidade 

dos fatos. 5. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, 

consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95. (TJMT - N.U 

1000120-39.2017.8.11.0037, TURMA RECURSAL, VALDECI MORAES 

SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 26/03/2019, Publicado no 

DJE 28/03/2019) Resta claro que o débito inequivocamente existe, não 

havendo, por consequência, prova do suposto ato ilícito perpetrado. Ao 

contrário, os autos evidenciam que a conduta da reclamada nitidamente 

configura exercício regular de direito (art. 188, I, do Código Civil), já que a 

reclamante, não quitou o debito aberto com a reclamada. Não ocorrente, 

portanto, qualquer afronta a direito de personalidade em razão de conduta 

praticada pela parte Ré, pela efetiva comprovação da relação jurídica 

entre as partes. Não havendo como prosperar a tese autoral, como já 

explicitado, de rigor é a improcedência da pretensão inicial. Deixo de 

condenar a parte autora em litigância de má-fé, pois não se configuraram 

nenhuma das hipóteses previstas no art. 80 do CPC. Ante o exposto, por 

tudo que dos autos consta, RESOLVO O MÉRITO com fundamento no art. 

487, I, do Código de Processo Civil para JULGAR IMPROCEDENTE os 

pedidos formulados na exordial. - DETERMINO O APENSAMENTO no 

Sistema PJE entre os autos nº 1000672-30.2019.8.11.0038, 

1000674-97.2019.8.11.0038 e 1000675-82.2019.8.11.0038. - JULGO 

IMPROCEDENTE o pedido de condenação em litigância de má fé; Sem 

taxas, despesas, custas processuais e honorários advocatícios - Lei n. 

9.099/95, arts. 54 e 55 c/c Lei n. 12.153/09, art. 27. Após o trânsito em 

julgado, certifique. P. I. Cumpra. À submissão do(a) Juiz(a) de Direito para 

fins do disposto no artigo 40 da Lei n° 9.099/95. Aisi Anne Lima Tiago 

Juíza Leiga _____________________ Visto e bem examinado. Trato de 

AÇÃO DE CONHECIMENTO – rito da Lei n. 9.099/1995 c/c NCPC -, em que 

o(a) Juiz(a) Leigo(a) da Comarca proferiu o seu PROJETO DE SENTENÇA 

nos autos, o texto foi aprovado e já disponibilizado, razão pela qual 

HOMOLOGO para que passe a produzir os efeitos legais de SENTENÇA – 

Lei n. 9.099/1995, art. 40 -, cujo eventual prazo decorre da intimação. 

Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado 

o uso do livro de registro de sentença nas comarcas em que estiver 

instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. 

I. Cumpra. Araputanga, 25 de março de 2020. (assinado digitalmente) 

Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000672-30.2019.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA PEDROSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OSWALDO ALVAREZ DE CAMPOS JUNIOR OAB - MT6702-O 

(ADVOGADO(A))

RODRIGO FRANCISCO DE SOUZA OAB - MT0019474A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)
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Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 1000672-30.2019.8.11.0038 REQUERENTE: MARIA APARECIDA 

PEDROSO REQUERIDO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. PROJETO 

DE SENTENÇA Visto e bem examinado. Dispensado o relatório – Lei n. 

9.099/1995, art. 38, caput. Trata-se de AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANO 

MORAL proposta por MARIA APARECIDA PEDROSO em face de BANCO 

ITAU BMG CONSIGNADO S.A. As sentenças nos Juizados Especiais 

obedecerão aos limites traçados no artigo 2º e artigo 38 da Lei nº 

9.099/95, c.c artigo 1.046, parágrafos 2º e 4º do CPC e Enunciados nº 161 

e 162 do FONAJE. Decido. No caso, não havendo vício que possa obstar o 

regular prosseguimento do feito, preparado está o processo para 

julgamento antecipado, posto que, as provas dos autos são suficientes 

para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. 

Existindo preliminares, passo ao julgamento. Indefiro a preliminar de 

prescrição, uma vez que se tratando de relação de trato sucessivo, na 

qual cada desconto evidencia uma nova lesão, uma vez ocorrido o último 

desconto, dá-se início a contagem do prazo prescricional, 

independentemente de ter havido, ou não, no interregno de tempo em que 

ocorreram os débitos. Desta feita, por ter a autora comprovado que os 

descontos continuavam a ser efetuados quando da propositura da ação, 

INDEFIRO A PRELIMINAR. Rejeito a preliminar alegada na peça de bloqueio, 

de incompetência absoluta do Juizado Especial Cível em decorrência da 

complexidade da prova e necessidade de perícia. A análise dessas deve 

ser feita com extrema cautela e somente merece ser reconhecida a 

incompetência do Juizado Especial Cível, pela necessidade de tal prova, 

quando seja efetivamente necessária para a garantia do contraditório e da 

ampla defesa, o que não se verifica no caso dos autos. A vedação de 

produção de prova pericial no âmbito dos Juizados não significa que as 

partes não possam trazer laudos ou outras provas idôneas, hábeis a 

demonstrar suas alegações. Não constitui óbice para que as comprove 

através de relatórios técnicos individualizados - artigo 35 da Lei n. 

9.099/1995 – ou realização de perícia informal - Enunciado n. 12 do 

FONAJE. Ademais, o Superior Tribunal de Justiça – STJ – decidiu que os 

Juizados Especiais podem resolver disputas que envolvam perícias. No 

seu voto a Ministra Nancy Andrighi, relatora do processo, apontou que a 

Lei n. 9.099/1995, que rege os Juizados Especiais, não exclui de sua 

competência a prova técnica, que no caso dos autos poderia ter sido 

apresentada pela parte que alegou a incompetência – STJ - RMS 30170 - 

UF: SC - REGISTRO: 2009/0152008-1 – RELATOR(A): Min. NANCY 

ANDRIGHI - TERCEIRA TURMA - ACÓRDÃO DISPONIBILIZADO NO DJE EM 

11/10/2010 e PUBLICADO EM 13/10/2010. Afasto a preliminar de ausência 

de interesse processual, e ainda ausência de pretensão resistida, já que 

não há dúvida que a parte autora tem direito a vir a juízo pleitear aquilo que 

entende devido e ser de direito (art. 5º, incisos II e XXXV, CRFB/88), bem 

como dada a resistência à pretensão e a adequação da via eleita. Este se 

traduz pela não espontaneidade da parte adversa em aceitar a pretensão 

autoral, aliada à necessidade do provimento jurisdicional para solução do 

litígio - composto do binômio necessidade/utilidade. DA CONEXÃO Verifico 

que a autora propôs 03 (três) demandas, visando discutir alegados 

descontos indevidos em sua aposentadoria. É inegável a evolução 

alcançada em nosso sistema jurídico com o Novo Código de Processo 

Civil, dentre as quais, merece destaque, por aplicar-se ao presente caso, 

a inovação prevista no art. 55, §3º, CPC, in verbis: § 3º Serão reunidos 

para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de 

prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos 

separadamente, mesmo sem conexão entre eles. Referida norma dispõe 

sobre regra de conexão mais flexível no processo civil. Sobre o tema 

comenta Fredie Didier Jr.: A conexão, neste caso, decorrerá do vínculo 

que se estabelece entre as relações jurídicas litigiosas. Haverá conexão 

se a mesma relação jurídica estiver sendo examinada em ambos os 

processos, ou se diversas relações jurídicas, mas entre elas houver um 

vínculo de prejudicialidade ou preliminariade […]. Pela análise das 

demandas acima reunidas, em decorrência da conexão entre estas, 

verifica-se que, a controvérsia dessas se referem a regularidade dos 

descontos realizados na aposentadoria da autora, que afirma não ter 

contratado. Desta forma, determino a CONEXÃO entre as demandas 

1 0 0 0 6 7 2 - 3 0 . 2 0 1 9 . 8 . 1 1 . 0 0 3 8 ,  1 0 0 0 6 7 4 - 9 7 . 2 0 1 9 . 8 . 1 1 . 0 0 3 8  e 

1000675-82.2019.8.11.0038. PROCEDA-SE O APENSAMENTO no Sistema 

PJE. Presentes os pressupostos processuais e as condições da ação, 

passo ao julgamento do mérito. Em análise aos elementos e circunstâncias 

que envolvem a controvérsia, tenho que razão não assiste à parte autora. 

A inteligência do artigo 6º da Lei nº. 9.099/95, nos mostra que “O juiz 

adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime, 

atendendo aos fins sociais da Lei e às exigências do bem comum. ” Isso 

demonstra que o Juiz, poderá valer-se da interpretação teleológica com 

mais liberdade como forma de buscar a solução mais justa para o caso, 

permitindo uma discricionariedade, amparada na Lei. Destaco, nas 

relações contratuais, especialmente nas de consumo, vigora o princípio da 

boa-fé objetiva, que é uma cláusula geral implícita em todos os contratos, e 

deve ser cumprida desde as tratativas, fase pré-contratual, até após a 

execução do contrato, e que exige lealdade dos contratantes, 

principalmente no que se refere aos deveres anexos do contrato. Em sua 

peça inicial a parte autora alega que no ano de 2011 contratou empréstimo 

junto a requerida, já quitado, contudo, aduz que, começaram a ser 

descontados indevidamente de sua aposentadoria vários outros 

empréstimos e cartão de credito, não contratados, sendo discutido na 

presente lide o desconto no valor mensal de R$ 43,80 (quarenta e três 

reais e oitenta centavos), oriundo do contrato nº 555645613. Apesar das 

alegações da requerente, o acervo probatório existente nos autos é apto 

a corroborar as arguições aduzidas pela defesa, tendo está anexado 

contrato assinado, cópia dos documentos pessoais da requerente, e ainda 

documento de TED na conta de nº 301630-7, mesmo número que consta 

no cartão em nome da autora – id. 29447011. Em que pese às 

argumentações do reclamante, sequer anexou extrato bancário a fim de 

comprovar o não recebimento dos valores, portanto, não vislumbro 

qualquer conduta ilícita praticada pela parte demandada, mas, sim, 

exercício regular de um direito ante a existência de relação jurídica entre 

as partes, inexistindo, portanto, qualquer dever de reparação. Nessa 

senda tem decidido as Turma Recursal do TJMT: RECURSO INOMINADO - 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO 

JUIZADO - REJEITADA - NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO - 

CONTRATO ASSINADO APRESENTADO NA DEFESA - RELAÇÃO 

JURÍDICA COMPROVADA - DESCONTOS DE VALORES NO BENEFÍCIO 

PREVIDENCIÁRIO LEGÍTIMOS - EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO - ATO 

ILÍCITO NÃO CARACTERIZADO - DANOS MORAIS E MATERIAIS 

INEXISTENTES - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - CONDENAÇÃO MANTIDA - 

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Inexiste incompetência dos 

Juizados Especiais no caso em razão da complexidade da causa, porque 

a perícia grafotécnica pretendida revela-se desnecessária, dado a 

identidade entre as assinaturas constantes no contrato e aquela 

constante no documento pessoal da autora. 2. Comprovada a contratação 

de empréstimos mediante apresentação de contrato devidamente assinado 

pela recorrente, portanto, não há que se falar em ato ilícito, porquanto a 

contratação foi feita. 3. Não havendo fraude na contratação dos serviços, 

não há que se falar em indenização por dano moral e material. 4. Age de 

má-fé a recorrente que efetivamente efetuou a contratação dos serviços 

com o recorrido e nega a contratação, na tentativa de distorcer a realidade 

dos fatos. 5. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, 

consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95. (TJMT - N.U 

1000120-39.2017.8.11.0037, TURMA RECURSAL, VALDECI MORAES 

SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 26/03/2019, Publicado no 

DJE 28/03/2019) Resta claro que o débito inequivocamente existe, não 

havendo, por consequência, prova do suposto ato ilícito perpetrado. Ao 

contrário, os autos evidenciam que a conduta da reclamada nitidamente 

configura exercício regular de direito (art. 188, I, do Código Civil), já que a 

reclamante, não quitou o debito aberto com a reclamada. Não ocorrente, 

portanto, qualquer afronta a direito de personalidade em razão de conduta 

praticada pela parte Ré, pela efetiva comprovação da relação jurídica 

entre as partes. Não havendo como prosperar a tese autoral, como já 

explicitado, de rigor é a improcedência da pretensão inicial. Deixo de 

condenar a parte autora em litigância de má-fé, pois não se configuraram 

nenhuma das hipóteses previstas no art. 80 do CPC. Ante o exposto, por 

tudo que dos autos consta, RESOLVO O MÉRITO com fundamento no art. 

487, I, do Código de Processo Civil para JULGAR IMPROCEDENTE os 

pedidos formulados na exordial. - DETERMINO O APENSAMENTO no 

Sistema PJE entre os autos nº 1000672-30.2019.8.11.0038, 
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1000674-97.2019.8.11.0038 e 1000675-82.2019.8.11.0038. - JULGO 

IMPROCEDENTE o pedido de condenação em litigância de má fé; Sem 

taxas, despesas, custas processuais e honorários advocatícios - Lei n. 

9.099/95, arts. 54 e 55 c/c Lei n. 12.153/09, art. 27. Após o trânsito em 

julgado, certifique. P. I. Cumpra. À submissão do(a) Juiz(a) de Direito para 

fins do disposto no artigo 40 da Lei n° 9.099/95. Aisi Anne Lima Tiago 

Juíza Leiga _____________________ Visto e bem examinado. Trato de 

AÇÃO DE CONHECIMENTO – rito da Lei n. 9.099/1995 c/c NCPC -, em que 

o(a) Juiz(a) Leigo(a) da Comarca proferiu o seu PROJETO DE SENTENÇA 

nos autos, o texto foi aprovado e já disponibilizado, razão pela qual 

HOMOLOGO para que passe a produzir os efeitos legais de SENTENÇA – 

Lei n. 9.099/1995, art. 40 -, cujo eventual prazo decorre da intimação. 

Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado 

o uso do livro de registro de sentença nas comarcas em que estiver 

instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. 

I. Cumpra. Araputanga, 25 de março de 2020. (assinado digitalmente) 

Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000675-82.2019.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA PEDROSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO FRANCISCO DE SOUZA OAB - MT0019474A (ADVOGADO(A))

OSWALDO ALVAREZ DE CAMPOS JUNIOR OAB - MT6702-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LOURENCO GOMES GADELHA DE MOURA OAB - PE0021233A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 1000675-82.2019.8.11.0038 REQUERENTE: MARIA APARECIDA 

PEDROSO REQUERIDO: BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S.A. 

PROJETO DE SENTENÇA Visto e bem examinado. Dispensado o relatório – 

Lei n. 9.099/1995, art. 38, caput. Trata-se de AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANO 

MORAL proposta por MARIA APARECIDA PEDROSO em face de BANCO 

OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A. As sentenças nos Juizados 

Especiais obedecerão aos limites traçados no artigo 2º e artigo 38 da Lei 

nº 9.099/95, c.c artigo 1.046, parágrafos 2º e 4º do CPC e Enunciados nº 

161 e 162 do FONAJE. Decido. No caso, não havendo vício que possa 

obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está o processo para 

julgamento antecipado, posto que, as provas dos autos são suficientes 

para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. 

Inicialmente DEFIRO A RETIFICAÇÃO DO POLO PASSIVO para constar 

BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A, CNPJ sob nº. 

71.371.686/0001-75, ante o processo de “joint venture”, Empreendimento 

Conjunto, entre as Instituições Financeiras denominadas Banco Santander 

Brasil e Banco Bonsucesso S/A. Existindo preliminares, passo ao 

julgamento. Rejeito a preliminar alegada na peça de bloqueio, de 

incompetência absoluta do Juizado Especial Cível em decorrência da 

complexidade da prova e necessidade de perícia. A análise dessas deve 

ser feita com extrema cautela e somente merece ser reconhecida a 

incompetência do Juizado Especial Cível, pela necessidade de tal prova, 

quando seja efetivamente necessária para a garantia do contraditório e da 

ampla defesa, o que não se verifica no caso dos autos. A vedação de 

produção de prova pericial no âmbito dos Juizados não significa que as 

partes não possam trazer laudos ou outras provas idôneas, hábeis a 

demonstrar suas alegações. Não constitui óbice para que as comprove 

através de relatórios técnicos individualizados - artigo 35 da Lei n. 

9.099/1995 – ou realização de perícia informal - Enunciado n. 12 do 

FONAJE. Ademais, o Superior Tribunal de Justiça – STJ – decidiu que os 

Juizados Especiais podem resolver disputas que envolvam perícias. No 

seu voto a Ministra Nancy Andrighi, relatora do processo, apontou que a 

Lei n. 9.099/1995, que rege os Juizados Especiais, não exclui de sua 

competência a prova técnica, que no caso dos autos poderia ter sido 

apresentada pela parte que alegou a incompetência – STJ - RMS 30170 - 

UF: SC - REGISTRO: 2009/0152008-1 – RELATOR(A): Min. NANCY 

ANDRIGHI - TERCEIRA TURMA - ACÓRDÃO DISPONIBILIZADO NO DJE EM 

11/10/2010 e PUBLICADO EM 13/10/2010. DA CONEXÃO Verifico que a 

autora propôs 03 (três) demandas, visando discutir alegados descontos 

indevidos em sua aposentadoria. É inegável a evolução alcançada em 

nosso sistema jurídico com o Novo Código de Processo Civil, dentre as 

quais, merece destaque, por aplicar-se ao presente caso, a inovação 

prevista no art. 55, §3º, CPC, in verbis: § 3º Serão reunidos para 

julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de 

decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, 

mesmo sem conexão entre eles. Referida norma dispõe sobre regra de 

conexão mais flexível no processo civil. Sobre o tema comenta Fredie 

Didier Jr.: A conexão, neste caso, decorrerá do vínculo que se estabelece 

entre as relações jurídicas litigiosas. Haverá conexão se a mesma relação 

jurídica estiver sendo examinada em ambos os processos, ou se diversas 

relações jurídicas, mas entre elas houver um vínculo de prejudicialidade ou 

preliminariade […]. Pela análise das demandas acima reunidas, em 

decorrência da conexão entre estas, verifica-se que, a controvérsia 

dessas se referem a regularidade dos descontos realizados na 

aposentadoria da autora, que afirma não ter contratado. Desta forma, 

determino a CONEXÃO entre as demandas 1000672-30.2019.8.11.0038, 

1000674-97.2019.8.11.0038 e 1000675-82.2019.8.11.0038. PROCEDA-SE 

O APENSAMENTO no Sistema PJE. Presentes os pressupostos 

processuais e as condições da ação, passo ao julgamento do mérito. Em 

análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, 

tenho que razão não assiste à parte autora. A inteligência do artigo 6º da 

Lei nº. 9.099/95, nos mostra que “O juiz adotará em cada caso a decisão 

que reputar mais justa e equânime, atendendo aos fins sociais da Lei e às 

exigências do bem comum. ” Isso demonstra que o Juiz, poderá valer-se 

da interpretação teleológica com mais liberdade como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade, 

amparada na Lei. Destaco, nas relações contratuais, especialmente nas 

de consumo, vigora o princípio da boa-fé objetiva, que é uma cláusula 

geral implícita em todos os contratos, e deve ser cumprida desde as 

tratativas, fase pré-contratual, até após a execução do contrato, e que 

exige lealdade dos contratantes, principalmente no que se refere aos 

deveres anexos do contrato. Em sua peça inicial a parte autora alega que 

no ano de 2011 contratou empréstimo junto a requerida, já quitado, 

contudo, aduz que, começaram a ser descontados indevidamente de sua 

aposentadoria vários outros empréstimos e cartão de credito, não 

contratados, sendo discutido na presente lide o contrato nº 106737345, no 

valor de R$ 906,02 (novecentos e seis reais e dois centavos), 

supostamente realizado no dia 22/01/2016, em 72 (setenta e duas) 

parcelas iguais e mensais de R$ 27,60 (vinte e sete reais e sessenta 

centavos), cujo desconto da 1ª primeira parcela ocorreu no mês 02/2016. 

Apesar das alegações da requerente, o acervo probatório existente nos 

autos é apto a corroborar as arguições aduzidas pela defesa, tendo está 

anexado contrato assinado, cópia dos documentos pessoais da 

requerente, e ainda documento de TED na conta de nº 301630-7, mesmo 

número que consta no cartão em nome da autora (anexado nos autos nº 

1000672-30.2019.8.11.0038) – id. 29261830. Em que pese às 

argumentações da reclamante, sequer anexou extrato bancário a fim de, 

comprovar o não recebimento dos valores, portanto, não vislumbro 

qualquer conduta ilícita praticada pela parte demandada, mas, sim, 

exercício regular de um direito ante a existência de relação jurídica entre 

as partes, inexistindo, portanto, qualquer dever de reparação. Nessa 

senda tem decidido as Turma Recursal do TJMT: RECURSO INOMINADO - 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO 

JUIZADO - REJEITADA - NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO - 

CONTRATO ASSINADO APRESENTADO NA DEFESA - RELAÇÃO 

JURÍDICA COMPROVADA - DESCONTOS DE VALORES NO BENEFÍCIO 

PREVIDENCIÁRIO LEGÍTIMOS - EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO - ATO 

ILÍCITO NÃO CARACTERIZADO - DANOS MORAIS E MATERIAIS 

INEXISTENTES - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - CONDENAÇÃO MANTIDA - 

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Inexiste incompetência dos 

Juizados Especiais no caso em razão da complexidade da causa, porque 

a perícia grafotécnica pretendida revela-se desnecessária, dado a 

identidade entre as assinaturas constantes no contrato e aquela 

constante no documento pessoal da autora. 2. Comprovada a contratação 

de empréstimos mediante apresentação de contrato devidamente assinado 

pela recorrente, portanto, não há que se falar em ato ilícito, porquanto a 

contratação foi feita. 3. Não havendo fraude na contratação dos serviços, 

não há que se falar em indenização por dano moral e material. 4. Age de 
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má-fé a recorrente que efetivamente efetuou a contratação dos serviços 

com o recorrido e nega a contratação, na tentativa de distorcer a realidade 

dos fatos. 5. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, 

consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95. (TJMT - N.U 

1000120-39.2017.8.11.0037, TURMA RECURSAL, VALDECI MORAES 

SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 26/03/2019, Publicado no 

DJE 28/03/2019) Resta claro que o débito inequivocamente existe, não 

havendo, por consequência, prova do suposto ato ilícito perpetrado. Ao 

contrário, os autos evidenciam que a conduta da reclamada nitidamente 

configura exercício regular de direito (art. 188, I, do Código Civil), já que a 

reclamante, não quitou o debito aberto com a reclamada. Inocorrente, 

portanto, qualquer afronta a direito de personalidade em razão de conduta 

praticada pela parte Ré, pela efetiva comprovação da relação jurídica 

entre as partes. Não havendo como prosperar a tese autoral, como já 

explicitado, de rigor é a improcedência da pretensão inicial. Deixo de 

condenar a parte autora em litigância de má-fé, pois não se configuraram 

nenhuma das hipóteses previstas no art. 80 do CPC. Ante o exposto, por 

tudo que dos autos consta, RESOLVO O MÉRITO com fundamento no art. 

487, I, do Código de Processo Civil para JULGAR IMPROCEDENTE os 

pedidos formulados na exordial. - DETERMINO O APENSAMENTO no 

Sistema PJE entre os autos nº 1000672-30.2019.8.11.0038, 

1000674-97.2019.8.11.0038 e 1000675-82.2019.8.11.0038. - DEFIRO a 

retificação do polo passivo para constar Banco Olé Bonsucesso 

Consignado S/A, CNPJ sob nº. 71.371.686/0001-75 - JULGO 

IMPROCEDENTE o pedido de condenação em litigância de má fé. Sem 

taxas, despesas, custas processuais e honorários advocatícios - Lei n. 

9.099/95, arts. 54 e 55 c/c Lei n. 12.153/09, art. 27. Após o trânsito em 

julgado, certifique. P. I. Cumpra. À submissão do(a) Juiz(a) de Direito para 

fins do disposto no artigo 40 da Lei n° 9.099/95. Aisi Anne Lima Tiago 

Juíza Leiga ______________________ Visto e bem examinado. Trato de 

AÇÃO DE CONHECIMENTO – rito da Lei n. 9.099/1995 c/c NCPC -, em que 

o(a) Juiz(a) Leigo(a) da Comarca proferiu o seu PROJETO DE SENTENÇA 

nos autos, o texto foi aprovado e já disponibilizado, razão pela qual 

HOMOLOGO para que passe a produzir os efeitos legais de SENTENÇA – 

Lei n. 9.099/1995, art. 40 -, cujo eventual prazo decorre da intimação. 

Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado 

o uso do livro de registro de sentença nas comarcas em que estiver 

instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. 

I. Cumpra. Araputanga, 25 de março de 2020. (assinado digitalmente) 

Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000675-82.2019.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA PEDROSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO FRANCISCO DE SOUZA OAB - MT0019474A (ADVOGADO(A))

OSWALDO ALVAREZ DE CAMPOS JUNIOR OAB - MT6702-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LOURENCO GOMES GADELHA DE MOURA OAB - PE0021233A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 1000675-82.2019.8.11.0038 REQUERENTE: MARIA APARECIDA 

PEDROSO REQUERIDO: BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S.A. 

PROJETO DE SENTENÇA Visto e bem examinado. Dispensado o relatório – 

Lei n. 9.099/1995, art. 38, caput. Trata-se de AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANO 

MORAL proposta por MARIA APARECIDA PEDROSO em face de BANCO 

OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A. As sentenças nos Juizados 

Especiais obedecerão aos limites traçados no artigo 2º e artigo 38 da Lei 

nº 9.099/95, c.c artigo 1.046, parágrafos 2º e 4º do CPC e Enunciados nº 

161 e 162 do FONAJE. Decido. No caso, não havendo vício que possa 

obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está o processo para 

julgamento antecipado, posto que, as provas dos autos são suficientes 

para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. 

Inicialmente DEFIRO A RETIFICAÇÃO DO POLO PASSIVO para constar 

BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A, CNPJ sob nº. 

71.371.686/0001-75, ante o processo de “joint venture”, Empreendimento 

Conjunto, entre as Instituições Financeiras denominadas Banco Santander 

Brasil e Banco Bonsucesso S/A. Existindo preliminares, passo ao 

julgamento. Rejeito a preliminar alegada na peça de bloqueio, de 

incompetência absoluta do Juizado Especial Cível em decorrência da 

complexidade da prova e necessidade de perícia. A análise dessas deve 

ser feita com extrema cautela e somente merece ser reconhecida a 

incompetência do Juizado Especial Cível, pela necessidade de tal prova, 

quando seja efetivamente necessária para a garantia do contraditório e da 

ampla defesa, o que não se verifica no caso dos autos. A vedação de 

produção de prova pericial no âmbito dos Juizados não significa que as 

partes não possam trazer laudos ou outras provas idôneas, hábeis a 

demonstrar suas alegações. Não constitui óbice para que as comprove 

através de relatórios técnicos individualizados - artigo 35 da Lei n. 

9.099/1995 – ou realização de perícia informal - Enunciado n. 12 do 

FONAJE. Ademais, o Superior Tribunal de Justiça – STJ – decidiu que os 

Juizados Especiais podem resolver disputas que envolvam perícias. No 

seu voto a Ministra Nancy Andrighi, relatora do processo, apontou que a 

Lei n. 9.099/1995, que rege os Juizados Especiais, não exclui de sua 

competência a prova técnica, que no caso dos autos poderia ter sido 

apresentada pela parte que alegou a incompetência – STJ - RMS 30170 - 

UF: SC - REGISTRO: 2009/0152008-1 – RELATOR(A): Min. NANCY 

ANDRIGHI - TERCEIRA TURMA - ACÓRDÃO DISPONIBILIZADO NO DJE EM 

11/10/2010 e PUBLICADO EM 13/10/2010. DA CONEXÃO Verifico que a 

autora propôs 03 (três) demandas, visando discutir alegados descontos 

indevidos em sua aposentadoria. É inegável a evolução alcançada em 

nosso sistema jurídico com o Novo Código de Processo Civil, dentre as 

quais, merece destaque, por aplicar-se ao presente caso, a inovação 

prevista no art. 55, §3º, CPC, in verbis: § 3º Serão reunidos para 

julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de 

decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, 

mesmo sem conexão entre eles. Referida norma dispõe sobre regra de 

conexão mais flexível no processo civil. Sobre o tema comenta Fredie 

Didier Jr.: A conexão, neste caso, decorrerá do vínculo que se estabelece 

entre as relações jurídicas litigiosas. Haverá conexão se a mesma relação 

jurídica estiver sendo examinada em ambos os processos, ou se diversas 

relações jurídicas, mas entre elas houver um vínculo de prejudicialidade ou 

preliminariade […]. Pela análise das demandas acima reunidas, em 

decorrência da conexão entre estas, verifica-se que, a controvérsia 

dessas se referem a regularidade dos descontos realizados na 

aposentadoria da autora, que afirma não ter contratado. Desta forma, 

determino a CONEXÃO entre as demandas 1000672-30.2019.8.11.0038, 

1000674-97.2019.8.11.0038 e 1000675-82.2019.8.11.0038. PROCEDA-SE 

O APENSAMENTO no Sistema PJE. Presentes os pressupostos 

processuais e as condições da ação, passo ao julgamento do mérito. Em 

análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, 

tenho que razão não assiste à parte autora. A inteligência do artigo 6º da 

Lei nº. 9.099/95, nos mostra que “O juiz adotará em cada caso a decisão 

que reputar mais justa e equânime, atendendo aos fins sociais da Lei e às 

exigências do bem comum. ” Isso demonstra que o Juiz, poderá valer-se 

da interpretação teleológica com mais liberdade como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade, 

amparada na Lei. Destaco, nas relações contratuais, especialmente nas 

de consumo, vigora o princípio da boa-fé objetiva, que é uma cláusula 

geral implícita em todos os contratos, e deve ser cumprida desde as 

tratativas, fase pré-contratual, até após a execução do contrato, e que 

exige lealdade dos contratantes, principalmente no que se refere aos 

deveres anexos do contrato. Em sua peça inicial a parte autora alega que 

no ano de 2011 contratou empréstimo junto a requerida, já quitado, 

contudo, aduz que, começaram a ser descontados indevidamente de sua 

aposentadoria vários outros empréstimos e cartão de credito, não 

contratados, sendo discutido na presente lide o contrato nº 106737345, no 

valor de R$ 906,02 (novecentos e seis reais e dois centavos), 

supostamente realizado no dia 22/01/2016, em 72 (setenta e duas) 

parcelas iguais e mensais de R$ 27,60 (vinte e sete reais e sessenta 

centavos), cujo desconto da 1ª primeira parcela ocorreu no mês 02/2016. 

Apesar das alegações da requerente, o acervo probatório existente nos 

autos é apto a corroborar as arguições aduzidas pela defesa, tendo está 

anexado contrato assinado, cópia dos documentos pessoais da 

requerente, e ainda documento de TED na conta de nº 301630-7, mesmo 

número que consta no cartão em nome da autora (anexado nos autos nº 

1000672-30.2019.8.11.0038) – id. 29261830. Em que pese às 
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argumentações da reclamante, sequer anexou extrato bancário a fim de, 

comprovar o não recebimento dos valores, portanto, não vislumbro 

qualquer conduta ilícita praticada pela parte demandada, mas, sim, 

exercício regular de um direito ante a existência de relação jurídica entre 

as partes, inexistindo, portanto, qualquer dever de reparação. Nessa 

senda tem decidido as Turma Recursal do TJMT: RECURSO INOMINADO - 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO 

JUIZADO - REJEITADA - NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO - 

CONTRATO ASSINADO APRESENTADO NA DEFESA - RELAÇÃO 

JURÍDICA COMPROVADA - DESCONTOS DE VALORES NO BENEFÍCIO 

PREVIDENCIÁRIO LEGÍTIMOS - EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO - ATO 

ILÍCITO NÃO CARACTERIZADO - DANOS MORAIS E MATERIAIS 

INEXISTENTES - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - CONDENAÇÃO MANTIDA - 

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Inexiste incompetência dos 

Juizados Especiais no caso em razão da complexidade da causa, porque 

a perícia grafotécnica pretendida revela-se desnecessária, dado a 

identidade entre as assinaturas constantes no contrato e aquela 

constante no documento pessoal da autora. 2. Comprovada a contratação 

de empréstimos mediante apresentação de contrato devidamente assinado 

pela recorrente, portanto, não há que se falar em ato ilícito, porquanto a 

contratação foi feita. 3. Não havendo fraude na contratação dos serviços, 

não há que se falar em indenização por dano moral e material. 4. Age de 

má-fé a recorrente que efetivamente efetuou a contratação dos serviços 

com o recorrido e nega a contratação, na tentativa de distorcer a realidade 

dos fatos. 5. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, 

consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95. (TJMT - N.U 

1000120-39.2017.8.11.0037, TURMA RECURSAL, VALDECI MORAES 

SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 26/03/2019, Publicado no 

DJE 28/03/2019) Resta claro que o débito inequivocamente existe, não 

havendo, por consequência, prova do suposto ato ilícito perpetrado. Ao 

contrário, os autos evidenciam que a conduta da reclamada nitidamente 

configura exercício regular de direito (art. 188, I, do Código Civil), já que a 

reclamante, não quitou o debito aberto com a reclamada. Inocorrente, 

portanto, qualquer afronta a direito de personalidade em razão de conduta 

praticada pela parte Ré, pela efetiva comprovação da relação jurídica 

entre as partes. Não havendo como prosperar a tese autoral, como já 

explicitado, de rigor é a improcedência da pretensão inicial. Deixo de 

condenar a parte autora em litigância de má-fé, pois não se configuraram 

nenhuma das hipóteses previstas no art. 80 do CPC. Ante o exposto, por 

tudo que dos autos consta, RESOLVO O MÉRITO com fundamento no art. 

487, I, do Código de Processo Civil para JULGAR IMPROCEDENTE os 

pedidos formulados na exordial. - DETERMINO O APENSAMENTO no 

Sistema PJE entre os autos nº 1000672-30.2019.8.11.0038, 

1000674-97.2019.8.11.0038 e 1000675-82.2019.8.11.0038. - DEFIRO a 

retificação do polo passivo para constar Banco Olé Bonsucesso 

Consignado S/A, CNPJ sob nº. 71.371.686/0001-75 - JULGO 

IMPROCEDENTE o pedido de condenação em litigância de má fé. Sem 

taxas, despesas, custas processuais e honorários advocatícios - Lei n. 

9.099/95, arts. 54 e 55 c/c Lei n. 12.153/09, art. 27. Após o trânsito em 

julgado, certifique. P. I. Cumpra. À submissão do(a) Juiz(a) de Direito para 

fins do disposto no artigo 40 da Lei n° 9.099/95. Aisi Anne Lima Tiago 

Juíza Leiga ______________________ Visto e bem examinado. Trato de 

AÇÃO DE CONHECIMENTO – rito da Lei n. 9.099/1995 c/c NCPC -, em que 

o(a) Juiz(a) Leigo(a) da Comarca proferiu o seu PROJETO DE SENTENÇA 

nos autos, o texto foi aprovado e já disponibilizado, razão pela qual 

HOMOLOGO para que passe a produzir os efeitos legais de SENTENÇA – 

Lei n. 9.099/1995, art. 40 -, cujo eventual prazo decorre da intimação. 

Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado 

o uso do livro de registro de sentença nas comarcas em que estiver 

instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. 

I. Cumpra. Araputanga, 25 de março de 2020. (assinado digitalmente) 

Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Comarca de Arenápolis

Vara Única

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001093-56.2019.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

IRIA SELENE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MATEUS EDUARDO DE SIQUEIRA PAESE OAB - MT16328 

(ADVOGADO(A))

VANESSA PIVATTO OAB - MT0009545S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(REU)

 

IMPULSIONO os autos a fim de intimar a parte autora, via DJE/MT, por meio 

de seu procurador legalmente constituído, para, querendo, impugnar a 

contestação e/ou requerer o que de direito, no prazo legal.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000588-31.2020.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

DAVID EDUARDO JACINTO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REU)

 

PROCESSO n. 1000588-31.2020.8.11.0026 POLO ATIVO:DAVID EDUARDO 

JACINTO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: PAULA ARAUJO COSTA 

POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: Sala de Audiência - Conciliação/ JEC Data: 

22/07/2020 Hora: 15:20 , no endereço: Juscelino Kubitschek, 629E, Vila 

Nova, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 78420-000 . 23 de abril de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Comarca de Aripuanã

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 56495 Nr: 352-80.2015.811.0088

 AÇÃO: Embargos à Execução Fiscal->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE ALVES PERES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IBAMA- INST. BRAS. DO MEIO AMBIENTE E 

DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO VALDENIR CALIARE - 

OAB:13443/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Sendo assim, à míngua de garantia do juízo, REJEITO a pretensão inicial e 

NEGO-LHE provimento, e EXTINGO os embargos à execução opostos pelo 

executado, na forma do art. 485, inciso VI, do Código de processo Civil, 

ante a falta de pressuposto básico para o prosseguimento do feito, 

determinando o arquivamento do procedimento incidental.Transitada em 

julgado, determino o prosseguimento da execução até seus ulteriores 

termos, intimando-se o exequente/embargado a dar andamento efetivo à 

execução, no prazo improrrogável de 10 dias, pena sob de extinção do 

efeito.P. I. C.Às providências.Cumpra-se expedindo o necessário e com as 

cautelas de estilo. Às providências.Aripuanã/MT, 13 de abril de 

2020.FABIO PETENGILLJuiz de Direito em Designação

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 56823 Nr: 566-71.2015.811.0088

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Romildo Mallmann

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LIDIMAR MACHADO PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MOACIR PEREIRA DOS SANTOS - 

OAB:14462-B
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Proc. nº 566-71.2015.811.0088

Código nº 56823

Requerente: Romildo Mallmann

Requerido: Lidimar Machado Pereira

VISTOS,

 Trata-se de ação de cobrança verbalizada por Romildo Mallamann em 

face de Lidimar Machado Pereira, objetivando a satisfação da dívida, 

advinda de contrato de locação de imóvel que deixou a requerida de 

adimplir, no valor inicial de R$ 5.328,89.

 Compulsando os autos, denota-se que foi localizado endereço atualizado 

do requerido, sendo determinado a expedição carta precatória para 

realização da citação do requerido (ref.55).

 Portando, considerando que a determinação retro não foi cumprida, 

determino que proceda a Serventia a realização dos atos necessários 

para citação do requerido no endereço declinado de ref.55, para 

apresentar contestação no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

incorrer nos efeitos da revelia (art. 344, NCPC).

Sendo exitosa a citação e havendo apresentação de defesa, intime-se o 

autor para impugnar no prazo legal.

 Empós, conclusos para deliberações

Providências necessárias.

Aripuanã/MT, 22 de abril de 2020.

 FABIO PETENGILL

 Juiz de Direito em Designação

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 56827 Nr: 568-41.2015.811.0088

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSON GARRIDO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WAINER WILLIANS DE 

FIGUEIREDO FORTES - OAB:14.614

 Por tudo o que se expos, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão punitiva 

estatal para reconhecer a prescrição da pena quanto aos delitos do art. 

309 do CTB e 62 do Decreto-Lei n. 3.688/41, e absolver o réu Edson 

Garrido de Souza, já qualificado no autos, das imputações de adulteração 

de sinais identificadores de veículo (art. 311 do CP) e direção de veículo 

automotor em via pública com a capacidade psicomotora alterada (art. 306 

do CTB), o que faço com fundamento no artigo 386, incisos III e VII, do 

Código de Processo Penal.

Deixo de condenar o réu no pagamento das custas e despesas 

processuais face à sua absolvição.

Após o trânsito em julgado, comunique-se o teor da sentença ao Instituto 

de Identificação, ao Cartório Distribuidor e feitas as anotações de praxe, 

arquive-se.

Dou esta por publicada com a entrega na Secretaria da Vara e lançamento 

no sistema de acompanhamento eletrônico de processos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 64103 Nr: 3523-11.2016.811.0088

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDREY PHILIPE KERBER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A R CAVALCANTE PRODUTOS ELETRONICOS 

EM GERAL M, VICTOR COIMBRA ALVES, SUELI ARAUJO CAVALCANTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREY PHILIPE KERBER - 

OAB:18119

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Conforme se dessume dos autos, o acordo firmado entre as partes foi 

devidamente cumprido.

Por tais razões, ante ao adimplemento do débito perseguido, a extinção do 

feito é medida impositiva.

Ante ao exposto e por tudo mais que dos autos consta, JULGO E 

DECLARO extinto o processo COM JULGAMENTO DO MÉRITO, o que faço 

com arrimo nos termos do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil.

Após o trânsito em julgado, recolhidas eventuais custas, arquivem-se os 

autos com as devidas anotações, comunicações e baixas necessárias no 

cartório distribuidor.

Publique-se.

 Intime-se.

Cumpra-se.

Aripuanã/MT, 09 de abril de 2020.

FABIO PETENGILL

Juiz de Direito em Designação

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 58390 Nr: 1501-14.2015.811.0088

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: OYJ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AdSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXSANDRA VORTMANN 

FABRIN - OAB:21918/O, DAVID CLEMENTE RUDY - OAB:14787/MT, 

ELISANGELA MAXIR PACHECO CEOLIN - OAB:23207/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS,

Trata-se de ação de aguarda compartilhada verbalizada por Osvaldo Yung 

Junior em face de Aline de Sousa Silva, objetivando a concessão da 

guarda compartilhada do filho Djhony Gabriel Silva Yung comum do casal.

 Em analise aos autos, vislumbro que pactuaram as partes acordo nos 

autos de código nº 57660 sobre a guarda da criança e a fixação dos 

alimentos sendo acordo Homologado por sentença.

Devidamente intimadas as partes para manifestarem sobre o 

prosseguimento da presente lide, quedaram-se inertes, em continuidade, 

instado o Parquet para manifestação, apresentou cota pugnando pela 

extinção da lide diante da perda do objeto.

 Neste diapasão, considerando que o interesse processual é expresso 

pelo binômio necessidade e adequação, observa-se que a parte autora 

não possui mais necessidade da medida buscada, faltando-lhe, portanto, 

interesse de agir.

Diante da perda do objeto da presente demanda JULGO EXTINTO o 

processo, na forma do art. 485, inciso VI, do Código de processo Civil, 

ante a falta de interesse jurídico no prosseguimento do feito.

Transitada em julgado a presente sentença, arquive-se.

 P. I. C.

Às providências.

Aripuanã/MT, 11 de abril de 2020.

FABIO PETENGILL,

Juiz de Direito em Designação

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 41891 Nr: 523-42.2012.811.0088

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARLI MARTINS DA LUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOBÉ BARRETO DE OLIVEIRA - 

OAB:8404/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora da Sentença de ref. 16.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 50353 Nr: 1072-52.2012.811.0088

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE GONÇALVES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOBÉ BARRETO DE OLIVEIRA - 

OAB:8404/MT, MOACIR PEREIRA DOS SANTOS - OAB:14462-B, 

WAINER WILLIANS DE FIGUEIREDO FORTES - OAB:14.614

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora da sentença de ref. 6.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1072024/4/2020 Página 679 de 870



 Cod. Proc.: 53886 Nr: 539-25.2014.811.0088

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MANOEL HERMELINO DE CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAVID CLEMENTE RUDY - 

OAB:14787/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora da Sentença de ref. 16.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 58428 Nr: 1523-72.2015.811.0088

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SERGIO ROBERTO MOREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MOACIR PEREIRA DOS 

SANTOS - OAB:14462-B

 Com essas considerações, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a 

pretensão punitiva estatal, para condenar o réu Sérgio Roberto Moreira, 

nas penas do art. 180, caput, do Código Penal (receptação simples), e, de 

consequência, passo a dosar as respectivas penas.

(...)

3ª FASE: Ausentes causas de aumento e de diminuição, torno definitiva e 

pena em 1 ano, 5 meses e 4 dias de reclusão e 35 dias-multa, calculados 

sobre 1/30 do salário mínimo.

DETRAÇÃO

Nos termos do que estabelece o art. 387, §2º do CPP, realizo a detração 

da pena, do período em que o condenado ficou preso cautelarmente 

(25/10/2015 a 19/01/2017), o que significa reconhecer que já cumpriu, em 

regime fechado, quase todo o tempo da condenação imposta, restando, 

tão somente 2 meses e 9 dias de cumprimento da pena, razão porque fixo 

o regime menos gravoso, sem substituir a reprimenda, ante o não 

preenchimento dos requisitos subjetivos exigidos pelo art. 44 do CP.

PROVIDÊNCIAS FINAIS

Isento o réu de custas e despesas processuais. Após o trânsito em 

julgado :

1. Comunique-se aos institutos de identificação federal e estadual.

2. Expeça-se a carta de execução de pena instruindo-a conforme 

determina a Lei de Execuções Penais e a CNGC e depois insira-a no SEEU, 

para início da fase de execução da pena, que deve ser cumprida no juízo 

onde o réu se encontrava já sob regime de restrição pelas outras 

condenações experimentadas.

4. Recolha-se a pena pecuniária na conformidade do que dispõe o art. 

686, CPP ou do art. 164 e seguintes da Lei nº 7.172 (Lei das Execuções 

Penais). A multa deverá ser paga dentro de 10 dias do trânsito em julgado 

(art. 50, CP). O quantum deverá ser atualizado, por ocasião da execução 

(art. 49, § 2º, CP).

5. Expeça-se certidão de honorários aos defensores dativos que atuaram 

no feito, redimensionando os valores arbitrados provisoriamente, com 

fulcro no entendimento sufragado pelo STJ no julgamento do Tema 984, de 

que as tabelas das seccionais da OAB não são obrigatórias na fixação de 

honorários para defensor dativo no processo penal, o que aqui resulta na 

diminuição das URHs arbitradas inicialmente, f

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 63711 Nr: 3181-97.2016.811.0088

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JORGE A. DE CARVALHO - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE 

ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENE, ANTONIO JESUS 

DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREIA CRISTINA MEDEIROS - 

OAB:9831/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE DE ASSIS ROSA - 

OAB:OAB/MS 12.809, BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - 

OAB:14.992-A/MT, ERNESTO BORGES NETO - OAB:8224-A, Renato 

Chagas Correa da Silva - OAB:8194-A-MT, ROBSON DUPIM DIAS - 

OAB:14.074

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono os autos intimando as 

partes, a fim de que indiquem as provas a serem produzidas no feito, no 

prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 57522 Nr: 957-26.2015.811.0088

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIANE ALVES MOREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREIA CRISTINA MEDEIROS - 

OAB:9831/O, JULIO CESAR PILEGI RODRIGUES - OAB:7437/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nesta senda, diante das irregularidades dos autos, chamo o feito a 

ordem, e, determino a intimação pessoal da inventariante para que no 

prazo de 05 dias, tragar aos autos documentos do veículo deixado pelo de 

cujus (contendo suas descrições) e ainda, para informar as condições de 

conservações que se encontra o bem móvel, deve indicar a inventariante 

na mesma oportunidade, os endereços dos demais herdeiros filhos do 

falecido Jean de Oliveira da Costa e Gustavo Henrique da Rocha da Costa.

Empós, sobrevindo aos autos informações sobre o endereço dos demais 

herdeiros, proceda-se Serventia as respectivas intimações para que se 

manifestem nos autos.

 Por fim, dê-se vistas ao Parquet para manifestação.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 80431 Nr: 5044-20.2018.811.0088

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: JBFC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ASTILHO DEMETRIO URBIETA - 

OAB:7.717-B, CAIO CEZAR BUIN ZUMIOTI - OAB:11475

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos, para que a parte requerida por meio de seu 

advogado, ofereça resposta (inclusive contestação) no prazo de 15 dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 58851 Nr: 1768-83.2015.811.0088

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANDERLEI DA SILVA CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREIA CRISTINA MEDEIROS 

- OAB:9831/O, JULIO CESAR PILEGI RODRIGUES - OAB:7437/MT

 Por todo o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão 

acusatória, para CONDENAR o réu Vanderlei da Silva Carvalho, já 

qualificado nos autos, quanto à imputação da prática dos crimes descritos 

no art. 14 da Lei n. 10.826/2003, e do art. 333 do CP, ABSOLVENDO-O 

das acusações relativas ao crime de receptação da camionete Toyota/ 

Hilux CD 4X4 ano 2009/2009 Diesel, placas MXF 4660 e de uso de 

documento falso, e, passo seguinte, realizo a dosagem da pena, individual 

e concreta, que deve ser aplicada ao condenado pelos delitos por ele 

perpetrados.

(...)

CONCURSO MATERIAL DE DELITOS

Nos termos do artigo 69 do CP, quando o agente, mediante mais de uma 

ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes, idênticos ou não, 

aplicam-se cumulativamente as penas privativas de liberdade em que haja 

incorrido, o que resulta no total 4 anos, 4 meses e 9 dias de reclusão e 

mais 39 dias-multa, calculados sobre o percentual de 1/10 do salário 

mínimo vigente ao tempo dos fatos que ensejaram o édito condenatório.

REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA

Fixada pena corporal superior a 4 anos e negativadas circunstâncias 

judiciais e aplicadas causas de agravamento da pena, justifica-se o 
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estabelecimento de regime prisional mais gravoso que o aberto, e, sendo 

assim, fixo, nos moldes do art. 33, § 2°, letra “b”, do Código Penal, o regime 

semiaberto para o início do cumprimento da reprimenda corporal.

SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA

Tendo em vista que a condenação supera o limite fixado no art. 44, I, do 

CP, descabida a concessão de sursis nesse momento.

DAS CUSTAS

Condeno o autor nas custas processuais.

DAS PROVIDÊNCIAS FINAIS:

Certificado o trânsito em julgado, cumpra-se conforme determinado a 

seguir:

 1. Expeçam-se ofícios comunicando o trânsito em julgado da sentença 

condenatória irrecorrível aos órgãos de identificação Federal e Estadual;

2. Expeça-se a guia de execução de pena instruindo-a conforme 

determina a Lei de Execuções Penais e a CNGC, inserindo-a no SEEU para 

início da fase de execução da reprimenda estatal.

3. Decreto o perdimento da fiança arbitrada e recolhida como cautelar al

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000705-64.2019.8.11.0088

Parte(s) Polo Ativo:

D. A. R. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIVANEIDE ANACLETO RODRIGUES OAB - MT26190/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

E. D. M. G. (REQUERIDO)

 

Intimar a parte exequente para que deposite em cartório os originais das 

certidões que instruem o presente executivo, nos termos do art. 425, §2º, 

do CPC, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000137-82.2018.8.11.0088

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON JUNIOR DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ASTILHO DEMETRIO URBITA OAB - MT7717-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Intimar a parte autora, para se manifestar sobre o petitório de ref. 

31044724, no prazo de 5 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000705-64.2019.8.11.0088

Parte(s) Polo Ativo:

D. A. R. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIVANEIDE ANACLETO RODRIGUES OAB - MT26190/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

E. D. M. G. (REQUERIDO)

 

Intimar as partes para querendo, impugnar o cálculo de Id 31479322, no 

prazo legal.

Comarca de Brasnorte

Vara Única

Intimação

Intimação Classe: CNJ-179 AÇÃO PENAL DE COMPETÊNCIA DO JÚRI

Processo Número: 1000304-92.2020.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA DE SOUSA JUNIOR (TESTEMUNHA)

JOENIL CORTEZ DO NASCIMENTO (TESTEMUNHA)

ALEX FRANCISCO DE OLIVEIRA (TESTEMUNHA)

JORSIANA PEREIRA DA SILVA (TESTEMUNHA)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AUTOR)

DUYLLIO JOSE DE FREITAS ALENCAR MAXIMO SILVA (TESTEMUNHA)

FLAVIA FRANCISCO DE OLIVEIRA SILVA (VÍTIMA)

FLAVIA FRANCISCO DE OLIVEIRA SILVA (TESTEMUNHA)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCAS DA SILVA AMORIM (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

TIAGO JOSE LIPSCH OAB - MT0023383A-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

BRASNORTE DECISÃO Processo: 1000304-92.2020.8.11.0100. AUTOR: 

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO VÍTIMA: FLAVIA 

FRANCISCO DE OLIVEIRA SILVA TESTEMUNHA: JOAO BATISTA DE 

SOUSA JUNIOR, ALEX FRANCISCO DE OLIVEIRA, DUYLLIO JOSE DE 

FREITAS ALENCAR MAXIMO SILVA, FLAVIA FRANCISCO DE OLIVEIRA 

SILVA, JOENIL CORTEZ DO NASCIMENTO, JORSIANA PEREIRA DA SILVA 

REU: LUCAS DA SILVA AMORIM Vistos. Presentes os requisitos do artigo 

41, do Código de Processo Penal, RECEBO A DENÚNCIA oferecida em 

desfavor de Lucas da Silva Amorim, eis que há provas indicativas da 

materialidade e indícios suficientes de autoria dos fatos imputados ao 

acusado. Não é caso de rejeição liminar, conforme previsão no CPP, art. 

395. Cite-se o denunciado para responder à acusação, por escrito, em 10 

dias, nos termos do CPP, art. 396. Na resposta, o acusado poderá arguir 

preliminares e alegar tudo o que interesse à sua defesa, oferecer 

documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar 

testemunhas, até o máximo de 08, qualificando-as e requerendo sua 

intimação, quando necessário. (art. 396 e 396-A do CPP). Quando da 

efetivação da citação/intimação o Sr. Oficial de Justiça deverá indagar ao 

acusado se possui advogado e em caso de resposta negativa, 

perguntar-lhe, sob as penas da lei, se tem condições de constituir algum 

ou se necessita que lhe seja nomeado um defensor dativo, certificando o 

teor da resposta apresentada. Com a resposta apresentada pelo acusado, 

retornem conclusos para os fins do CPP, art. 397. Defiro a juntada dos 

antecedentes criminais do acusado, termo de declaração na sede da 

Promotoria de Justiça e fotos, nos termos requeridos na cota Ministerial. 

Observem-se as disposições dos artigos 1.373 a 1.376 da CNGC. Por fim, 

consigno que a presente ação foi distribuída no PJe, sem que houvesse a 

baixa do processo de código 81414, inicialmente distribuído no sistema 

Apolo e do feito distribuído no PJe sob o nº 0000498-12.2020.8.11.0100. 

Assim, atente-se a Sr.ª Distribuídora desta Comarca de Brasnorte/MT. 

Oportunamente, registro que mantenho a prisão preventiva do acusado 

Lucas da Silva Amorim, eis que entendo que sua custódia cautelar é 

medida recomendável, não havendo possibilidade de aplicação de medidas 

cautelares diversas da prisão, uma vez que essas não se constituem, no 

caso concreto, em meios satisfatórios para uma hígida para garantir a 

ordem pública, nem são aquelas adequadas à gravidade do crime, em 

tese, praticado (alta). Além disso, há prova da materialidade e indícios 

suficientes de autoria, também se demonstra o perigo na liberdade plena e 

irrestrita do acusado (fumus comissi delicti e periculum in libertatis), vez 

que, segundo consta nos autos, o acusado teria, em tese, tentado ceifar a 

vida da sua companheira, mediante golpes de faca, em razão da vítima ter 

trocado mensagens com outras pessoas, enquanto estavam separados. 

De mais a mais, não houve alteração fática desde a conversão da prisão 

em flagrante em preventiva, apta a ensejar a revisão do “decisum” 

anterior. Dê-se ciência ao Ministério Público. Brasnorte/MT, data da 

assinatura registrada no sistema. Daiane Marilyn Vaz Juíza de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 62483 Nr: 1994-18.2016.811.0100

 A Ç Ã O :  P e t i ç ã o - > A t o s  e  e x p e d i e n t e s - > O u t r o s 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valentim Lohmann

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA SOUZA DUTRA - 

OAB:15503

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, ante o teor da Sentença de ref 11, encaminho os autos à 

contadora do juízo para apuração de possíveis custas.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):
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 Cod. Proc.: 81414 Nr: 498-12.2020.811.0100

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Delegacia de Policia Judiciária Civil de Brasnorte - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lucas da Silva Amorim

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TIAGO JOSE LIPSCH - 

OAB:MT 23.383/O

 INTIMAÇÃO DO RÉU, na pessoa de seu advogado, da parte dispositiva da 

decisão a seguir transcrita, a qual INDEFERIU PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA 

PRISÃO PREVENTIVA, "Ante o exposto, INDEFIRO o pedido do indiciado 

LUCAS DA SILVA AMORIM e mantenho a sua prisão preventiva, 

reiterando os fundamentos da decisão anterior, eis que há indícios 

suficientes nos autos de autoria e prova da materialidade do delito. Além 

disso, estão presentes os requisitos autorizadores da prisão. Intimem-se. 

Ciência ao Ministério Público. Cumpra-se com anotação de urgência. as 

providências."

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 58475 Nr: 1092-02.2015.811.0100

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BIG CENTER SUPERMERCADO LTDA - EPP, 

JOSE AURO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:OAB/MT 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): BIG CENTER SUPERMERCADO LTDA - 

EPP, CNPJ: 11661184000157 e atualmente em local incerto e não sabido 

JOSE AURO DOS SANTOS, Cpf: 37040804972, Rg: 1.265.435-6, Filiação: 

Eliaci Rita dos Santos e José Dantas dos Santos, data de nascimento: 

19/11/1958, brasileiro(a), natural de Nova Esperança-PR, separado(a) 

judicialmente, vaqueiro, Telefone 35922144. atualmente em local incerto e 

não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO da parte ré, acima qualificada, atualmente em local 

incerto e não sabido para cumprir a obrigação exigida pela parte autora, 

consistente no pagamento do débito no valor de R$ 396.169,32 (Trezentos 

e noventa e seis mil e cento e sessenta e nove reais e trinta e dois 

centavos) especificado na petição inicial em resumo abaixo, acrescido do 

pagamento dos honorários advocatícios de 5% (cinco por cento) sobre o 

valor da causa, no prazo de 15 (quinze) dias, contados do dia útil seguinte 

ao prazo final do edital (art. 231, IV, CPC/2015), sob pena de constituir-se 

de pleno direito o título executivo judicial, independentemente de qualquer 

formalidade, se não realizado o pagamento e não apresentados os 

embargos previstos no art. 702 do CPC/2015. CIENTE a parte citada que, 

no caso de integral pagamento no prazo estipulado (15 dias), ficará 

isento(a) do pagamento de custas processuais (art. 701, § 1º, CPC/2015) 

ou, no mesmo prazo, reconhecendo a quantia devida e comprovando o 

depósito de 30% (trinta por cento) do seu valor, acrescido de custas e 

honorários de advogado, poderá requerer o pagamento do restante em até 

6 (seis) parcelas mensais, com correção monetária e juros de 1% (um por 

cento) ao mês.

Resumo da Inicial: Em 30 de maio de 2014, os Requeridos firmaram junto 

ao Banco do Brasil, ora Exequente, um Contrato de Abertura de Credito 

Fixo, registrado sob o nº 40/01102-X, no valor de R$ 393.300,00 

(trezentos e noventa e três mil e trezentos reais) a ser pago em 114 

(cento e quatorze) prestações mensais, vencendo-se a primeira em 

15/01/2015 e a última em 15 de junho de 2024, correspondendo cada uma 

delas, a divisão do saldo devedor. Ocorre, porém que, os Requeridos 

deixaram de cumprir o contrato, ocorrendo o vencimento extraordinário em 

15 de agosto de 2015, sendo que o valor atualizado da dívida, até 

dezembro de 2015, perfaz o montante de R$ 396.169,32 (trezentos e 

noventa e seis mil, cento e sessenta e nove reais e trinta e dois 

centavos). Não obstante o débito, também é devido ao Exequente os 

encargos contratuais e de inadimplemento previstos na referido Contrato. 

Insta destacar que foi encaminhada notificação extrajudicial para os 

Requeridos, notificando-os em relação ao inadimplemento das parcelas 

referente ao aludido contrato firmado junto ao Banco do Brasil, ora 

Requerente. Nesse ínterim, esgotados todos os meios suasórios para a 

obtenção do seu crédito, sem a satisfação, vem o Requerente propor a 

presente demanda judicial.

Despacho/Decisão: Vistos em correição. Defiro o pedido de ref. 28. Para 

tanto, expeça-se o necessário.

ADVERTÊNCIA: Será nomeado curador especial em caso de revelia (art. 

257, IV, CPC/2015)

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Gislaine Pereira Alves, 

digitei.

Brasnorte, 23 de abril de 2020

Alan Jhones de Oliveira Gestor Judiciário Autorizado art. 1.205/CNGC

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000118-40.2018.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

JOELMA ALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA SOUZA DUTRA SILVA OAB - MT0015503A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

Intimação da parte requerida, por meio de seu advogado, para que 

apresente contrarrazões ao recurso inominado, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000087-20.2018.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

IDIANI RITTER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANNE MARIA KUNST TALASKA OAB - MT0007987A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT13333-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BRASNORTE SENTENÇA Processo: 

1000087-20.2018.8.11.0100. REQUERENTE: IDIANI RITTER REQUERIDO: 

TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos etc. Trata-se de cumprimento de 

sentença perante o Juizado Especial Cível. O executado apresentou 

comprovante do pagamento da dívida (Id. 27351849). O exequente 

requereu o levantamento do alvará ao id. 29721471. O artigo 924, do 

Código de Processo Civil, dispõe que a execução será extinta quando a 

obrigação for satisfeita. (art. 924, II, NCPC). Assim sendo, JULGO O 

PRESENTE EXTINTO, com fundamento no artigo 924, II, NCPC. No mais, 

considerando que não há obrigação do juízo em realizar a intimação 

pessoal da parte exequente para a liberação de depósito judicial, 

conforme previsto no provimento nº. 15/2019 da Corregedoria Geral da 

Justiça, DETERMINO que expeça-se Alvará de Levantamento da quantia 

depositada nos Id. 28241608, em favor da parte exequente, na conta 

indicada na petição de Id. 29721471. Após a efetivação do levantamento 

dos valores, aguarde-se o prazo de 05 (cinco) dias, nada sendo 

requerido, arquive-se com as baixas de estilo. Sem custas e honorários 

(artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95). PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. 

INTIMEM-SE. Demais diligências necessárias. Às providências. 

Brasnorte/MT, data da assinatura registrada no sistema. Daiane Marilyn 

Vaz Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000087-20.2018.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

IDIANI RITTER (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANNE MARIA KUNST TALASKA OAB - MT0007987A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT13333-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BRASNORTE SENTENÇA Processo: 

1000087-20.2018.8.11.0100. REQUERENTE: IDIANI RITTER REQUERIDO: 

TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos etc. Trata-se de cumprimento de 

sentença perante o Juizado Especial Cível. O executado apresentou 

comprovante do pagamento da dívida (Id. 27351849). O exequente 

requereu o levantamento do alvará ao id. 29721471. O artigo 924, do 

Código de Processo Civil, dispõe que a execução será extinta quando a 

obrigação for satisfeita. (art. 924, II, NCPC). Assim sendo, JULGO O 

PRESENTE EXTINTO, com fundamento no artigo 924, II, NCPC. No mais, 

considerando que não há obrigação do juízo em realizar a intimação 

pessoal da parte exequente para a liberação de depósito judicial, 

conforme previsto no provimento nº. 15/2019 da Corregedoria Geral da 

Justiça, DETERMINO que expeça-se Alvará de Levantamento da quantia 

depositada nos Id. 28241608, em favor da parte exequente, na conta 

indicada na petição de Id. 29721471. Após a efetivação do levantamento 

dos valores, aguarde-se o prazo de 05 (cinco) dias, nada sendo 

requerido, arquive-se com as baixas de estilo. Sem custas e honorários 

(artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95). PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. 

INTIMEM-SE. Demais diligências necessárias. Às providências. 

Brasnorte/MT, data da assinatura registrada no sistema. Daiane Marilyn 

Vaz Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010176-51.2016.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

JESSIKA NAARA MIRANDA DE SOUZA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELLEN ADRIANA RODRIGUES CONTI OAB - MT21998/O (ADVOGADO(A))

NINIVI ZILIENE PEREIRA CARNEIRO GUIMARAES OAB - MS0011524A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIEL IUNG (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

BRASNORTE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE BRASNORTE 

Processo nº 8010176-51.2016.8.11.0100 REQUERENTE: JESSIKA NAARA 

MIRANDA DE SOUZA - ME REQUERIDO: ELIEL IUNG Vistos etc. Dispenso o 

relatório, em atenção ao que dispõe o art. 38 da Lei 9.099/95. Fundamento 

e decido. Tendo em vista a certidão constante dos autos, verifico que o 

processo encontra-se indevidamente paralisado e sem movimentação por 

inércia da parte autora por mais de 30 (trinta) dias. Nesses casos o Novo 

Código de Processo Civil dispõe que: Art. 485. O juiz não resolverá o 

mérito quando: III - por não promover os atos e as diligências que lhe 

incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias; Art. 354. 

Ocorrendo qualquer das hipóteses previstas nos arts. 485 e 487, incisos II 

e III, o juiz proferirá sentença. Diante do exposto, julgo EXTINTO o feito 

SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO com fulcro no disposto no art. 485, inciso III, 

do NCPC. Sem custas, taxas e honorários advocatícios nos termos dos 

arts. 54 e 55 da lei 9.099/95. Não sendo mais nada requerido pelas partes 

no prazo legal, certifique-se o trânsito em julgado e, após, arquivem-se os 

autos com as baixas necessárias e as anotações de estilo. P.R.I.C. 

BRASNORTE, 27 de julho de 2017. VICTOR LIMA PINTO COELHO Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010176-51.2016.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

JESSIKA NAARA MIRANDA DE SOUZA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELLEN ADRIANA RODRIGUES CONTI OAB - MT21998/O (ADVOGADO(A))

NINIVI ZILIENE PEREIRA CARNEIRO GUIMARAES OAB - MS0011524A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIEL IUNG (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

BRASNORTE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE BRASNORTE 

Processo nº 8010176-51.2016.8.11.0100 REQUERENTE: JESSIKA NAARA 

MIRANDA DE SOUZA - ME REQUERIDO: ELIEL IUNG Vistos etc. Dispenso o 

relatório, em atenção ao que dispõe o art. 38 da Lei 9.099/95. Fundamento 

e decido. Tendo em vista a certidão constante dos autos, verifico que o 

processo encontra-se indevidamente paralisado e sem movimentação por 

inércia da parte autora por mais de 30 (trinta) dias. Nesses casos o Novo 

Código de Processo Civil dispõe que: Art. 485. O juiz não resolverá o 

mérito quando: III - por não promover os atos e as diligências que lhe 

incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias; Art. 354. 

Ocorrendo qualquer das hipóteses previstas nos arts. 485 e 487, incisos II 

e III, o juiz proferirá sentença. Diante do exposto, julgo EXTINTO o feito 

SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO com fulcro no disposto no art. 485, inciso III, 

do NCPC. Sem custas, taxas e honorários advocatícios nos termos dos 

arts. 54 e 55 da lei 9.099/95. Não sendo mais nada requerido pelas partes 

no prazo legal, certifique-se o trânsito em julgado e, após, arquivem-se os 

autos com as baixas necessárias e as anotações de estilo. P.R.I.C. 

BRASNORTE, 27 de julho de 2017. VICTOR LIMA PINTO COELHO Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010264-89.2016.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

ROSALIA DE JESUS GONCALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA SOUZA DUTRA SILVA OAB - MT0015503A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

THERMOISO ISOLAMENTOS E MONTAGENS - EIRELI - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDER JOSE GUEDES DA CUNHA OAB - SP292734 (ADVOGADO(A))

ELLEN ADRIANA RODRIGUES CONTI OAB - MT21998/O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BRASNORTE SENTENÇA Processo: 

8010264-89.2016.8.11.0100. REQUERENTE: ROSALIA DE JESUS 

GONCALVES REQUERIDO: THERMOISO ISOLAMENTOS E MONTAGENS - 

EIRELI - ME SENTENÇA Relatório dispensado, nos termos do artigo 38 da 

Lei 9.099/95. Fundamento e decido. Trata-se de AÇÃODE COBRANÇA c/c 

indenização por danos morais proposta por ROSÁLIADE JESUS 

GONÇALVES em desfavor de THERMOISO ISOLAMENTOS E MONTAGENS 

EIRELI-ME. Inexiste vício a obstar o regular prosseguimento do feito, bem 

como, as provas dos autos são suficientes para a solução da lide ou há 

pedido de julgamento, sendo, portanto, dispensável dilação probatória e 

pronta a reclamação para julgamento antecipado. No caso concreto, a 

parte Autora deixou de apresentar documentos necessários a fim de 

amparar as suas alegações, ou seja, inexiste evidência de que realmente 

o serviço foi prestado para os funcionários da Demandada, posto que o 

suposto encarregado que firmou contrato com a Demandante, não faz 

parte do grupo de funcionários da empresa Demandada. Ainda que se 

considere injusto, o fato de prestar um serviço e não receber por ele, não 

se pode imputar a responsabilidade do fato a alguém sem ter um mínimo de 

convicção de prova, sob pena de responsabilizar injustamente, alguém 

que não cometeu o ilícito. Posto isto, o caminho é da improcedência, por 

ausência de provas suficientes à comprovar a alegação inicial. 

DISPOSITIVO Isto posto, com fundamento no art. 487, I, do CPC e por tudo 

mais que dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial. Sem 

custas e honorários advocatícios (art. 54 e 55 da Lei nº 9.099/95). 

Transitada em julgado certifique-se e intimem-se. Após, aguarde-se o 

prazo de 5 (cinco) dias em Secretaria e, nada sendo requerido, 

arquive-se. Submeto o presente projeto de sentença à homologação do 

MM. Juiz Togado, nos termos do art. 40, da Lei 9.099/95. Isabel Cristina M. 

da Paixão Juíza Leiga

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010264-89.2016.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

ROSALIA DE JESUS GONCALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA SOUZA DUTRA SILVA OAB - MT0015503A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

THERMOISO ISOLAMENTOS E MONTAGENS - EIRELI - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:
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EDER JOSE GUEDES DA CUNHA OAB - SP292734 (ADVOGADO(A))

ELLEN ADRIANA RODRIGUES CONTI OAB - MT21998/O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BRASNORTE SENTENÇA Processo: 

8010264-89.2016.8.11.0100. REQUERENTE: ROSALIA DE JESUS 

GONCALVES REQUERIDO: THERMOISO ISOLAMENTOS E MONTAGENS - 

EIRELI - ME SENTENÇA Relatório dispensado, nos termos do artigo 38 da 

Lei 9.099/95. Fundamento e decido. Trata-se de AÇÃODE COBRANÇA c/c 

indenização por danos morais proposta por ROSÁLIADE JESUS 

GONÇALVES em desfavor de THERMOISO ISOLAMENTOS E MONTAGENS 

EIRELI-ME. Inexiste vício a obstar o regular prosseguimento do feito, bem 

como, as provas dos autos são suficientes para a solução da lide ou há 

pedido de julgamento, sendo, portanto, dispensável dilação probatória e 

pronta a reclamação para julgamento antecipado. No caso concreto, a 

parte Autora deixou de apresentar documentos necessários a fim de 

amparar as suas alegações, ou seja, inexiste evidência de que realmente 

o serviço foi prestado para os funcionários da Demandada, posto que o 

suposto encarregado que firmou contrato com a Demandante, não faz 

parte do grupo de funcionários da empresa Demandada. Ainda que se 

considere injusto, o fato de prestar um serviço e não receber por ele, não 

se pode imputar a responsabilidade do fato a alguém sem ter um mínimo de 

convicção de prova, sob pena de responsabilizar injustamente, alguém 

que não cometeu o ilícito. Posto isto, o caminho é da improcedência, por 

ausência de provas suficientes à comprovar a alegação inicial. 

DISPOSITIVO Isto posto, com fundamento no art. 487, I, do CPC e por tudo 

mais que dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial. Sem 

custas e honorários advocatícios (art. 54 e 55 da Lei nº 9.099/95). 

Transitada em julgado certifique-se e intimem-se. Após, aguarde-se o 

prazo de 5 (cinco) dias em Secretaria e, nada sendo requerido, 

arquive-se. Submeto o presente projeto de sentença à homologação do 

MM. Juiz Togado, nos termos do art. 40, da Lei 9.099/95. Isabel Cristina M. 

da Paixão Juíza Leiga
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Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA SOUZA DUTRA SILVA OAB - MT0015503A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

THERMOISO ISOLAMENTOS E MONTAGENS - EIRELI - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDER JOSE GUEDES DA CUNHA OAB - SP292734 (ADVOGADO(A))

ELLEN ADRIANA RODRIGUES CONTI OAB - MT21998/O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BRASNORTE SENTENÇA Processo: 

8010264-89.2016.8.11.0100. REQUERENTE: ROSALIA DE JESUS 

GONCALVES REQUERIDO: THERMOISO ISOLAMENTOS E MONTAGENS - 

EIRELI - ME SENTENÇA Relatório dispensado, nos termos do artigo 38 da 

Lei 9.099/95. Fundamento e decido. Trata-se de AÇÃODE COBRANÇA c/c 

indenização por danos morais proposta por ROSÁLIADE JESUS 

GONÇALVES em desfavor de THERMOISO ISOLAMENTOS E MONTAGENS 

EIRELI-ME. Inexiste vício a obstar o regular prosseguimento do feito, bem 

como, as provas dos autos são suficientes para a solução da lide ou há 

pedido de julgamento, sendo, portanto, dispensável dilação probatória e 

pronta a reclamação para julgamento antecipado. No caso concreto, a 

parte Autora deixou de apresentar documentos necessários a fim de 

amparar as suas alegações, ou seja, inexiste evidência de que realmente 

o serviço foi prestado para os funcionários da Demandada, posto que o 

suposto encarregado que firmou contrato com a Demandante, não faz 

parte do grupo de funcionários da empresa Demandada. Ainda que se 

considere injusto, o fato de prestar um serviço e não receber por ele, não 

se pode imputar a responsabilidade do fato a alguém sem ter um mínimo de 

convicção de prova, sob pena de responsabilizar injustamente, alguém 

que não cometeu o ilícito. Posto isto, o caminho é da improcedência, por 

ausência de provas suficientes à comprovar a alegação inicial. 

DISPOSITIVO Isto posto, com fundamento no art. 487, I, do CPC e por tudo 

mais que dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial. Sem 

custas e honorários advocatícios (art. 54 e 55 da Lei nº 9.099/95). 

Transitada em julgado certifique-se e intimem-se. Após, aguarde-se o 

prazo de 5 (cinco) dias em Secretaria e, nada sendo requerido, 

arquive-se. Submeto o presente projeto de sentença à homologação do 

MM. Juiz Togado, nos termos do art. 40, da Lei 9.099/95. Isabel Cristina M. 

da Paixão Juíza Leiga

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000499-14.2019.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

LOURENCO & BARROS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELLA MAIA DUTRA OAB - MT18410/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TALITA DE OLIVEIRA LOPES (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

BRASNORTE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE BRASNORTE 

Processo nº 1000499-14.2019.8.11.0100 REQUERENTE: LOURENCO & 

BARROS LTDA - ME REQUERIDO: TALITA DE OLIVEIRA LOPES Vistos, 

Dispensado o relatório (art. 38 da Lei 9.099/95). Tendo em vista a 

ausência da parte reclamante na audiência de conciliação, EXTINGO o 

processo SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, ex vi do art. 51, I, da Lei n. 

9.099/95. No mais, ante o teor do enunciado nº 28 do FONAJE, o qual 

dispõe “Havendo extinção do processo com base no inciso I, do art. 51, da 

Lei 9.099/1995, é necessária a condenação em custas”, condeno o autor 

ao pagamento das custas processuais. Sem honorários. Transitada esta 

em julgado, ARQUIVEM-SE estes autos. P.R.I.C. BRASNORTE, 21 de 

janeiro de 2020. DAIANE MARILYN VAZ Juiz de Direito

Comarca de Cláudia

Vara Única

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000237-27.2020.8.11.0101

Parte(s) Polo Ativo:

REINALDO MARQUES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO HENRIQUE FERREIRA PINHO OAB - MT0019182S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (REU)

 

Vistos. 1. Recebo a inicial, posto preenchidos os requisitos legais. 2. 

Defiro, por ora, os benefícios da justiça gratuita. 3. Trata-se de ação 

ordinária previdenciária em que a parte autora requer aposentadoria por 

idade rural. Para tanto alega que é trabalhadora rural desde a mais tenra 

idade e hoje conta com 61 (sessenta e um) anos de idade, assim afirma 

ter preenchido o requisito etário e requer, em sede de tutela provisória, a 

concessão da aposentadoria por idade rural na qualidade de segurado 

especial. Juntou documentos à inicial. DECIDO. O art. 303 do NCPC dispõe 

a respeito do pedido da tutela de urgência, do qual caracteriza a tutela 

antecipada em caráter antecedente. Diante disso, o artigo preceitua o 

seguinte entendimento: “Art. 303. Nos casos em que a urgência for 

contemporânea à propositura da ação, a petição inicial pode limitar-se ao 

requerimento da tutela antecipada e à indicação do pedido de tutela final, 

com a exposição da lide, do direito que se busca realizar e do perigo de 

dano ou do risco ao resultado útil do processo.” Consoante se extrai do 

CPC/2015, são necessários para a concessão da tutela de urgência em 

caráter antecedente os seguintes requisitos: probabilidade do direito e o 

perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A verificação da 

presença de tais requisitos é feita em sede de cognição sumária, ou seja, 

com base da análise da probabilidade de o direito alegado ser reconhecido 

ao final, na sentença. No caso dos autos, não vislumbro a existência de 

prova inequívoca a amparar as asserções da parte requerente, sendo 

necessária a instrução probatória para melhor convicção das alegações. 

Outrossim, entendo que não se encontra presente o perigo de dano ou o 

risco ao resultado útil do processo (art. 300 do NCPC) em relação ao 

pedido imediato a fim de concessão do benefício de aposentadoria. Diante 

disso, não comprovado de imediato os requisitos para concessão da 

aposentadoria por idade do trabalhador rural, sendo que ainda terá a fase 

instrutória a fim de obter a possibilidade de comprovação, não há que se 

falar em deferimento da tutela provisória, ora pleiteada, razão pela qual 

INDEFIRO A TUTELA ANTECIPADA PLEITEADA. 4. Deixo de designar a 
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audiência de conciliação, uma vez que a parte requerida, por meio do 

Ofício Circular AGU/PF-MT/DPREV Nº 01/2016, subscrito pelo 

Procurador-Federal Coordenador do Núcleo Previdenciário da PF/MT e 

Procurador-Federal Chefe da Procuradoria do Mato Grosso 

Advocacia-Geral da União, requereu, fundamentadamente, a dispensa da 

solenidade. 5. Cite-se a autarquia requerida, na pessoa de seu 

representante legal, para apresentação de resposta no prazo de trinta 

dias (CPC/2015, art. 335 c/c 183). 6. Intime-se. 7. Diligências Necessárias. 

Cláudia, 13 de abril de 2020. THATIANA DOS SANTOS Juíza de Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE 

POSSE

Processo Número: 1000574-50.2019.8.11.0101

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCIVALDO CARLO DE BRITO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE PEREIRA NUNES (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCIO FERNANDO CARNEIRO OAB - MT17975-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CLÁUDIA VARA ÚNICA DE CLÁUDIA Av. Gaspar Dutra, Quadra P3, 

Centro, Cláudia - MT - CEP: 78540-000 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO - 

ATO ORDINATÓRIO Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

56/2007-CGJ/MT, impulsiono estes autos a fim de intimar as partes para, 

no prazo de 05 (cinco) dias, especificarem as provas que efetivamente 

pretendem produzir, justificando sua relevância para o deslinde da 

demanda, sob pena de indeferimento, sem prejuízo de eventual julgamento 

antecipado da lide. Cláudia/MT, 23/04/2020. (Assinado Digitalmente) 

Analista/Técnico(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela CNGC-GJ/TJ-MT

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 84812 Nr: 1633-66.2014.811.0101

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALENCAR DA SILVEIRA PAZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Márcio Ronaldo de Deus da 

Silva - OAB:13171

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 52/2007-CGJ/MT, 

impulsiono estes autos a fim de intimar o advogado Dr. Márcio Ronaldo de 

Deus da Silva para apresentação de defesa prévia, ante a informação 

prestada pelo denunciado no momento de sua citação (ref. 26).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 95853 Nr: 1204-94.2017.811.0101

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROZALINA ROCHA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MOISES FERREIRA JUNIOR - 

OAB:46338

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 III – DISPOSITIVO

 Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido, com resolução de 

mérito, nos termos do artigo 487, I do Código de Processo Civil.

Custas processuais pela parte autora, devendo ser observada que a 

autora é beneficiária da justiça gratuita.

 Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se o feito com as anotações 

necessárias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 107425 Nr: 3448-59.2018.811.0101

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GENIVALDO DE SALLES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARTHUR BETINE FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANDERSON PAULI - OAB:13534

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELTON DIOGO VIECELLI - 

OAB:22370/O

 Vistos.

1. Presentes estão os pressupostos processuais de desenvolvimento 

válido e regular do processo. Da mesma feita, as partes são legítimas e 

estão bem representadas nos autos. Não há, por ora, nulidades a serem 

reconhecidas assim como não há preliminares. Declaro saneado o 

processo.

2. Fixo os seguintes pontos controvertidos: a) condições do contrato 

firmado entre as partes; b) causa/motivo da inadimplência por parte do 

embargante.

3. As partes ficam cientes de que poderão pedir esclarecimentos ou 

solicitar ajustes no tocante aos pontos controvertidos fixados, no prazo 

de 05 (cinco) dias (art. 357, § 1º, CPC/2015).

4. Defiro a produção de prova documental e oral, ressaltando que a prova 

documental consiste na entrega de qualquer documento que possa 

elucidar o fato controvertido pelas partes.

 5. Designo AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO para o dia 28 de 

julho de 2020, às 09:00 horas.

5.1 Intimem-se as partes para comparecerem e prestarem depoimento 

pessoal, sob pena de confesso (art. 385, § 1º, CPC/2015).

5.2 As partes deverão apresentar o rol de testemunhas no prazo comum 

de 15 (quinze) dias, devendo ser observado o disposto no artigo 357, § 6º 

do CPC/2015, sob pena de PRECLUSÃO.

Insta destacar que cabe aos advogados informarem ou intimarem as 

testemunhas por ele arroladas do dia, hora e local da audiência, sendo 

dispensada a intimação pelo Juízo. Tal intimação deverá ser feita por carta 

com aviso de recebimento, cumprindo ao advogado juntar aos autos, com 

antecedência de pelo menos três antes da data da audiência, cópia da 

correspondência de intimação e do comprovante de recebimento (art. 455, 

§ 1º, CPC).

A inércia do advogado no tocante à intimação da testemunha importa na 

desistência da inquirição (art. 455, § 3º, CPC).

5.3 Depreque-se a oitiva no caso de testemunhas arroladas fora da 

comarca, devendo ser informado o Juízo Deprecado que caberá à parte 

que arrolou a testemunha providenciar o seu comparecimento, nos termos 

do artigo 455 do CPC.

6. Diligências necessárias.

Cláudia, 23 de abril de 2020.

THATIANA DOS SANTOS

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 102337 Nr: 1084-17.2018.811.0101

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DMI COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE 

VARIEDADES EIRELLI EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDIOMIRO JACINTO DE QUEIROZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉYA MONTI OSÓRIO 

BUSTAMANTE - OAB:12605/MT, THIAGO REBELLATO ZORZETO - 

OAB:291194

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANA WERNER BILHALVA 

- OAB:12222/MT

 III - DISPOSITIVO

Ante o exposto, DENEGO o mandado de segurança, com resolução de 

mérito, nos termos do artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil.

Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, por 

força do artigo 25 da Lei n. 12.016/2009.

Incabível reexame necessário, posto que a ordem foi denegada (art. 14, § 

1º da Lei n. 12.016/2009).

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Ciência ao Ministério Público.

Diligências necessárias.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se, com as baixas necessárias.

Cláudia, 22 de abril de 2020.

THATIANA DOS SANTOS

Juíza de Direito
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 84581 Nr: 1486-40.2014.811.0101

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZB, IB

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NATHALIA ALEXANDRE RAMOS 

GALVAN - OAB:MT/15.044-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos a fim de intimar a parte autora para informar se 

houve a realização da perícia com o interditando ou requerer o que de 

direito, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 86774 Nr: 969-98.2015.811.0101

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIRCEU GONÇALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LILIANE DE CASSIA NICOLAU - 

OAB:18256, MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 III - DISPOSITIVO

Diante do exposto, julgo PROCEDENTE o pedido inicial, com resolução de 

mérito, nos termos do artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil, 

confirmando-se definitivamente a liminar concedida aos autos à Ref. 03, 

consolidando-se a posse do veículo objeto da presente lide em mãos do 

credor fiduciário e autorizando o autor a vender o veículo a terceiros, com 

devolução de eventual saldo à parte Requerida, nos termos do artigo 2º do 

Decreto-lei n. 911/69.

Em razão da sucumbência, condeno a parte Requerida ao pagamento das 

custas e despesas processuais, bem como os honorários advocatícios da 

parte adversa, os quais arbitro, em 10% (dez por cento) do valor 

atualizado dado à causa, nos termos do artigo 85, § 8º do Código de 

Processo Civil.

Saliento que as custas processuais já foram recolhidas pela parte autora.

 Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Oportunamente, arquivem-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 85057 Nr: 120-29.2015.811.0101

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José zanin

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Osvaldo Moleiro Neto - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WILI BERWIG - 

OAB:7160-B/MT

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ/MT, e 

sem prejuízo de eventual julgamento antecipado da lide, procedo a 

intimação das partes para, no prazo de 05 (cinco) dias, especificarem as 

provas que efetivamente pretendem produzir, justificando sua relevância 

para o deslinde da demanda, sob pena de indeferimento.

Juizado Especial e Criminal

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010024-68.2014.8.11.0101

Parte(s) Polo Ativo:

CACIQUE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALIETE RIGHI BERWIG OAB - MT0007214A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEA APARECIDA RODRIGUES (EXECUTADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 55/2007-CGJ/MT, 

procedo a intimação do advogado da parte requerente para, no prazo de 

15 (quinze) dias, dar prosseguimento ao feito, requerendo o que de direito, 

sob pena de extinção.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010118-79.2015.8.11.0101

Parte(s) Polo Ativo:

D.R.F COMERCIAL AGRICOLA S/A (REQUERENTE)

DALTON ROBERTO CAGNINI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS LEVI BERVIG OAB - MT0006312S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SERASA ? CENTRALIZACAO DE SERVICOS DOS BANCOS S/A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO OAB - MT3150-A (ADVOGADO(A))

 

Autos n. 8010118-79.2015.811.0101 Requerente: DALTON ROBERTO 

CAGNINI e outro Requerida: SERASA – CENTRALIZAÇÃO DE SERVIÇOS 

DOS BANCOS S/A Ação de Obrigação de Fazer e Não Fazer c/c multa 

cominatória e pedido de tutela antecipada SENTENÇA I – RELATÓRIO Em 

atenção aos princípios da celeridade e da informalidade, norteadores dos 

Juizados Especiais Cíveis, deixo de elaborar o relatório da sentença, a 

teor do que dispõe o art. 38 da Lei 9.099/95. II – FUNDAMENTAÇÃO 

Trata-se de ação de obrigação de fazer e não fazer c/c multa cominatória 

e pedido de tutela antecipada promovida por DALTON ROBERTO CAGNINI 

e D.R.F. COMERCIAL AGRÍCOLA S/A em face de SERASA – 

CENTRALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DOS BANCOS S/A, a fim de excluir seu 

nome do rol de inadimplentes, constante nos órgãos de restrições de 

crédito. Alegou a parte Autora que, em síntese, tiveram seus nomes 

negativados, mas que não receberam qualquer comunicação formal sobre 

a inscrição, contrariando assim o artigo 43, § 2º do Código de Defesa do 

Consumidor. Assim, requereram em sede de tutela antecipada, a exclusão 

de seus nomes do rol dos inadimplentes e ao final a confirmação da tutela 

antecipada. Deferida a tutela antecipada em 26.10.2015. A parte 

Requerida apresentou contestação, alegando que cumpriu o disposto no 

artigo 43, § 2º do CDC, enviando a notificação prévia ao consumidor que 

figura na lista dos inadimplentes para o endereço que lhe foi indicado pelo 

credor e que não é de incumbência da requerida contestar o endereço 

informado pelo credor, bem como que é dispensável o aviso de 

recebimento da carta de notificação enviada ao devedor, nos termos da 

Súmula 404, do STJ. Ao final, requereu a improcedência do pedido. Em 

audiência de conciliação, a parte promovida requereu a extinção do feito, 

forte no art. 51, I, da Lei nº 9.099/95, na mesma solenidade a advogado da 

parte autora requereu o prazo de 05 (cinco) dias para anexar atestado 

médico, a fim de justificar a ausência. Desta forma, tentada a conciliação, 

restou inexitosa. Apresentada impugnação pela parte Autora, bem como 

anexado atestado médico em nome do autor Dalton. Os autores pugnaram 

pelo revigoramento da liminar, ante o descumprimento da requerida. Nos 

termos do art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil, o feito comporta 

julgamento antecipado, eis que o litígio versa sobre matéria exclusivamente 

de direito e, por conseguinte, inexiste necessidade de produção de prova 

em audiência ou qualquer outro tipo de instrução. Inicialmente, com relação 

a autora D.R.F. COMERCIAL AGRÍCOLA S/A, julgo o processo extinto, sem 

resolução do mérito, com fulcro no artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

vez que não esteve presente em audiência de conciliação (ID. 712196) e 

não trouxe atestado médico para justificar sua ausência, trouxe somente 

em nome do autor DALTON, e como não há informações aos autos quem é 

o representante da empresa, o processo há de ser extinto em relação a 

empresa. Passo a analise do litígio em relação ao autor Dalton Roberto 

Cagnini. A presente controvérsia cinge-se em verificar a conduta da parte 

Requerida ao inserir o nome da parte Autora no cadastro de proteção ao 

crédito, sem ter havido antes a notificação de tal inserção, contrariando 

assim a Súmula n. 359 do STJ, que assim dispõe: “Cabe ao órgão 

mantenedor do Cadastro de Proteção ao Crédito a notificação do devedor 

antes de proceder à inscrição.” A parte Autora informa que não foi 

notificada sobre a negativação de seu nome. Todavia, em sede de 

contestação, a parte Requerida comprova que emitiu notificação para a 

parte Autora no endereço indicado pelo credor, qual seja, Rua das 
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Magnólias, nº 924, Sinop/ MT, endereço este indicado pela empresa 

ADAMA BRASIL S/A, sobre a negativação referente ao inadimplemento 

dos contratos CPR 040/2014, no valor de R$ 1.982.955,60, de 28.02.2015, 

CPR 048/2014, no valor de R$ 284.301,60, de 28.02.2015, CPR 034/2014, 

no valor de R$ 373.800,00, de 28.02.2015, CPR 035/2014, no valor de R$ 

213.997,20, de 30.03.2015 e CPR 044/2014, no valor de R$ 539.855,20, de 

30.03.2015. Analisando o extrato acostado à inicial, tem-se que trata de 

negativação promovida perante a empresa SPC BRASIL e não da empresa 

requerida, sabe-se que existem vários órgãos de proteção ao crédito, 

entretanto cada um com suas razões sociais e atividades, entretanto 

somente acostou no processo negativações realizadas pela empresa SPC 

BRASIL, tanto na inicial, como no pedido de revigoramento da liminar. 

Ademais, algumas negativações promovidas pelo SPC são referentes a 

contratos diversos dos existentes perante a empresa promovida, além de 

que o autor não especificou quais negativações deveriam ser atingidas 

pela liminar, o que demonstra um pedido genérico, com informações 

incompletas, dificultando até mesmo este Juízo em analisar a demanda. 

Outrossim, a tutela antecipada concedida determinou inclusive a exclusão 

de todos os apontamentos, excluindo assim apontamentos que não se 

sabe se são devidos ou não, até porque a parte Autora possui uma ficha 

extensa de negativações, conforme se observa pelo extrato acostado à 

contestação. Ainda, é de se destacar que a parte Autora nem juntou aos 

autos comprovante de residência e o contrato social da empresa. Não é 

porque atualmente reside nesta Comarca, que se faz presumir que sempre 

residiu. Conforme apontado pela parte Requerida, a notificação da 

inscrição no SERASA é feita para o endereço indicado pelo credor. Assim, 

deve-se analisar o endereço constante no contrato entre credor e 

consumidor (parte Autora) para se saber se a correspondência foi 

enviada para o endereço do consumidor. Eventual alteração de endereço 

não pode ser motivo para responsabilizar a parte Requerida, se o 

consumidor não informou o novo endereço para o credor, conduta essa 

que não é praticada pelos consumidores. A parte Requerida, órgão 

prestador de serviços de informações cadastrais, foi criada para 

assessorar as entidades financeiras, atuando também em benefício da 

sociedade como forma de proteção à boa-fé no comércio, sendo que seus 

dados baseiam-se em certidões extraídas de cartórios, à disposição de 

qualquer interessado. Daí advém a legitimidade e a licitude no fornecimento 

e na coleta de tais informações. Assim, ao apenas retratar a existência de 

execuções movidas contra a parte autora, o órgão de proteção cadastral 

não violou qualquer direito, mas exerceu atividade perfeitamente legítima e 

decorrente de sua própria finalidade, restringindo-se a coletar dados 

oficiais pelo distribuidor judicial, fonte idônea e da qual a publicidade é 

ínsita. E pouco importa se a origem dos apontamentos decorre de crédito 

tributário. O E. Superior Tribunal de Justiça já se pronunciou a respeito da 

possibilidade de inclusão do devedor de créditos fazendários no cadastro 

dos órgãos de proteção ao crédito, dado o permissivo legal: “MANDADO 

DE SEGURANÇA. DÍVIDA DE NATUREZA TRIBUTÁRIA. INCLUSÃO DO 

DEVEDOR NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. INCIDENTE DE 

INCONSTITUCIONALIDADE. LEI ESTADUAL N.º 13.453/99 COM 

ALTERAÇÃO DA LEI ESTADUAL N.º 16.076/07. AFRONTA AOS ARTS. 5º, 

XIII E 170, PARÁGRAFO ÚNICO DA CARTA MAGNA. 1. Descabida a 

alegação de inconstitucionalidade da Lei Estadual n.º 13.453/99 com 

alteração pela Lei 16.076/07, que autorizou o fornecimento de informações 

a respeito dos créditos da Fazenda Pública Estadual inscritos na dívida 

ativa aos órgãos de proteção ao crédito, eis que o CTN (art. 198, §3º, II) e 

o CTE (art. 191A) permitem a divulgação de informações relativas às 

inscrições na dívida ativa, bem como possibilita a publicação de lista de 

devedores com créditos tributários. 2. Segundo entendimento dos 

Tribunais Superiores (STJ e STF), a consulta a cadastros é ato meramente 

informativo, mormente de natureza tributária o débito, pressuposta 

existência prévia de procedimento administrativo fiscal, dados de domínio 

público que, pelo princípio da publicidade imanente, pressupõe acesso 

franqueado ao público. 3. A alegativa de prejuízos decorrentes da 

inscrição do nome da empresa devedora no rol de inadimplentes demanda 

dilação probatória, inviável na via estreita do writ. INCIDENTE DE 

INCONSTITUCIONALIDADE REJEITADO. SEGURANÇA DENEGADA” (Rec. 

Em MS nº 31.858-GO, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 01.07.2010). 

Anote-se, ainda, que quando a informação provém de fonte pública 

(cartórios de protestos de títulos ou distribuidores de processos judiciais), 

como no caso dos autos também, desnecessária se faz a prévia 

comunicação prevista no artigo 43, § 2º, do Código de Defesa do 

Consumidor, uma vez que o fato já ostenta caráter de publicidade. 

Confira-se: “TÍTULO DE CRÉDITO E PROTESTO CAMBIAL. RECURSO 

ESPECIAL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REEXAME DE PROVAS EM RECURSO 

ESPECIAL. INVIABILIDADE. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO 

CRÉDITO ORIUNDA DE INFORMAÇÃO EXTRAÍDA DE BANCO DE DADO 

PÚBLICO, PERTENCENTE A CARTÓRIO DE PROTESTO. PRÉVIA 

NOTIFICAÇÃO. DESCABIMENTO. CHEQUE. PRAZO DE APRESENTAÇÃO. 

OBSERVÂNCIA À DATA DE EMISSÃO DA CÁRTULA. ENDOSSATÁRIO 

TERCEIRO DE BOA-FÉ. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA INOPONIBILIDADE 

DAS EXCEÇÕES PESSOAIS. PROTESTO DE CHEQUE À ORDEM, AINDA 

QUE APÓS O PRAZO DE APRESENTAÇÃO, MAS DENTRO DO PERÍODO 

PARA AJUIZAMENTO DE AÇÃO CAMBIAL DE EXECUÇÃO. 

POSSIBILIDADE. PROTESTO CAMBIAL. NA VIGÊNCIA DO CÓDIGO CIVIL DE 

2002, INTERROMPE O PRAZO PRESCRICIONAL PARA AJUIZAMENTO DA 

AÇÃO CAMBIAL EXECUTIVA. SUPERAÇÃO, COM O ADVENTO DO NOVEL 

DIPLOMA CIVILISTA, DA SÚMULA 153/STF. 1. Diante da existência de 

protesto extrajudicial, é descabido cogitar em necessidade de que 

houvesse notificação no tocante ao registro desabonador constante da 

base de dados da Serasa; pois esse registro, em regra, advém de coleta 

espontânea de informação em banco de dado público, pertencente ao 

cartório de protesto. 2. (...) 7. Recurso especial não provido.” (REsp 

1124709/TO, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, 

julgado em 18/06/2013, DJe 01/07/2013). “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO 

PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. INCLUSÃO EM CADASTROS DE 

INADIMPLENTES. REGISTROS ORIUNDOS PROTESTO DE TÍTULOS. 

LEGITIMIDADE PASSIVA EVIDENCIADA. Os órgãos mantenedores de 

cadastros possuem legitimidade passiva para ações que buscam o 

cancelamento da inscrição, sem prévia notificação, do nome de devedor 

em seus cadastros restritivos, inclusive quando os dados utilizados para a 

negativação são oriundos de outros cadastros mantidos por entidades 

diversas. Legitimidade passiva evidenciada. Cabe ao órgão mantenedor do 

cadastro de proteção ao crédito a notificação do devedor antes de 

proceder à inscrição. Inteligência da Súmula 359 do STJ e art. 43, § 2º, do 

Código de Defesa do Consumidor. A ausência de notificação da anotação 

negativa é suficiente para justificar o cancelamento do registro. Todavia, 

no caso em exame, sendo todas inscrições referentes a protesto de 

títulos dispensa-se a comunicação prévia, uma vez que se trata de 

informação de domínio público. Precedentes do Superior Tribunal de 

Justiça e desta Corte. Improcedência da ação que se impõe. AFASTARAM 

A PRELIMINAR E DERAM PROVIMENTO À APELAÇÃO. UNÂNIME.” (TJRS - 

Apelação Cível Nº 70070431473, Vigésima Câmara Cível, Tribunal de 

Justiça do RS, Relator: Walda Maria Melo Pierro, Julgado em 24/08/2016). 

“RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 

INSCRIÇÃO NO SPC. SERASA. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA DO REGISTRO, 

PREVISTA NO ART. 43,§2º, DO CDC. DEVEDOR CONTUMAZ. INÚMEROS 

CADASTROS EFETUADOS EM NOME DO AUTOR. DEVIDA A EXCLUSÃO 

APENAS EM RELAÇÃO A ALGUMAS INSCRIÇÕES. DANOS MORAIS 

INOCORRENTES. APLICAÇÃO DA SÚMULA 385, DO STJ. SENTENÇA 

REFORMADA. O autor postulou indenização por ausência de comunicação 

prévia acerca das restrições creditícias decorrentes de pendências 

financeiras junto a estabelecimentos comerciais, bem como de cadastro 

de cheques sem fundos, e de protestos, não sendo possível aplicar o 

mesmo tipo de responsabilidade à ré em todos os casos. Quanto aos 

protestos de títulos, a Serasa não tem obrigação de comunicar o devedor 

acerca da restrição creditícia, já que é uma obrigação exclusiva do 

tabelionato que efetua o protesto. Em relação ao cadastro de emitentes de 

cheques sem fundos, é entendimento pacífico do E.STJ que a Serasa 

deve comunicar o devedor acerca da negativação de seu nome nesta 

hipótese. Quanto à inscrição comum comunicada ao Serasa, a atividade 

do órgão arquivista constitui-se unicamente no armazenamento de dados 

fornecidos por seus associados e na comunicação prévia do devedor da 

inscrição a ser realizada. Logo, o órgão arquivista não tem o dever de 

verificar a correção dos dados de cadastro a ele enviados. Comprovado 

que o órgão arquivista cumpriu com seu dever de notificação prévia, não 

há que se falar em dever de indenizar, tendo em vista a ausência de 

conduta ilícita de sua parte. A pretensão indenizatória deve ser 

direcionada ao credor que deu margem ao evento. Mesmo no caso de 

ausência de comunicação prévia do registro, não se verifica o dever do 

Serasa de indenizar se houve inscrição legítima preexistente em nome do 

devedor, o que impõe a aplicação da Súmula n.º 385, do STJ. RECURSOS 

PROVIDOS, EM PARTE.” (TJRS - Recurso Cível Nº 71005030275, Terceira 

Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Silvia Muradas Fiori, 

Julgado em 11/09/2014). Diante do exposto, a improcedência do pedido é 
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medida que se impõe. III – DISPOSITIVO Ante o exposto, julgo 

IMPROCEDENTE o pedido inicial, com resolução de mérito, nos termos do 

artigo 487, I do Código de Processo Civil, com relação ao autor DALTON 

ROBERTO CAGNINI, revogando a tutela antecipada concedida na decisão 

inicial. No tocante a empresa D.R.F. COMERCIAL AGRÍCOLA S/A, julgo o 

processo extinto, sem resolução do mérito, com fulcro no artigo 51, inciso 

I, da Lei nº 9.099/95, revogando a tutela antecipada concedida na decisão 

inicial. Oficie-se a SCPC, SPC e Serasa sobre a presente decisão, para 

dar cumprimento no prazo de 05 (cinco) dias a fim de inserir novamente o 

nome da parte Autora nos cadastros, pelos débitos anteriormente 

registrados. Sem condenação de custas e honorários advocatícios (art. 

55 da Lei nº 9.099/95). P.R.I. Após o trânsito em julgado, arquivem-se, com 

as cautelas de estilo. Cláudia, 15 de dezembro de 2016. THATIANA DOS 

SANTOS Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010098-88.2015.8.11.0101

Parte(s) Polo Ativo:

ACIDEMANDO DE MORAES CARVALHO (REQUERENTE)

RICARDO DE MORAES CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS LEVI BERVIG OAB - MT0006312S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SERASA ? CENTRALIZACAO DE SERVICOS DOS BANCOS S/A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

Autos n. 8010098-88.2015.811.0101 Requerente: RICARDO MORAES DE 

CARVALHO e outro. Requerida: SERASA – CENTRALIZAÇÃO DE 

SERVIÇOS DOS BANCOS S/A Ação de Obrigação de Fazer e Não Fazer 

c/c multa cominatória e pedido de tutela antecipada SENTENÇA I – 

RELATÓRIO Em atenção aos princípios da celeridade e da informalidade, 

norteadores dos Juizados Especiais Cíveis, deixo de elaborar o relatório 

da sentença, a teor do que dispõe o art. 38 da Lei 9.099/95. II – 

FUNDAMENTAÇÃO Trata-se de ação de obrigação de fazer e não fazer 

c/c multa cominatória e pedido de tutela antecipada promovida por 

RICARDO MORAES DE CARVALHO e ACIDEMANDO MORAES DE 

CARVALHO em face de SERASA – CENTRALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DOS 

BANCOS S/A, a fim de excluir seus nomes do rol de inadimplentes, 

constante nos órgãos de restrições de crédito. Alegou a parte Autora que, 

em síntese, teve seu nome negativado, mas que não recebeu qualquer 

comunicação formal sobre a inscrição, contrariando assim o artigo 43, § 

2º do Código de Defesa do Consumidor. Aduziram que ingressaram 

conjuntamente com a ação, pois residem no mesmo endereço. Assim, 

requereram em sede de tutela antecipada, a exclusão de seus nomes do 

rol dos inadimplentes e ao final a confirmação da tutela antecipada. 

Deferida a tutela antecipada em 05.10.2015. A parte Requerida apresentou 

contestação, alegando que cumpriu o disposto no artigo 43, § 2º do CDC, 

enviando a notificação prévia ao consumidor que figura na lista dos 

inadimplentes para o endereço que lhe foi indicado pelo credor e que não 

é de incumbência da requerida contestar o endereço informado pelo 

credor, bem como que é dispensável o aviso de recebimento da carta de 

notificação enviada ao devedor, nos termos da Súmula 404, do STJ. Ao 

final, requereu preliminarmente o reconhecimento da ilegitimidade passiva, 

extinguindo-se o feito sem resolução do mérito, e no mérito a 

improcedência do pedido. Em audiência de conciliação, a parte promovida 

requereu a extinção do feito, forte no art. 51, I, da Lei nº 9.099/95, na 

mesma solenidade a advogado da parte autora requereu o prazo de 05 

(cinco) dias para anexar atestado médico, a fim de justificar a ausência. 

Desta forma, tentada a conciliação, restou inexitosa. Apresentada 

impugnação pela parte Autora, bem como anexado atestado médico em 

nome da autora. Nos termos do art. 355, inciso I, do Código de Processo 

Civil, o feito comporta julgamento antecipado, eis que o litígio versa sobre 

matéria exclusivamente de direito e, por conseguinte, inexiste necessidade 

de produção de prova em audiência ou qualquer outro tipo de instrução. 

Com relação à preliminar de ilegitimidade passiva, entendo que 

confunde-se com o mérito. A presente controvérsia cinge-se em verificar 

a conduta da parte Requerida ao inserir o nome da parte Autora no 

cadastro de proteção ao crédito, sem ter havido antes a notificação de tal 

inserção, contrariando assim a Súmula n. 359 do STJ, que assim dispõe: 

“Cabe ao órgão mantenedor do Cadastro de Proteção ao Crédito a 

notificação do devedor antes de proceder à inscrição.” A parte Autora 

informa que não foi notificada sobre a negativação de seu nome. Todavia, 

em sede de contestação, a parte Requerida comprova que emitiu 

notificação para o autor Ricardo no endereço indicado pelo credor, qual 

seja, Avenida Davi Riva, nº 669-SL-A, Centro, Primavera do Leste/ MT, 

endereço este indicado pela empresa NORTOX S/A, sobre a negativação 

referente ao inadimplemento dos contratos 022510, no valor de R$ 

123.524,35, de 30.04.2015 e OI MÓVEL S/A sobre a negativação referente 

ao inadimplemento dos contratos 0000005023612119, no valor de R$ 

267,35, de 30.01.2013. E para o autor Acidemando, no endereço indicado 

pelo credor, qual seja, Avenida Porto Alegre, nº 2006 SL 1, Primavera II, 

Primavera do Leste/MT, endereço este indicado pela empresa NORTOX 

S/A, sobre a negativação referente ao inadimplemento dos contratos 

71148, no valor de R$ 125.149,29, de 30.04.2015. Analisando o extrato 

acostado à inicial, tem-se que trata de negativação promovida perante a 

empresa SPC BRASIL e não da empresa requerida, sabe-se que existem 

vários órgãos de proteção ao crédito, entretanto cada um com suas 

razões sociais e atividades, entretanto somente acostou no processo 

negativações realizadas pela empresa SPC BRASIL. Ademais, os autores 

não especificaram quais negativações deveriam ser atingidas pela liminar, 

o que demonstra um pedido genérico, com informações incompletas, 

dificultando até mesmo este Juízo em analisar a demanda. Desse modo, a 

tutela antecipada concedida determinou inclusive a exclusão de todos os 

apontamentos, excluindo assim apontamentos que não se sabe se são 

devidos ou não. Ainda, é de se destacar que a parte Autora nem juntou 

aos autos comprovante de residência. Não é porque atualmente reside 

nesta Comarca, que se faz presumir que sempre residiu. Conforme 

apontado pela parte Requerida, a notificação da inscrição no SERASA é 

feita para o endereço indicado pelo credor. Assim, deve-se analisar o 

endereço constante no contrato entre credor e consumidor (parte Autora) 

para se saber se a correspondência foi enviada para o endereço do 

consumidor. Eventual alteração de endereço não pode ser motivo para 

responsabilizar a parte Requerida, se o consumidor não informou o novo 

endereço para o credor, conduta essa que não é praticada pelos 

consumidores. A parte Requerida, órgão prestador de serviços de 

informações cadastrais, foi criada para assessorar as entidades 

financeiras, atuando também em benefício da sociedade como forma de 

proteção à boa-fé no comércio, sendo que seus dados baseiam-se em 

certidões extraídas de cartórios, à disposição de qualquer interessado. 

Daí advém a legitimidade e a licitude no fornecimento e na coleta de tais 

informações. Assim, ao apenas retratar a existência de execuções 

movidas contra a parte autora, o órgão de proteção cadastral não violou 

qualquer direito, mas exerceu atividade perfeitamente legítima e decorrente 

de sua própria finalidade, restringindo-se a coletar dados oficiais pelo 

distribuidor judicial, fonte idônea e da qual a publicidade é ínsita. E pouco 

importa se a origem dos apontamentos decorre de crédito tributário. O E. 

Superior Tribunal de Justiça já se pronunciou a respeito da possibilidade 

de inclusão do devedor de créditos fazendários no cadastro dos órgãos 

de proteção ao crédito, dado o permissivo legal: “MANDADO DE 

SEGURANÇA. DÍVIDA DE NATUREZA TRIBUTÁRIA. INCLUSÃO DO 

DEVEDOR NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. INCIDENTE DE 

INCONSTITUCIONALIDADE. LEI ESTADUAL N.º 13.453/99 COM 

ALTERAÇÃO DA LEI ESTADUAL N.º 16.076/07. AFRONTA AOS ARTS. 5º, 

XIII E 170, PARÁGRAFO ÚNICO DA CARTA MAGNA. 1. Descabida a 

alegação de inconstitucionalidade da Lei Estadual n.º 13.453/99 com 

alteração pela Lei 16.076/07, que autorizou o fornecimento de informações 

a respeito dos créditos da Fazenda Pública Estadual inscritos na dívida 

ativa aos órgãos de proteção ao crédito, eis que o CTN (art. 198, §3º, II) e 

o CTE (art. 191A) permitem a divulgação de informações relativas às 

inscrições na dívida ativa, bem como possibilita a publicação de lista de 

devedores com créditos tributários. 2. Segundo entendimento dos 

Tribunais Superiores (STJ e STF), a consulta a cadastros é ato meramente 

informativo, mormente de natureza tributária o débito, pressuposta 

existência prévia de procedimento administrativo fiscal, dados de domínio 

público que, pelo princípio da publicidade imanente, pressupõe acesso 

franqueado ao público. 3. A alegativa de prejuízos decorrentes da 

inscrição do nome da empresa devedora no rol de inadimplentes demanda 

dilação probatória, inviável na via estreita do writ. INCIDENTE DE 

INCONSTITUCIONALIDADE REJEITADO. SEGURANÇA DENEGADA” (Rec. 

Em MS nº 31.858-GO, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 01.07.2010). 

Anote-se, ainda, que quando a informação provém de fonte pública 

(cartórios de protestos de títulos ou distribuidores de processos judiciais), 
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como no caso dos autos também, desnecessária se faz a prévia 

comunicação prevista no artigo 43, § 2º, do Código de Defesa do 

Consumidor, uma vez que o fato já ostenta caráter de publicidade. 

Confira-se: “TÍTULO DE CRÉDITO E PROTESTO CAMBIAL. RECURSO 

ESPECIAL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REEXAME DE PROVAS EM RECURSO 

ESPECIAL. INVIABILIDADE. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO 

CRÉDITO ORIUNDA DE INFORMAÇÃO EXTRAÍDA DE BANCO DE DADO 

PÚBLICO, PERTENCENTE A CARTÓRIO DE PROTESTO. PRÉVIA 

NOTIFICAÇÃO. DESCABIMENTO. CHEQUE. PRAZO DE APRESENTAÇÃO. 

OBSERVÂNCIA À DATA DE EMISSÃO DA CÁRTULA. ENDOSSATÁRIO 

TERCEIRO DE BOA-FÉ. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA INOPONIBILIDADE 

DAS EXCEÇÕES PESSOAIS. PROTESTO DE CHEQUE À ORDEM, AINDA 

QUE APÓS O PRAZO DE APRESENTAÇÃO, MAS DENTRO DO PERÍODO 

PARA AJUIZAMENTO DE AÇÃO CAMBIAL DE EXECUÇÃO. 

POSSIBILIDADE. PROTESTO CAMBIAL. NA VIGÊNCIA DO CÓDIGO CIVIL DE 

2002, INTERROMPE O PRAZO PRESCRICIONAL PARA AJUIZAMENTO DA 

AÇÃO CAMBIAL EXECUTIVA. SUPERAÇÃO, COM O ADVENTO DO NOVEL 

DIPLOMA CIVILISTA, DA SÚMULA 153/STF. 1. Diante da existência de 

protesto extrajudicial, é descabido cogitar em necessidade de que 

houvesse notificação no tocante ao registro desabonador constante da 

base de dados da Serasa; pois esse registro, em regra, advém de coleta 

espontânea de informação em banco de dado público, pertencente ao 

cartório de protesto. 2. (...) 7. Recurso especial não provido.” (REsp 

1124709/TO, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, 

julgado em 18/06/2013, DJe 01/07/2013). “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO 

PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. INCLUSÃO EM CADASTROS DE 

INADIMPLENTES. REGISTROS ORIUNDOS PROTESTO DE TÍTULOS. 

LEGITIMIDADE PASSIVA EVIDENCIADA. Os órgãos mantenedores de 

cadastros possuem legitimidade passiva para ações que buscam o 

cancelamento da inscrição, sem prévia notificação, do nome de devedor 

em seus cadastros restritivos, inclusive quando os dados utilizados para a 

negativação são oriundos de outros cadastros mantidos por entidades 

diversas. Legitimidade passiva evidenciada. Cabe ao órgão mantenedor do 

cadastro de proteção ao crédito a notificação do devedor antes de 

proceder à inscrição. Inteligência da Súmula 359 do STJ e art. 43, § 2º, do 

Código de Defesa do Consumidor. A ausência de notificação da anotação 

negativa é suficiente para justificar o cancelamento do registro. Todavia, 

no caso em exame, sendo todas inscrições referentes a protesto de 

títulos dispensa-se a comunicação prévia, uma vez que se trata de 

informação de domínio público. Precedentes do Superior Tribunal de 

Justiça e desta Corte. Improcedência da ação que se impõe. AFASTARAM 

A PRELIMINAR E DERAM PROVIMENTO À APELAÇÃO. UNÂNIME.” (TJRS - 

Apelação Cível Nº 70070431473, Vigésima Câmara Cível, Tribunal de 

Justiça do RS, Relator: Walda Maria Melo Pierro, Julgado em 24/08/2016). 

“RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 

INSCRIÇÃO NO SPC. SERASA. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA DO REGISTRO, 

PREVISTA NO ART. 43,§2º, DO CDC. DEVEDOR CONTUMAZ. INÚMEROS 

CADASTROS EFETUADOS EM NOME DO AUTOR. DEVIDA A EXCLUSÃO 

APENAS EM RELAÇÃO A ALGUMAS INSCRIÇÕES. DANOS MORAIS 

INOCORRENTES. APLICAÇÃO DA SÚMULA 385, DO STJ. SENTENÇA 

REFORMADA. O autor postulou indenização por ausência de comunicação 

prévia acerca das restrições creditícias decorrentes de pendências 

financeiras junto a estabelecimentos comerciais, bem como de cadastro 

de cheques sem fundos, e de protestos, não sendo possível aplicar o 

mesmo tipo de responsabilidade à ré em todos os casos. Quanto aos 

protestos de títulos, a Serasa não tem obrigação de comunicar o devedor 

acerca da restrição creditícia, já que é uma obrigação exclusiva do 

tabelionato que efetua o protesto. Em relação ao cadastro de emitentes de 

cheques sem fundos, é entendimento pacífico do E.STJ que a Serasa 

deve comunicar o devedor acerca da negativação de seu nome nesta 

hipótese. Quanto à inscrição comum comunicada ao Serasa, a atividade 

do órgão arquivista constitui-se unicamente no armazenamento de dados 

fornecidos por seus associados e na comunicação prévia do devedor da 

inscrição a ser realizada. Logo, o órgão arquivista não tem o dever de 

verificar a correção dos dados de cadastro a ele enviados. Comprovado 

que o órgão arquivista cumpriu com seu dever de notificação prévia, não 

há que se falar em dever de indenizar, tendo em vista a ausência de 

conduta ilícita de sua parte. A pretensão indenizatória deve ser 

direcionada ao credor que deu margem ao evento. Mesmo no caso de 

ausência de comunicação prévia do registro, não se verifica o dever do 

Serasa de indenizar se houve inscrição legítima preexistente em nome do 

devedor, o que impõe a aplicação da Súmula n.º 385, do STJ. RECURSOS 

PROVIDOS, EM PARTE.” (TJRS - Recurso Cível Nº 71005030275, Terceira 

Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Silvia Muradas Fiori, 

Julgado em 11/09/2014). Diante do exposto, a improcedência do pedido é 

medida que se impõe. III – DISPOSITIVO Ante o exposto, julgo 

IMPROCEDENTE o pedido inicial, com resolução de mérito, nos termos do 

artigo 487, I do Código de Processo Civil, revogando a tutela antecipada 

concedida na decisão inicial. Oficie-se a SCPC, SPC e Serasa sobre a 

presente decisão, para dar cumprimento no prazo de 05 (cinco) dias a fim 

de inserir novamente o nome da parte Autora nos cadastros, pelos débitos 

anteriormente registrados. Sem condenação de custas e honorários 

advocatícios (art. 55 da Lei nº 9.099/95). P.R.I. Após o trânsito em julgado, 

arquivem-se, com as cautelas de estilo. Cláudia, 15 de dezembro de 2016. 

THATIANA DOS SANTOS Juíza de Direito

Comarca de Colniza

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA N. 09/2020/CA

 O Doutor Vagner Dupim Dias, Juiz de Direito e Diretor do Foro em 

Substituição Legal da Comarca Colniza-MT,Estado de Mato Grosso, no uso 

de suas atribuições legais; CONSIDERANDO que o servidor EDELVAN 

MEZOMO MAURER, Gestor Judiciário Substituto, matrícula 35037, estará 

afastado de suas funções por motivo Usufruto de Compensatória, no dia 

17/04/2020; RESOLVE: DESIGNAR o o servidor Magnum de Figueiredo 

Marisco, matrícula 32675, Analista Judiciário, ao cargo de Gestor Judiciário 

da Vara Única/Juizado Especial , para atuar durante o dia 17/04/2020.

 Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

 De Juina-MT para Colniza-MT,16 de abril de 2020.

(assinado digitalmente)

Vagner Dupim Dias

Juiz de Direito e Diretor do Foro em Substituição Legal

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 86469 Nr: 627-70.2018.811.0105

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rodolfo César Andrade Gonçalves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILLIAN OGUIDO OGAMA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Marcelo de Souza 

Trindade - OAB:7169

 Ante o exposto, uma vez que não subsiste os requisitos legais que 

autorizem a manutenção do afastamento do requerido do exercício de 

suas funções, DETERMINO O IMEDIATO RETORNO de RODOLFO CÉSAR 

ANDRADE GONÇALVES ao cargo de Presidente da Câmara de 

Vereadores desta Comarca.II- DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E 

JULGAMENTOÉ sabido que, ante a situação de pandemia decorrente do 

Covid-19 que o Brasil enfrenta, os prazos processuais dos processos 

judiciais e administrativos físicos e eletrônicos ficarão suspensos até o dia 

30 de abril de 2020, consoante Resolução n. 313, de 19 de março de 

2020, do Conselho Nacional de Justiça e Portaria-Conjunta n. 281, de 07 

de abril de 2020, do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, o que 

torna inviável nesse momento a realização da audiência de instrução.Isto 

posto, POSTERGO a realização da audiência de instrução para momento 

ulterior ao prazo estabelecido na Portaria ou até que novas medidas sejam 

determinadas pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.Findo o 

prazo mencionado, ausente qualquer determinação superveniente do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, retornem os autos 

CONCLUSOS para deliberação.CIÊNCIA ao Ministério Público, à Defesa e à 

Câmara de Vereadores de Colniza-MT.CUMPRA-SE, expedindo-se o 

necessário com urgência, SERVINDO a presente como ofício. De Juína 

para Colniza-MT, data da assinatura eletrônica.VAGNER DUPIM DIASJuiz 

de Direito
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Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 8010037-84.2016.8.11.0105

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ROBERTO FERREIRA MARTINS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ROBERTO FERREIRA MARTINS OAB - MT0011706S-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

VAGNER DUPIM DIAS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLNIZA Processo n.: 8010037-84.2016.8.11.0105 

Vistos, DEFIRO o pedido ID n. 31372117, para tanto expeça-se o 

respectivo alvará para levantamento da quantia depositada. CUMPRA-SE. 

De Juína para Colniza-MT, data da assinatura eletrônica. Vagner Dupim 

Dias Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010099-61.2015.8.11.0105

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ROBERTO FERREIRA MARTINS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ROBERTO FERREIRA MARTINS OAB - MT0011706S-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

VAGNER DUPIM DIAS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLNIZA Processo n.: 8010099-61.2015.8.11.0105 

Vistos, DEFIRO o pedido ID n. 31372120, para tanto expeça-se o 

respectivo alvará para levantamento da quantia depositada. CUMPRA-SE. 

De Juína para Colniza-MT, data da assinatura eletrônica. Vagner Dupim 

Dias Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010128-14.2015.8.11.0105

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO DIAS CORREIA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ROBERTO FERREIRA MARTINS OAB - MT0011706S-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

VAGNER DUPIM DIAS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLNIZA Processo n.: 8010128-14.2015.8.11.0105 

Vistos, DEFIRO o pedido ID n. 31372123, para tanto expeça-se o 

respectivo alvará para levantamento da quantia depositada. CUMPRA-SE. 

De Juína para Colniza-MT, data da assinatura eletrônica. Vagner Dupim 

Dias Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 8010077-66.2016.8.11.0105

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ROBERTO FERREIRA MARTINS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ROBERTO FERREIRA MARTINS OAB - MT0011706S-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

VAGNER DUPIM DIAS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLNIZA Processo n.: 8010077-66.2016.8.11.0105 

Vistos, DEFIRO o pedido ID n. 31372116, para tanto expeça-se o 

respectivo alvará para levantamento da quantia depositada. CUMPRA-SE. 

De Juína para Colniza-MT, data da assinatura eletrônica. Vagner Dupim 

Dias Juiz de Direito

Comarca de Cotriguaçu

Vara Única

Intimação

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000041-63.2020.8.11.0099

Parte(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO DIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO AUGUSTO CALDERARO DIAS OAB - MT3549-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JURUENA EMPREENDIMENTOS DE COLONIZACAO LTDA - ME 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DIOGO DOUGLAS CARMONA OAB - MT751-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

DANTE RODRIGO ARANHA DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

COTRIGUAÇU DESPACHO Processo: 1000041-63.2020.8.11.0099. 

REQUERENTE: MARCO ANTONIO DIAS REQUERIDO: JURUENA 

EMPREENDIMENTOS DE COLONIZACAO LTDA - ME Vistos... Conforme 

noticiado pelo Oficial de Justiça, não foram juntadas diversas matrículas 

atualizadas dos imóveis que se pretende avaliar e posteriormente leiloar. 

Após análise deste Gabinete, constatou-se a ausência das matrículas 

atualizadas dos seguintes imóveis: 06, 045, 0300, 0786, 1046, 1069, 1074, 

1075, 1076, 1077, 1078, 1079, 1080, 1081, 1082, 1083, 1084, 1086, 1134, 

1151, 1200, 1329, 1330, 1331, 1349, 1350, 1351, 1352, 1353, 1354, 1763, 

2580, 2581, 2621, 2826, 3011, 3159, 3210, 3211, 3229, 3309, 3315, 3441, 

3564, 3812, 3927, 3930, 3931, 3932, 3933, 3934, 3935, 3937, 3938, 3942, 

3943, 3944, 3945, 3946, 3947, 3948, 3949, 3950, 3953, 3954, 3955, 3957, 

3958, 3959, 3960, 3964, 3966, 3967, 3968, 3969, 3971, 3974, 3975, 3976, 

3977, 3978, 3979, 3982, 3984, 3985, 3986, 3988, 39891, 39892, 39893, 

39894, 39895, 39896, 39897, 39898, 39899, 4001, 4004, 4006, 4007, 

4008, 4009, 4010, 4011, 4012, 4013, 4014, 4015, 4016, 4017, 4019, 4020, 

4021, 4022, 4023, 4024, 4025, 4026, 4027, 4028, 4029, 4030, 4031, 4032, 

4033, 4034, 4035, 4041, 4042, 4044, 4047, 4048, 4049, 4050, 4051, 4052, 

4053, 4054, 4055, 4056, 4057, 4058, 4059, 4060, 4061, 4062, 4063, 4064, 

4065, 4066, 4067, 4068, 4069, 4070, 4071, 4072, 4073, 4074, 4075, 4076, 

4077, 4078, 4079, 4080, 4081, 4082, 4083. Além disso, conforme teor do 

ofício expedido pelo deprecante, devem ser excluídos da avaliação e leilão 

os imóveis inscritos nas matrículas 3951, 3952, 4002, 4038, 4045 e 5782. 

Assim, à SECRETARIA para: 1. OFICIAR ao Juízo Deprecante para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, remeta cópia das matrículas atualizada dos 

imóveis 06, 045, 0300, 0786, 1046, 1069, 1074, 1075, 1076, 1077, 1078, 

1079, 1080, 1081, 1082, 1083, 1084, 1086, 1134, 1151, 1200, 1329, 1330, 

1331, 1349, 1350, 1351, 1352, 1353, 1354, 1763, 2580, 2581, 2621, 2826, 

3011, 3159, 3210, 3211, 3229, 3309, 3315, 3441, 3564, 3812, 3927, 3930, 

3931, 3932, 3933, 3934, 3935, 3937, 3938, 3942, 3943, 3944, 3945, 3946, 

3947, 3948, 3949, 3950, 3953, 3954, 3955, 3957, 3958, 3959, 3960, 3964, 

3966, 3967, 3968, 3969, 3971, 3974, 3975, 3976, 3977, 3978, 3979, 3982, 

3984, 3985, 3986, 3988, 39891, 39892, 39893, 39894, 39895, 39896, 

39897, 39898, 39899, 4001, 4004, 4006, 4007, 4008, 4009, 4010, 4011, 

4012, 4013, 4014, 4015, 4016, 4017, 4019, 4020, 4021, 4022, 4023, 4024, 

4025, 4026, 4027, 4028, 4029, 4030, 4031, 4032, 4033, 4034, 4035, 4041, 

4042, 4044, 4047, 4048, 4049, 4050, 4051, 4052, 4053, 4054, 4055, 4056, 

4057, 4058, 4059, 4060, 4061, 4062, 4063, 4064, 4065, 4066, 4067, 4068, 

4069, 4070, 4071, 4072, 4073, 4074, 4075, 4076, 4077, 4078, 4079, 4080, 

4081, 4082, 4083; 2. Havendo a juntada ou indicação outra que esclareça 

e possibilite a realização da avaliação pelo Oficial de Justiça, DETERMINAR 

que se proceda à avaliação; a. O mandado deve ser cumprido por um 

Oficial de Justiça, em atenção ao disposto no art. 154, V, do CPC; b. 

CONSIGNE-SE o prazo de 30 (trinta) dias para apresentação da avaliação; 

3. Juntada a Avaliação, INTIMAR o EXECUTADO (Via DJe, se constituído 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1072024/4/2020 Página 690 de 870



procurador nos autos, por AR ou pessoalmente, conforme for) e o 

EXEQUENTE, tanto para ciência quanto para manifestação e 

requerimentos; 4. Decorrido o prazo, com ou sem resposta, conclusos 

para designação de leilão. Intimar. Cumprir. Serve cópia do presente como 

MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, considerando a celeridade processual 

pretendida.

Despacho Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1000706-16.2019.8.11.0099

Parte(s) Polo Ativo:

ARNALDO DE CAMPOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JACKSON ALEX VINOTTI OAB - PR92992 (ADVOGADO(A))

VALDECIR LUIZ ROCHA OAB - SC51793 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ARNALDO SIMIONI CAMPOS JUNIOR (REU)

SANDRO MATTOS CASTELLO BRANCO (REU)

ALESSANDRA NUNES DURAND CASTELLO BRANCO (REU)

Magistrado(s):

DANTE RODRIGO ARANHA DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

COTRIGUAÇU DESPACHO Processo: 1000706-16.2019.8.11.0099. 

AUTOR(A): ARNALDO DE CAMPOS REU: ARNALDO SIMIONI CAMPOS 

JUNIOR, SANDRO MATTOS CASTELLO BRANCO, ALESSANDRA NUNES 

DURAND CASTELLO BRANCO Vistos... INDEFERE-SE o requerimento da 

parte-autora, haja vista ser de competência do próprio requerente a 

emissão das guias, conforme orientação da Resolução TJ-MT/TP nº. 

03/2018. Por isso, à SECRETARIA para: 1. INTIMAR a parte-autora para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, recolha as custas e taxas de ingresso, 

com a consequência de cancelamento da distribuição (art. 290 do CPC). 

Por fim, frisa-se a necessidade de atentar ao art. 321, p. único, do CPC. 

Decorrido o prazo com ou sem manifestação, o que deverá ser 

certificado, conclusos. Intimar. Cumprir. Serve cópia do presente como 

MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, considerando a celeridade processual 

pretendida.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000614-38.2019.8.11.0099

Parte(s) Polo Ativo:

SIGMA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULLIANA LETICIA DO CARMO OAB - MT12261-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. M. PIRES MOREIRA EIRELI - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

DANTE RODRIGO ARANHA DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

COTRIGUAÇU DESPACHO Processo: 1000614-38.2019.8.11.0099. 

EXEQUENTE: SIGMA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA EXECUTADO: A. M. 

PIRES MOREIRA EIRELI - ME Vistos... INDEFERE-SE o requerimento da 

parte-exequente, por não haver permissivo legal que se coadune com o 

caso em tela (art. 921 do CPC). Ressalta-se que não há se falar em “não 

localização do executado”, haja vista não ter sido efetuada qualquer 

tentativa de citação na hipótese. Portanto, à SECRETARIA para: 1. INTIMAR 

a parte-autora, através de seu advogado, para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, indique o endereço atualizado em nome da parte-requerida 

ou requeira o que entender de direito (exceto suspensão); 2. Findo o 

prazo sem resposta, INTIMAR a requerente pessoalmente, através de AR, 

para, no prazo de 05 (cinco) dias, dar prosseguimento aos autos; a. 

CONSIGNA-SE que o silêncio acarretará na extinção do processo (art. 

485, §1º, do CPC); 3. Juntada alguma petição ou decorrido o prazo da 

intimação pessoal sem respostas, conclusos. Intimar. Cumprir. Serve cópia 

do presente como MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, considerando a 

celeridade processual pretendida.

Intimação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1000354-58.2019.8.11.0099

Parte(s) Polo Ativo:

NILZA APARECIDA DA COSTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO RODRIGO DA SILVA OAB - MT25225/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARLI ANGELA DE SOUZA (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

COTRIGUAÇU VARA ÚNICA DE COTRIGUAÇU Avenida Angelin Saia, 59, 

Jardim Vitória Régia, COTRIGUAÇU - MT - CEP: 78330-000 MANDADO DE 

INTIMAÇÃO DE SENTENÇA Oficial de Justiça: ZONA XXX Diligência: ID. 

XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO 

PROCESSO n. 1000354-58.2019.8.11.0099 Valor da causa: R$ 9.000,00 

POLO ATIVO: Nome: NILZA APARECIDA DA COSTA Endereço: , Sitio 

Santo Antonio sito lote 15,, lote 15, Rua Geraldo Zanine, Sitio Santo 

Antonio sito 15,, zona rural, COTRIGUAÇU - MT - CEP: 78330-000 

ADVOGADO: EDUARDO RODRIGO DA SILVA, Av. Angelin Saia, Bair - 

MTro Jardim Vitória Régia, Cotriguaçu - MT POLO PASSIVO: Nome: MARLI 

ANGELA DE SOUZA Endereço: RUA JOÃO GRANZOTTO, 16, PLANALTO 

II, COTRIGUAÇU - MT - CEP: 78330-000 ESPÉCIE: [Esbulho / Turbação / 

Ameaça]->REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE (1707) 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES REQUERENTE E 

REQUERIDA E DE SEU ADVOGADO, acima qualificadas, do inteiro teor da 

r. sentença vinculada disponível no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

descritas no corpo deste mandado. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O 

recurso será interposto no prazo de dez dias, contados da ciência da 

sentença, por petição escrita, da qual constarão as razões e o pedido do 

recorrente. 2. É necessária a assistência de Advogado ou Defensor 

Público para interpor Recurso Inominado. COTRIGUAÇU, 23 de abril de 

2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000196-66.2020.8.11.0099

Parte(s) Polo Ativo:

ICARO GABRIEL ALVES LEITE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATHALIA FERNANDES DE ALMEIDA OAB - MT17249/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GILSON DE OLIVEIRA LEITE (EXECUTADO)

Magistrado(s):

DANTE RODRIGO ARANHA DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

COTRIGUAÇU DECISÃO Processo: 1000196-66.2020.8.11.0099. 

EXEQUENTE: ICARO GABRIEL ALVES LEITE EXECUTADO: GILSON DE 

OLIVEIRA LEITE Vistos... I RELATÓRIO Trata-se de Petição intitulada “Ação 

de cumprimento de sentença de fixação de alimentos pelo rito 

expropriatório” ajuizada por Ícaro Gabriel Alves Leite contra Gilson de 

Oliveira Leite. Juntaram-se vários documentos, inclusive cópia da 

sentença homologatória proferida nos autos do processo nº. 380/04 
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(Comarca de Peixoto de Azevedo/MT), fixando alimentos definitivos em 

valor correspondente a 01salário mínimo vigente nacional. II 

FUNDAMENTAÇÃO II.1 DA COMPETÊNCIA Não obstante a sentença ter 

sido proferida pelo Juízo de Peixoto de Azevedo/MT, isso em 12.07.2004, 

este Juízo também é competente para o ajuizamento da demanda, 

conforme disposição do art. 561, p. único, do CPC, haja vista ser nesta 

Comarca o endereço de residência do executado, conforme pode ser 

visto na Inicial. Por isso, FIXA-SE a competência deste Juízo para 

processamento e julgamento da demanda. II.2 DA MAIORIDADE CIVIL DO 

EXEQUENTE Como bem pontuado pelo exequente, a maioridade civil faz 

cessar apenas o poder familiar, mas não tem, por si só, o condão de 

exonerar o alimentante automaticamente da obrigação, porquanto a 

necessidade do pensionamento há que ser aferida e só depois de 

devidamente comprovada a desnecessidade é que o devedor poderá ser 

exonerado. Conforme dispõe o Enunciado nº 358 da Súmula do STJ, “O 

cancelamento de pensão alimentícia de filho que atingiu a maioridade está 

sujeito à decisão judicial, mediante contraditório, ainda que nos próprios 

autos”. Cabe mencionar que ao se referir à exoneração dos alimentos nos 

próprios autos, o Enunciado o faz com relação à “ação” ordinária em que 

se fixou a obrigação alimentar, não sendo concebível a extinção da 

obrigação alimentar na “ação” de execução de alimentos, cuja via não 

comporta dilação probatória, sobretudo quando não há consenso. II.3 DO 

RECEBIMENTO DA INICIAL Processe-se em SEGREDO DE JUSTIÇA, 

conforme recomenda o artigo 189, inciso II, do Código de Processo Civil. 

Verificando-se aparentemente atendido os conteúdos dos arts. 319, 320 e 

524, todos do CPC, não sendo o caso de indeferimento (art. 330 do CPC), 

RECEBE-SE a Inicial. Quanto ao benefício da “gratuidade da Justiça” (art. 

98 do CPC), DEFERE-SE, o que, como se sabe, não é situação imutável, 

bem com não é imune a discussões no bojo do processo. Por fim, 

ressalta-se que o rito escolhido foi o da expropriação, conforme 

especificado. II.4 DO ARRESTO PLEITEADO Quanto ao requerimento de 

indisponibilidade de ativos financeiros existentes em nome da 

parte-executada, através do Sistema Bacenjud, não obstante a 

argumentação apresentada, não se concorda com a possibilidade de 

realização do arresto on-line neste caso, visto que a parte-exequente 

deve, antes, esgotar todas as possibilidades de encontrar a 

parte-executada, utilizando-se dos endereços conhecidos ou diligências 

que julgarem necessárias à localização do devedor (art. 319, §1º, do 

CPC). No caso dos autos, verifica-se que não houve nenhuma tentativa de 

localização efetivada, não havendo comprovação pela parte-autora de 

que os outros meios para localização foram utilizados, sendo requisito 

necessário para concessão da excepcionalidade de bloqueio antes da 

citação. Por esses motivos, a medida pleiteada de arresto on-line deve ser 

reservada para uma ocasião devidamente justificável. Nesse sentido: 

AGRAVO REGIMENTAL – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU 

SEGUIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO – ARTIGO 557, CAPUT, DO 

CPC – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – ARRESTO 

ON-LINE – REJEITADO – NÃO ESGOTAMENTO DOS MEIOS PARA 

CITAÇÃO DO EXECUTADO – MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA – PRETENSA 

REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO CONHECIDO 

E DESPROVIDO. O relator, tido como “porta voz” da Câmara a que 

pertence, calcado na lei e na jurisprudência dominante da Corte, tem o 

poder-dever de decidir monocraticamente o feito posto à sua apreciação. 

Não havendo citação nos autos, inviável a concessão do arresto on-line 

antes do esgotamento de diligências para localização do executado. Se 

não demonstrado que a decisão monocrática foi capaz de causar 

qualquer prejuízo à parte (art. 52, § 2º, inciso III, do RITJ/MT), e tampouco 

foram apresentados quaisquer elementos aptos a alterar os respectivos 

fundamentos, impõe-se a sua manutenção. (AgR 174218/2015, DES. 

DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado 

em 03/02/2016, Publicado no DJE 11/02/2016). Desta feita, em que pese à 

execução possuir natureza satisfativa, não se pode tolher, de plano, a 

oportunidade de exercício do contraditório por parte do devedor, que 

poderá questionar a validade do título, o cumprimento da obrigação ou até 

mesmo realizar o pagamento espontâneo. Com estas razões, 

INDEFERE-SE o requerimento. II.5 DELIBERAÇÕES FINAIS. Pelo exposto, à 

SECRETARIA para: 1. CITAR o executado por meio de MANDADO para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o pagamento do débito alimentar no 

montante descrito na petição, provar que o fez ou justificar a 

impossibilidade de efetuá-lo, sob pena de penhora de tantos bens quantos 

bastem para garantir a execução, nos termos do artigo 528, §8º, do 

Código de Processo Civil; 2. FICA INTIMADO e CIENTE de que, não 

ocorrendo pagamento voluntário no prazo indicado, o débito será 

acrescido de multa de dez por cento e, também, de honorários de 

advogado de dez por cento, SE FOR O CASO. Efetuado o pagamento 

parcial no prazo previsto no caput, a multa e os honorários previstos no 

§1o incidirão sobre o restante. 3. Não efetuado o pagamento no prazo 

mencionado ou decorrido o prazo sem manifestação, INTIMAR a 

PARTE-AUTORA para requerer o que entender de direito, em seguida 

REMETER os autos ao Ministério Público, fazendo conclusos 

posteriormente; 4. Consigne que, transcorrido o prazo de 15 (quinze) dias 

sem o pagamento voluntário, independentemente de penhora ou nova 

intimação, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado 

apresente, nos próprios autos, sua impugnação (art. 525 do CPC); 5. 

Apresentada impugnação, INTIMAR a exequente para se manifestar 

(prazo de 15 dias); 6. Após, vistas ao Ministério Público; 7. Na hipótese de 

o executado comprovar o pagamento ou após manifestação da exequente 

e Ministério Público, CONCLUSOS. Intimar. Cumprir. Serve cópia do 

presente como MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, considerando a 

celeridade processual pretendida.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1000354-58.2019.8.11.0099

Parte(s) Polo Ativo:

NILZA APARECIDA DA COSTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO RODRIGO DA SILVA OAB - MT25225/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARLI de tal (REU)

Magistrado(s):

DANTE RODRIGO ARANHA DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

COTRIGUAÇU SENTENÇA Processo: 1000354-58.2019.8.11.0099. 

AUTOR(A): NILZA APARECIDA DA COSTA REU: MARLI DE TAL 

“CHAMA-SE O FEITO À ORDEM” Vistos... Em tempo, constatou-se 

equívoco na sentença proferida nos autos. É que a sentença lançada 

retrata extinção pela desistência na abertura de inventário dos bens 

deixados por Alcirlei Gomes de Lelis, petição ajuizada por Elen Laiane 

Viotto Pinheiro. Todavia, este processo se trata de petição visando à 

reintegração de posse, ajuizada por Nilza Aparecida da Costa contra Marli 

Ângela de Souza, conforme pode ser visto na Inicial. DESTA FORMA, HÁ 

“ERRO MATERIAL” NO LANÇAMENTO DE ID. 30416294, ANULANDO-SE 

SUAS CONSEQUÊNCIAS, VOLTANDO OS AUTOS À CORRETA MARCHA 

PROCESSUAL. S E N T E N Ç A I RELATÓRIO Trata-se de Petição intitulada 

“Ação de reintegração de posse pelo rito especial (força nova) com 

pedido de liminar ‘inaudita altera pars’” ajuizada por Nilza Aparecida da 

Costa contra Marli Ângela de Souza. Depreende-se da Inicial que NILZA é 

legítima possuidora do lote urbano localizado na Rua João Granzotto, 16, 

QD 17 (ou 14), Planalto II, em Cotriguaçu/MT, haja vista ter entabulado 

Contrato de Compra e Venda com seu antigo possuidor, Sr. Clebe dos 

Santos Modesto. Ao saber que NILZA estava fora da residência, MARLI 

teria quebrado a fechadura e invadido o imóvel, tomando por sua a casa e 

os utensílios lá existentes, conforme narrado na Inicial. Informou-se que 

MARLI “pediu dinheiro” para sair do imóvel. Por estas razões, ajuizou-se a 

presente demanda, visando à reintegração da posse no imóvel já indicado. 

Com a Inicial, documentos. Designou-se audiência de justificação. 

Deferiu-se a tutela antecipada, reintegrando a posse a NILZA. Citada, a 

parte-requerida deixou o prazo decorrer sem apresentar manifestação. 

Posteriormente, a parte-autora peticionou requerendo o “julgamento 

antecipado” do mérito, informando que a parte-requerida desocupou o 

imóvel no mesmo dia da audiência de justificação. Estas eram as 

informações existentes, estando o processo concluso. II 

FUNDAMENTAÇÃO Por ter sido devidamente citada e não contestar os 

pedidos iniciais, DECRETA-SE A REVELIA da parte-requerida MARLI 

ÂNGELA DE SOUZA, nos termos do artigo 344 do Código de Processo 

Civil. A revelia leva à presunção relativa da veracidade dos fatos 

articulados na inicial, de modo que a ausência de contestação do 

requerido quanto a determinado fato não implica, necessariamente, a 

procedência do pedido. Oportuna é a citação de Nelson Nery Júnior ao 

comentar o art. 319 do Código de Processo Civil (CPC/73), que trata da 

presunção de veracidade advinda da revelia: Presunção de veracidade. 

Contra o réu revel há a presunção de veracidade dos fatos não 
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contestados. Trata-se de presunção relativa. Os fatos atingidos pelos 

efeitos da revelia não necessitam de provas (CPC 334 III). Mesmo não 

podendo o réu fazer prova de fato sobre o qual pesa a presunção de 

veracidade, como esta é relativa, pelo conjunto probatório pode resultar a 

comprovação da aprova em contrário àquele fato, derrubando a 

presunção que favorecia o autor. (TJSP, Apel. 255.718, rel. Des. Azevedo 

Franceschini), in THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de Direito 

Processual Civil. vol. I, 27ª ed. Rio de Janeiro: Revista Forense, 1999. p. 

396.) Com efeito, a presunção relativa de veracidade dos fatos aduzidos 

não exime o julgador de analisar as questões de direito, já que por se 

tratar de presunção iuris tantum, nada impede que o juiz forme seu 

convencimento de acordo com as provas constantes dos autos, ou seja, 

independentemente daquilo que foi aduzido na inicial a respeito dos fatos. 

Com suporte no art. 355, II, do CPC, passa-se ao julgamento do mérito. II.1 

DO CONCEITO DE POSSE Acerca da “posse”, entende-se correto o 

conceito entabulado por Cristiano Chaves de Farias e Nelson Rosenvald: 

A natureza da posse é uma das mais discutidas controvérsias que 

cercam a matéria ,pela própria dificuldade em se abordar a posse de 

forma analítica. Compreender sua natureza significa entender se a posse 

é protegida pelo ordenamento por seu próprio significado, ou com a 

extensão da tutela de propriedade, ou mesmo, da necessidade do sistema 

evitar qualquer forme de violência e proteger a personalidade do ser 

humano. (FARIAS; ROSENVALD. Curso de Direito Civil. Direitos Reais. 

Editora JusPODIVM, Salvador, v. 5, p. 67. 2013) Entende-se, que a posse 

deve ser encarada de forma tridimensional: a. Como direito real; b. 

Advinda de relação jurídica; c. Em sua função social. Acerca do “direito 

real”, lesionam os autos Cristiano Chaves de Farias e Nelson Rosenvald: 

[...] quando o proprietário é o possuidor de seu próprio bem. Aqui a posse 

é vista como um direito real, não restrita ao atrt. 1196, do Código Civil. 

Afinal, o direito de possuir é um dos atributos do domínio, que significa o 

senhorio de uma pessoa sobre a coisa, dotando o possuidor do poder de 

imediatamente submetê-la ao exercício de sua ingerência econômica. 

Portanto, quando o proprietário exerce sua posse, manifesta o domínio 

sobre o bem por direito real que se visualiza na situação possessória. 

(FARIAS; ROSENVALD. Curso de Direito Civil. Direitos Reais. Editora 

JusPODIVM, Salvador, v. 5, p. 70-72. 2013). Pelo narrado, trata-se de uma 

posse fundamentalmente jurídica que merece reconhecimento e proteção 

independente de sua facticidade, bastando apenas a prova de sua 

titularidade. A posse pode também ser vislumbrada como “relação jurídica” 

de direito real ou obrigacional quando: [...] emanada, exemplificadamente, 

de um contrato de usufruto, penhor, enfiteuse, locação, promessa de 

compra e venda ou comodato, na qual o objeto é a coisa, jamais o direito 

em si. O usufrutuário, credor [...] são possuidores (diretos), mas nenhum 

deles é proprietário. O fato jurídico que atribui a posse estas pessoas é a 

relação jurídica real ou obrigacional pela qual o proprietário lhes concede 

provisoriamente uma parcela dos poderes dominiais. (FARIAS; 

ROSENVALD. Curso de Direito Civil. Direitos Reais. Editora JusPODIVM, 

Salvador, v. 5, p. 70-72. 2013). Aqui, a posse não se identifica somente 

pelo exercício do direito de propriedade, ela é mais do que isso, ela 

simboliza o poder fático exercido por uma pessoa sobre o bem, de 

maneira a extrair proveito econômico. A terceira esfera difere das duas 

concepções acima descritas. A função social da posse está atrelada a 

uma dimensão que não é ligada aos negócios jurídicos que 

consubstanciam direitos subjetivos reais ou obrigacionais. Lecionam os 

autores autos Cristiano Chaves de Farias e Nelson Rosenvald: Trata-se de 

uma posse emanada exclusivamente de uma situação fática e existencial, 

do apossamento e ocupação da coisa, cuja natureza autônoma escapa do 

exame das teorias tradicionais. É que aqui reside a função social da 

posse. (FARIAS; ROSENVALD. Curso de Direito Civil. Direitos Reais. 

Editora JusPODIVM, Salvador, v. 5, p. 70-72. 2013). Por fim, para concluir 

o entendimento, a posse se configura não somente quando o proprietário 

exerce o domínio, ou quando alguém é autorizado pelo proprietário a 

ocupar situações jurídicas reais ou obrigacionais sobre o bem. Fala-se 

isso, pois há casos em que mesmo contra a vontade do proprietário, uma 

pessoa obtém aproveitamento econômico sobre certo bem. A posse “é um 

direito que pode ser exercido por quem não é dona da coisa e até mesmo 

contra este” (FARIAS; ROSENVALD. 2013. p. 71). II.2 DA PROTEÇÃO DA 

POSSE A proteção da posse explica-se pelo próprio conceito, ganhando 

relevo a “função social”. Nos termos do artigo 561 do CPC, a ação de 

reintegração de posse é o instrumento cabível quando o possuidor é 

despojado do bem possuído, prática esta denominada esbulho. II.3 DO 

CASO CONCRETO Feitas as colocações doutrinárias, passa-se para a 

análise do caso concreto. Observa-se nas fls. 28/29 o documento 

denominado “Contrato Particular de Compra e Venda” devidamente 

assinado por Clebe dos Santos Modesto (vendedor) e por Nilza Aparecida 

Costa (compradora), isto na data de 27.05.2019. Prosseguindo-se na 

análise dos autos, considerando que o ponto fulcral da presente demanda 

se assenta na prova acerca de qual dos “possuidores” do imóvel teriam 

exercido a “melhor posse” sobre o bem, forçoso assinalar que o 

documento de “compra e venda” não se presta, por si só, a caracterizar a 

melhor posse em favor da requerente. Neste sentido, deve a parte-autora 

provar, nos termos do art. 561, do CPC: (I) a sua posse; (II) a turbação ou 

o esbulho praticado pelo réu; (III) a data da turbação ou do esbulho; e (IV) 

a continuação da posse, embora turbada, na “ação” de manutenção, ou a 

perda da posse, na “ação” de reintegração. Partindo desse ponto, 

vislumbra-se que a posse anterior foi demostrada pela parte-autora, 

conforme a “Cláusula 4ª” do Contrato Particular de Compra e Venda. 

Transcreve-se: Cláusula 4ª. A entrega do imóvel vendido será neste ato 

do negócio, livre e desembaraçado, de quaisquer dívidas e ônus, 

inquilinos, posseiros e arrendatários, correndo a partir da entrega do bem 

todas as despesas por conta da COMPRADORA. Verifica-se que o 

contrato foi devidamente assinado, no dia 27.05.2019, por Clebe dos 

Santos Modesto (vendedor) e por Nilza Aparecida Costa (compradora), 

com assinaturas reconhecidas pelo Cartório do 2° Ofício da Comarca de 

Cotriguaçu. O esbulho ficou demonstrado pelas fotos juntadas, bem como 

pela confecção do Boletim de Ocorrências juntado. A data do esbulho e a 

perda da posse ficaram demonstradas pelo Boletim de Ocorrência, onde a 

autora no dia 06.06.2019 informou à autoridade policial que sua 

propriedade teria sido invadida. A discussão em torno do negócio 

entabulado entre NILZA e CLEBE, embora possa existir e se chegar a 

consequências, não foi incluída no presente processo, descabendo falar 

em efeitos aptos a interferirem na conclusão a ser lançada aqui. 

Avançando, do TJMT: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE 

POSSE – PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 561 DO CÓDIGO DE 

PROCESSO CIVIL – LEGALIDADE DA POSSE DO AUTOR/RECORRIDO – 

PROVA DO ESBULHO PRATICADO PELO RÉU/RECORRENTE – RECURSO 

CONHECIDO E DESPROVIDO. Estando presentes os requisitos 

estabelecidos pelo artigo 561 do Código de Processo Civil, ou seja, a 

prova da posse pelo autor/apelado, bem como o esbulho praticado pelo 

réu/apelante, correta se mostra a sentença proferida em primeiro grau, 

que deu procedência à ação possessória ajuizada. (Ap 40307/2017, DES. 

DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado 

em 24/01/2018, Publicado no DJE 31/01/2018). Neste sentido, a 

parte-autora obteve êxito em demonstrar os requisitos do artigo 561 do 

Código de Processo Civil. III DIPOSITIVO Ante o exposto, JULGA-SE 

PROCEDENTE o pedido inicial, convertendo em DEFINITIVA a “liminar” 

concedida, a fim MANTER a SRA. NILZA APARECIDA DA COSTA na posse 

do lote urbano localizado na Rua João Granzotto, 16, QD 17 (ou 14), 

Planalto II, em Cotriguaçu/MT, nos termos do art. 560 do CPC. Por fim, de 

acordo com o artigo 555, parágrafo único, inciso I, do CPC, DETERMINA-SE 

que a requerida MARLI ÂNGELA DE SOUZA, abstenha-se, no futuro, de 

ameaçar e/ou turbar e/ou esbulhar a posse exercida pela 

parte-requerente, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), sem 

prejuízo de posterior majoração e imposição de outras medidas 

coercitivas, em caso de descumprimento. Com isso, EXTINGUI-SE O 

PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fulcro no artigo 487, 

inciso I, do CPC. CONDENA-SE a parte-requerida ao pagamento das 

custas e despesas processuais. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS 

incabíveis na espécie, haja vista a postulação através de dativo. VI 

DELIBERAÇÕES FINAIS Nomeado como Dativo, fixam-se como honorários 

advocatícios ao advogado EDUARDO RODRIGO DA SILVA – OAB/MT n° 

25.225/O, o valor de 04 URH (consoante Tabela de Honorários da OAB, 

levando-se em conta os atos praticados, a teor do art. 303 da CNGC), o 

qual deve ser custeado pelo Estado de Mato Grosso. Serve a presente 

como certidão para cobrança de honorários (devidamente selada). 

DEIXA-SE de arbitrar honorários advocatícios a SARA TONEZER, haja 

vista a inexistência de certidão de nomeação em seu nome. Publicar. 

Intimar. Cumprir. Transitado em julgado, ARQUIVAR. Serve cópia do 

presente como MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, considerando a 

celeridade processual pretendida.

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000708-83.2019.8.11.0099

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO SUL 
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RONDONIENSE - SICOOB CREDIP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICIA PEREIRA DE ANDRADE OAB - RO10592 (ADVOGADO(A))

NOEL NUNES DE ANDRADE OAB - RO1586 (ADVOGADO(A))

EDER TIMOTIO PEREIRA BASTOS OAB - RO2930 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ARNALDO SIMIONI CAMPOS JUNIOR (EXECUTADO)

JOSE PAULO BOLSON (EXECUTADO)

Magistrado(s):

DANTE RODRIGO ARANHA DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

COTRIGUAÇU SENTENÇA Processo: 1000708-83.2019.8.11.0099. 

EXEQUENTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO 

CENTRO SUL RONDONIENSE - SICOOB CREDIP EXECUTADO: JOSE PAULO 

BOLSON, ARNALDO SIMIONI CAMPOS JUNIOR S E N T E N Ç A Vistos... I 

RELATÓRIO Trata-se de Petição intitulada “Ação de execução de quantia 

certa contra devedor solvente” ajuizada pela CCLA do Centro Sul 

Rondoniense – SICOOB CREDIP contra José Paulo Bolson e Arnaldo 

Simioni Campos Júnior. Com a Inicial, documentos. Antes da citação, surgiu 

a informação de que a parte-executada realizou o pagamento integral do 

débito exequendo, razão pela qual a parte-exequente requereu a extinção 

do processo, com fundamento no art. 924, II, do Código de Processo Civil. 

II FUNDAMENTAÇÃO/DISPOSITIVO Tendo em vista o cumprimento integral 

da obrigação, EXTINGUE-SE A EXECUÇÃO, COM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, nos termos do artigo 924, inciso II do Código de Processo Civil. 

DEIXA-SE DE CONDENAR a parte-executada ao pagamento dos 

honorários, das custas e despesas processuais, haja vista que a 

informação de pagamento se deu antes da citação. III DELIBERAÇÕES 

FINAIS Publicar. Intimar. Cumprir. Transitada em julgado, ARQUIVAR. Serve 

cópia do presente como MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, considerando a 

celeridade processual pretendida.

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000338-07.2019.8.11.0099

Parte(s) Polo Ativo:

ALIMENTOS MASSON LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VILSON SOARES FERRO OAB - MT0011830A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Z O TEIXEIRA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DANTE RODRIGO ARANHA DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

COTRIGUAÇU SENTENÇA Processo: 1000338-07.2019.8.11.0099. 

REQUERENTE: ALIMENTOS MASSON LTDA REQUERIDO: Z O TEIXEIRA - 

ME S E N T E N Ç A Vistos... I RELATÓRIO Trata-se de Petição intitulada 

“Ação de cobrança” ajuizada por Alimentos MASSON LTDA contra Z. O. 

Teixeira – ME (Mercado Central). Depreende-se da Inicial que no dia 

10.06.2016, a PJ requerida efetuou compra de produtos da PJ requerente, 

produtos esses indicados na Nota Fiscal n.º 000.058.312 (anexo à Inicial), 

no valor total de R$6.429,66. Informou-se que a dívida resultante da 

compra seria paga de forma parcelada, através de boletos emitidos pela 

requerente, com valores e datas combinados entre as partes. Ocorre que 

a requerida não realizou o pagamento do boleto nº. 58312-3, com 

vencimento em 15.07.2016 e valor de R$2.143,22, apesar de os produtos 

terem sido devidamente entregues, conforme narrado na Inicial. Desta 

forma, é indicado que a parte-requerida está inadimplente em valor 

correspondente à quantia de R$2.143,22. Por estas razões, ajuizou-se a 

presente demanda, visando à condenação da requerida ao pagamento da 

quantia de R$3.150,00, valor total da dívida, atualizado até a data do 

ajuizamento da demanda. Com a Inicial, documentos. Citada, a 

parte-requerida deixou o prazo decorrer sem apresentar manifestação. 

Por isso, a parte-autora peticionou requerendo a decretação da revelia e a 

prolação de sentença, com a procedência total dos pedidos iniciais. Estas 

eram as informações existentes, estando o processo concluso para 

análise quanto à possibilidade do “julgamento antecipado” do mérito. II 

FUNDAMENTAÇÃO Por ter sido devidamente citada e não apresentar 

contestação, DECRETA-SE A REVELIA da requerida Z. O. Teixeira – ME 

(Mercado Central), com fundamento no artigo 344 do Código de Processo 

Civil. Sobre a Revelia, Daniel Assumpção aponta que “é um estado de fato 

gerado pela ausência jurídica de contestação” “NEVES, Daniel Amorim 

Assumpção. Manual de direito processual civil – volume único. Salvador: 

Ed. JusPodivm, 2006. 8. ed. E-book, sem paginação”. De acordo com o art. 

344 do CPC, com a revelia, “presumir-se-ão verdadeiras as alegações de 

fato formuladas pelo autor”. Assim, ocorrendo o efeito mencionado e não 

havendo requerimento de prova (art. 349 do CPC), conclui-se ser caso de 

“julgamento antecipado” do mérito, conforme leciona o art. 355, II, do CPC. 

Pois bem. Cinge-se a controvérsia acerca do direito da parte-autora à 

percepção da quantia de R$3.150,00, referente à venda dos produtos 

indicados na Nota Fiscal n.º 000.058.312 (anexo à Inicial). Alega, em 

síntese, que vendeu à requerida os produtos indicados na Nota Fiscal n.º 

000.058.312 (anexo à Inicial), no valor total de R$6.429,66, cujo 

pagamento seria efetuado de forma parcelada, através de boletos. 

Todavia, a requerida deixou de pagar o boleto de nº. 58312-3, com 

vencimento em 15.07.2016, no valor de R$2.143,22, estando inadimplente 

até o presente momento, sendo o valor atualizado a quantia de 

R$3.150,00. Por isso, faz jus ao recebimento da quantia acima 

mencionada. Fazendo prova do fato constitutivo do seu direito, a 

parte-autora apresentou a Nota Fiscal n.º 000.058.312, indicando como 

destinatário a PJ Z O Teixeira – ME, apontando na fatura a forma de 

pagamento parcelada em 3 boletos de valor idêntico (R$2.143,22), 

números 58312-1, 58312-2 e 58312-3, com vencimentos em 01.07.2016, 

08.07.2016 e 15.07.2016, respectivamente. Além disso, juntou o boleto 

que leva o n.º 58312-3, com vencimento em 15.07.2016, apontando como 

“pagador” a PJ Z O Teixeira – ME, CNPJ: 33.035.684/0001-16, localizada 

na Av. Tambuerelo, 28, Vila Nova, em Cotriguaçu/MT. O desenrolar 

processual leva à conclusão de que a parte-autora provou o quanto 

necessário, já que a revelia, neste caso e como dito, operou seus efeitos 

“materiais”, tomando-se por “verdadeiras as alegações de fato formuladas 

pelo autor” (art. 344 do CPC/15). Conclui-se, portanto, que a parte-autora é 

credora da importância de R$3.150,00 (três mil cento e cinquenta reais), a 

título de pagamento do boleto n.º 58312-3, com vencimento em 15.07.2016, 

o qual não foi pago. Posto isto, comprovado pelo autor, de forma 

satisfatória, as suas alegações, bem como pelos efeitos “materiais” da 

revelia, conclui-se pela procedência quanto ao pleiteado. III DISPOSITIVO 

Ante o exposto, JULGA-SE PROCEDENTE o pedido formulado por 

Alimentos MASSON LTDA, para: 1. CONDENAR Z O TEIXEIRA – ME 

(Mercado Central) ao pagamento da importância de R$3.150,00 (três mil 

cento e cinquenta reais), a título de pagamento do boleto n.º 58312-3, com 

vencimento em 15.07.2016, o qual não foi pago. Tratando-se de 

responsabilidade contratual e obrigação líquida, correção monetária e 

juros fluem desde o prejuízo/desembolso/vencimento, razão pela qual 

incidente a SELIC (englobando correção monetária e juros) desde a data 

do vencimento (15.07.2016). Com isso, EXTINGUE-SE O PROCESSO COM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do Código de 

Processo Civil. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS fixados em 10% sobre o 

valor da condenação. CONDENA-SE a requerida ao pagamento dos 

honorários, das custas e despesas. IV DELIBERAÇÕES FINAIS Publicar. 

Intimar. Cumprir. Transitada em julgado, se nada for requerido, ARQUIVAR 

os autos. Serve cópia do presente como MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, 

considerando a celeridade processual pretendida.

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000656-87.2019.8.11.0099

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO SUL 

RONDONIENSE - SICOOB CREDIP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICIA PEREIRA DE ANDRADE OAB - RO10592 (ADVOGADO(A))

EDER TIMOTIO PEREIRA BASTOS OAB - RO2930 (ADVOGADO(A))

NOEL NUNES DE ANDRADE OAB - RO1586 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DAVID PEREIRA MARQUES DA SILVA (EXECUTADO)

CELMO MOURA DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

DANTE RODRIGO ARANHA DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

COTRIGUAÇU SENTENÇA Processo: 1000656-87.2019.8.11.0099. 

EXEQUENTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO 

CENTRO SUL RONDONIENSE - SICOOB CREDIP EXECUTADO: DAVID 

PEREIRA MARQUES DA SILVA, CELMO MOURA DA SILVA S E N T E N Ç A 

Vistos... I RELATÓRIO Trata-se de Petição intitulada “Ação de execução 

de quantia certa contra devedor solvente” ajuizada pela CCLA do Centro 
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Sul Rondoniense – SICOOB CREDIP contra David Pereira Marques da Silva 

e Celmo Moura da Silva. Com a Inicial, documentos. Antes da citação, 

surgiu a informação de que a parte-executada realizou o pagamento 

integral do débito exequendo, razão pela qual a parte-exequente requereu 

a extinção do processo, com fundamento no art. 924, II, do Código de 

Processo Civil. II FUNDAMENTAÇÃO/DISPOSITIVO Tendo em vista o 

cumprimento integral da obrigação, EXTINGUE-SE A EXECUÇÃO, COM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do artigo 924, inciso II do Código de 

Processo Civil. DEIXA-SE DE CONDENAR a parte-executada ao pagamento 

dos honorários, das custas e despesas processuais, haja vista a 

inexistência de citação. III DELIBERAÇÕES FINAIS Publicar. Intimar. Cumprir. 

Transitada em julgado, ARQUIVAR. Serve cópia do presente como 

MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, considerando a celeridade processual 

pretendida.

Comarca de Dom Aquino

Vara Única

Intimação

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000484-49.2019.8.11.0034

Parte(s) Polo Ativo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EVERSON DIAS DE ARAUJO (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE DOM 

AQUINO VARA ÚNICA DE DOM AQUINO AV. JÚLIO MULLER, 98, (66) 

3451-1224, CENTRO, DOM AQUINO - MT - CEP: 78830-000 Processo nº 

1000484-49.2019.8.11.0034 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos 

termos da legislação vigente, artigo 203, § 4º do NCPC, que determina que 

“os atos meramente ordinatórios, como a juntada e a vista obrigatória, e 

outros, independem de despacho, devendo ser praticados de ofício pelo 

servidor e revistos pelo juiz quando necessário”, procedo a movimentação 

processual, INTIMANDO o(a) ADVOGADO DO(A) REQUERENTE: ROBERTA 

BEATRIZ DO NASCIMENTO- OAB/MT20732/A, para, no PRAZO DE 05 

(cinco) dias, efetuar o pagamento da diligência do Oficial de Justiça, para 

proceder a INITMÇÃO da parte requerida para que informe a localização 

do bem objeto da demanda, e que as guias serão retiradas diretamente do 

site do TJMT: http://arrecadao.tjmt.jus.br/guia/diligencia/emissão 

(Provimento nº 07/2017). DOM AQUINO, 23 de abril de 2020. (Assinado 

Digitalmente) ANTONIO DOS REIS LIMA FILHO Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000664-65.2019.8.11.0034

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAQUIM SANTANA DE SOUZA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE DOM 

AQUINO 1000664-65.2019.8.11.0034 REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S.A. Advogado do(a) REQUERENTE: ROBERTA 

BEATRIZ DO NASCIMENTO - MT20732-A REQUERIDO: JOAQUIM 

SANTANA DE SOUZA Vistos etc. Cuida-se de AÇÃO DE BUSCA DE 

APREENSÃO proposta por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A, em 

face de JOAQUIM SANTANA DE SOUZA, todos devidamente qualificados 

nos autos. É o relatório. Decido. Levando-se em consideração petição 

colacionada aos autos no ID.27316120, a qual a parte autora pugnou pela 

desistência da ação, de rigor a extinção dos presentes. Tendo em vista 

que a parte autora não tem mais interesse no prosseguimento do feito, 

JULGO EXTINTO o processo sem resolução do mérito, nos termos do 

artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil. Custas caso 

existentes, pelo Autor. Sem honorários. P.R. I.C. LENER LEOPOLDO DA 

SILVA COELHO JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000558-06.2019.8.11.0034

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO VICENTE DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIA PENHA OLIVEIRA DIAS CARDOSO OAB - MT12617/B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE DOM 

AQUINO DECISÃO Processo: 1000558-06.2019.8.11.0034. AUTOR(A): 

BENEDITO VICENTE DOS SANTOS REU: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL - INSS VISTOS ETC, Trata-se de Ação Previdenciária 

entre as partes acima nominadas. Processo em ordem e não havendo 

preliminares a serem analisadas, declaro o feito SANEADO. Defiro a 

produção de prova testemunhal. Designo audiência de instrução e 

julgamento para o dia 10 de junho de 2020 às 15h00min. Intime-se a parte 

Autora para apresentar o rol de testemunhas no prazo de 15 (quinze) 

dias, informando o nome, a profissão, o estado civil, a idade, o número de 

inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas, o número de registro de 

identidade e o endereço completo da residência e do local de trabalho (art. 

450 do NCPC). Atente-se a parte quanto ao disposto no art. 455 do CPC, 

que preceitua caber ao advogado da parte intimar a testemunha por ele 

arrolada, dispensando-se a intimação do juízo. Intimem-se. Cumpra-se. 

Lener Leopoldo da Silva Coelho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000253-85.2020.8.11.0034

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA SANTOS OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO SOARES BONIFACIO OAB - MT0016001A (ADVOGADO(A))

JACKSON ANDRE LEAL DOS SANTOS OAB - MT27991/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social- Cuiabá-MT (REU)

 

Vistos etc. Trata-se de ação previdenciária de restabelecimento do 

beneficio de auxílio-doença e/ou aposentadoria por invalidez c/c pedido de 

tutela provisória de urgência antecipada proposta por LUCIANA SANTOS 

OLIVEIRA em face de INSS – Instituto Nacional do Seguro Social, ambos 

qualificados nos autos. Narra o pedido inicial que a requerente é segurada 

da previdência social, possuindo a inscrição de nº 1905991079-9. Relata 

que exerce atividade remunerada como segurada obrigatória da 

Previdência Social desde o ano 2000, continuando a exercer até 2017, 

quando não pôde continuar trabalhando por causa de sua saúde 

debilitada, momento em que requereu o benefício de auxílio-doença. 

Informa que no ano de 2013, a requerente foi diagnosticada com um tumor 

raro denominado melanoma maligno, CID 10.C693, levando-a, inclusive, a 

necessitar da remoção do olho esquerdo, passando por longo período de 

tratamento e adaptação. Afirma que a autora sofre com tumores no seio, 

garganta e útero, conforme laudos em anexo, necessitando de tratamento 

semestral contra o avanço do câncer, necessitando ainda se locomover 

às cidades de Rondonópolis e São Paulo constantemente. Ao final pugna 

pelo deferimento da tutela de urgência de modo que seja concedida a 

implantação do benefício de auxílio-doença e no mérito o a concessão do 

beneficio de aposentadoria por invalidez. É o relatório. Decido. I – DO 

RECEBIMENTO DA INICIAL Recebo o pedido inicial, uma vez que preenche 

os requisitos dispostos no art. 319 do Código de Processo Civil. II – DA 

GRATUIDADE DA JUSTIÇA Tendo em vista as informações de 

hipossuficiência da parte, defiro o pedido de gratuidade da justiça, 

ressalvada a possibilidade de impugnação/revogação, nos termos da Lei 

1.060/50. III – DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO A praxe e a própria 

experiência das conciliações a respeito da matéria versada nos presentes 

autos demonstra que a autarquia requerida não tem por hábito ou regra 

transacionar. Como de regra o INSS não faz transação, nem comparece 

às audiências, o que inviabilizaria eventual expediente conciliatório, que se 

resumiria em morosidade processual, atentando ainda contra os princípios 

da celeridade e da economia processual, mister que no momento da 

instrução será realizada a conciliação prévia. IV – DO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO Acerca da recente decisão junto ao Plenário do STF, de 

que se exige prévio requerimento administrativo antes de o segurado 
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recorrer à Justiça para concessão de benefício previdenciário, verifico 

acostado aos autos o referido requerimento indeferido. V - DA PERÍCIA 

Por se tratar de Ação de Aposentadoria por Invalidez, verifico que a 

demanda exige realização de perícia médica. Assim, nomeio como perito o 

Dr. Elder Rocha Lemos, CRM 3151/MS, que servirá independentemente de 

compromisso, cujos possíveis honorários correrão por conta do Estado no 

valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais), nos termos do art.02, §5º da 

Resolução 232, de 13 de julho de 2016 do CNJ, podendo eventuais custas 

da perícia ser agregada ao final à parte sucumbente. Remetam-se os 

autos a secretaria para a designação de data para pericia. O prazo para 

conclusão dos trabalhos e apresentação de laudo circunstanciado será 

de 30 (trinta) dias, cujo início ficará por conta das providencias retro, 

ocorrendo imediato após efetiva-las ou vencidos os prazos consignados. 

O perito deverá informar a este juízo e as partes, com antecedência, a 

data e o local de realização da perícia, nos termos do art.474, do NCPC. 

Intimem-se as partes para que, querendo, e no prazo de 15 (quinze) dias, 

nomeiem assistentes técnicos e formulem quesitos adicionais, conforme 

art.465, §1º do NCPC. O laudo pericial deverá ser apresentado após 45 

(quarenta e cinco) dias da data da perícia. Além dos quesitos a serem 

formulados pelas partes, indico desde já os quesitos do Juízo a ser 

respondido pelo médico: a) Queixa que o(a) periciado(a) apresenta no ato 

da perícia. b) Doença, lesão ou deficiência diagnosticada por ocasião da 

p e r í c i a  ( c o m  C I D ) .  c )  C a u s a  p r o v á v e l  d a ( s ) 

doença/moléstia(s)/incapacidade. d) Doença/moléstia ou lesão decorrem 

do trabalho exercido? Justifique indicando o agente de risco ou agente 

nocivo causador. e) A doença/moléstia ou lesão decorrem de acidente de 

trabalho? Em caso positivo, circunstanciar o fato, com data e local, bem 

como se reclamou assistência médica e/ou hospitalar. f) Doença/moléstia 

ou lesão torna o(a) periciado(a) incapacitado(a) para o exercício do último 

trabalho ou atividade habitual? Justifique a resposta, descrevendo os 

elementos nos quais se baseou a conclusão. g) Sendo positiva a resposta 

ao quesito anterior, a incapacidade do(a) periciado(a) é de natureza 

permanente ou temporária? Parcial ou total? h) Data provável do início 

da(s) doença/lesão/moléstias(s) que acomete(m) o(a) periciado(a). i) Data 

provável de início da incapacidade identificada. Justifique. j) Incapacidade 

remonta à data de início da(s) doença/moléstia(s) ou decorre de 

progressão ou agravamento dessa patologia? Justifique. k) É possível 

afirmar se havia incapacidade entre a data do indeferimento ou da 

cessação do benefício administrativo e a data da realização da perícia 

judicial? Se positivo, justificar apontando os elementos para esta 

conclusão. l) Caso se conclua pela incapacidade parcial e permanente, é 

possível afirmar se o(a) periciado(a) está apto para o exercício de outra 

atividade profissional ou para a reabilitação? Qual atividade? m) Sendo 

positiva a existência de incapacidade total e permanente, o(a) periciado(a) 

necessita de assistência permanente de outra pessoa para as atividades 

diárias? A partir de quando? n) Qual ou quais são os exames clínicos, 

laudos ou elementos considerados para o presente ato médico pericial? o) 

O(a) periciado(a) está realizando tratamento? Qual a previsão de duração 

do tratamento? Há previsão ou foi realizado tratamento cirúrgico? O 

tratamento é oferecido pelo SUS? p) É possível estimar qual o tempo e o 

eventual tratamento necessários para que o(a) periciado(a) se recupere e 

tenha condições de voltar a exercer seu trabalho ou atividade habitual 

(data de cessação da incapacidade)? q) Preste o perito demais 

esclarecimentos que entenda serem pertinentes para melhor elucidação 

da causa. r) Pode o perito afirmar se existe qualquer indício ou sinais de 

dissimulação ou de exacerbação de sintomas? Responda apenas em caso 

afirmativo. Com o aporte dos referidos laudos, intimem-se as partes para 

manifestação, no prazo de 05 (cinco) dias. O perito deve ser advertido 

para responder com clareza e objetividade os quesitos formulados e no 

prazo assinalado, podendo pedir prorrogação desse lapso, se for 

essencialmente necessário, justificando por escrito essa situação, para 

apreciação judicial. Deixo para marcar audiência de instrução e julgamento 

para o momento oportuno, após a conclusão dos trabalhos periciais. 

Postergo a analise da liminar apos a pericia. Cite-se e intime-se o requerido 

para apresentar contestação no prazo de quinze dias (CPC, art. 335, inc. 

III c/c 231 c/c 183, §1º), ficando o réu ciente de que, não respondendo, 

presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados na inicial, 

salvo se o contrário resultar da prova dos autos (CPC, art. 344 c/c 345, 

inc. II). Por sua vez, decorrido o prazo de contestação, havendo 

preliminares, vista ao autor para manifestação, no prazo de 15 (quinze) 

dias. Intime-se o requerente da presente decisão. Em busca da 

observância aos princípios da celeridade processual e instrumentalidade 

das formas e em atenção ao que dispõe o art. 188 do NCPC, determino 

que cópia desta decisão sirva como mandado/intimação/ofício no que 

couber. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. LENER LEOPOLDO DA 

SILVA COELHO JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000225-20.2020.8.11.0034

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JUCILEIDE DOS ANJOS FERRAS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIA PENHA OLIVEIRA DIAS CARDOSO OAB - MT12617/B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE DOM 

AQUINO DECISÃO Processo: 1000225-20.2020.8.11.0034. AUTOR: MARIA 

JUCILEIDE DOS ANJOS FERRAS REU: INSS INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURIDADE SOCIAL Vistos e etc. Trata-se de AÇÃO DE CONCESSÃO 

DE BENEFÍCIO ASSISTENCIAL (LOAS). I – DO RECEBIMENTO DA INICIAL 

Recebo o pedido inicial, uma vez que preenche os requisitos dispostos no 

art. 319 do Código de Processo Civil. II – DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA 

Defiro o pedido de gratuidade da justiça, ressalvada a possibilidade de 

impugnação/revogação, nos termos da Lei 1.060/50. III – DA AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO A praxe e a própria experiência das conciliações a 

respeito da matéria versada nos presentes autos demonstra que a 

autarquia requerida não tem por hábito ou regra transacionar. Como de 

regra o INSS não faz transação, nem comparece às audiências, o que 

inviabilizaria eventual expediente conciliatório, que se resumiria em 

morosidade processual, atentando ainda contra os princípios da 

celeridade e da economia processual, mister que no momento da instrução 

será realizada a conciliação prévia. IV – DO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO Acerca da recente decisão junto ao Plenário do STF, de 

que se exige prévio requerimento administrativo antes de o segurado 

recorrer à Justiça para concessão de benefício previdenciário, verifico 

acostado aos autos o referido requerimento indeferido. V – DA 

REALIZAÇÃO DE ESTUDO SOCIOECONÔMICO Determino a realização de 

estudo socioeconômico a ser realizado pela Equipe Multidisciplinar 

vinculada a este juízo, devendo o laudo ser apresentado em 30 (trinta) 

dias. Intime-se o profissional nomeado para designar a data do estudo, o 

que deverá ser imediatamente informado nos autos, visando à intimação 

prévia das partes. São os seguintes quesitos do juízo: 1) qual a renda 

mensal per capita da família do periciando? 2) É inferior a ¼ do salário 

mínimo vigente? 3) Ainda que a renda mensal familiar per capita seja 

superior a ¼ do salário mínimo, restou demonstrada a condição de 

miserabilidade do(a) periciando(a), expressa na situação de absoluta 

carência de recursos para a subsistência? VI – DA REALIZAÇÃO DE 

PERÍCIA MÉDICA Por se tratar de benefício assistencial de amparo social, 

verifico que a demanda exige realização de perícia médica. Assim, nomeio 

como perito o Dr. Elder Rocha Lemos, CRM 3151/MS, que servirá 

independentemente de compromisso, cujos possíveis honorários correrão 

por conta do Estado no valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais), nos 

termos do art.02, §5º da Resolução 232, de 13 de julho de 2016 do CNJ, 

podendo eventuais custas da perícia ser agregada ao final à parte 

sucumbente. Remetam-se os autos a secretaria para a designação de 

data para pericia. O prazo para conclusão dos trabalhos e apresentação 

de laudo circunstanciado será de 30 (trinta) dias, cujo início ficará por 

conta das providencias retro, ocorrendo imediato após efetiva-las ou 

vencidos os prazos consignados. Intimem-se as partes para que, 

querendo, e no prazo de 15 (quinze) dias, nomeiem assistentes técnicos e 

formulem quesitos adicionais, conforme art.465, §1º do NCPC. O laudo 

pericial deverá ser apresentado após 45 (quarenta e cinco) dias da data 

da perícia. Além dos quesitos a serem formulados pelas partes, indico 

desde já os quesitos do Juízo a ser respondido pelo médico: a) Queixa 

que o(a) periciado(a) apresenta no ato da perícia. b) Doença, lesão ou 

deficiência diagnosticada por ocasião da perícia (com CID). c) Causa 

provável da(s) doença(s)/moléstia(s)/incapacidade(s). d) Doença/moléstia 

ou lesão decorrem do trabalho exercido? Justifique indicando o agente de 

risco ou agente nocivo causador. e) A doença/moléstia ou lesão decorrem 

de acidente de trabalho? Em caso positivo, circunstanciar o fato, com data 

e local, bem como se reclamou assistência médica e/ou hospitalar. f) 

Doença/moléstia ou lesão torna o(a) periciado(a) incapacitado(a) para o 

exercício do último trabalho ou atividade habitual? Justifique a resposta, 
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descrevendo os elementos nos quais se baseou a conclusão. g) Sendo 

positiva a resposta ao quesito anterior, a incapacidade do(a) periciado(a) 

é de natureza permanente ou temporária? Parcial ou total? h) Data 

provável do início da(s) doença/lesão/moléstias(s) que acomete(m) o(a) 

periciado(a). i) Data provável de início da incapacidade identificada. 

Justifique. j) Incapacidade remonta à data de início da(s) 

doença/moléstia(s) ou decorre de progressão ou agravamento dessa 

patologia? Justifique. k) É possível afirmar se havia incapacidade entre a 

data do indeferimento ou da cessação do benefício administrativo e a data 

da realização da perícia judicial? Se positivo, justificar apontando os 

elementos para esta conclusão. l) Caso se conclua pela incapacidade 

parcial e permanente, é possível afirmar se o(a) periciado(a) está apto 

para o exercício de outra atividade profissional ou para a reabilitação? 

Qual atividade? m) Sendo positiva a existência de incapacidade total e 

permanente, o(a) periciado(a) necessita de assistência permanente de 

outra pessoa para as atividades diárias? A partir de quando? n) Qual ou 

quais são os exames clínicos, laudos ou elementos considerados para o 

presente ato médico pericial? o) O(a) periciado(a) está realizando 

tratamento? Qual a previsão de duração do tratamento? Há previsão ou foi 

realizado tratamento cirúrgico? O tratamento é oferecido pelo SUS? p) É 

possível estimar qual o tempo e o eventual tratamento necessários para 

que o(a) periciado(a) se recupere e tenha condições de voltar a exercer 

seu trabalho ou atividade habitual (data de cessação da incapacidade)? q) 

Preste o perito demais esclarecimentos que entenda serem pertinentes 

para melhor elucidação da causa. r) Pode o perito afirmar se existe 

qualquer indício ou sinais de dissimulação ou de exacerbação de 

sintomas? Responda apenas em caso afirmativo. Com o aporte dos 

referidos laudos, intimem-se as partes para manifestação, no prazo de 05 

(cinco) dias. O perito deve ser advertido para responder com clareza e 

objetividade os quesitos formulados e no prazo assinalado, podendo pedir 

prorrogação desse lapso, se for essencialmente necessário, justificando 

por escrito essa situação, para apreciação judicial. Deixo para marcar 

audiência de instrução e julgamento para o momento oportuno, após a 

conclusão dos trabalhos periciais. VII – DA CONTESTAÇÃO Cite-se o 

requerido para que esse apresente contestação, no prazo de 15 (quinze 

dias). Por sua vez, decorrido o prazo de contestação, havendo 

preliminares, vista ao autor para manifestação, no prazo de 15 (quinze) 

dias. Cumpra-se, expedindo o necessário. LENER LEOPOLDO DA SILVA 

COELHO JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000450-74.2019.8.11.0034

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE PEREIRA DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO DIAS COUTINHO NETO OAB - MT11003-A (ADVOGADO(A))

CHERNENKO DO NASCIMENTO COUTINHO OAB - MT0017553A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE DOM 

AQUINO DECISÃO Processo: 1000450-74.2019.8.11.0034. REQUERENTE: 

ANDRE PEREIRA DE LIMA REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA Vistos e 

etc. Dê-se vistas dos autos ao requerente para que este apresente 

impugnação a contestação, no prazo legal. Após, conclusos. LENER 

LEOPOLDO DA SILVA COELHO JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000659-43.2019.8.11.0034

Parte(s) Polo Ativo:

MARTA APARECIDA VERGILIO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIA PENHA OLIVEIRA DIAS CARDOSO OAB - MT12617/B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE DOM 

AQUINO DECISÃO Processo: 1000659-43.2019.8.11.0034. AUTOR(A): 

MARTA APARECIDA VERGILIO REU: INSS INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURIDADE SOCIAL VISTOS ETC, Trata-se de Ação Previdenciária entre 

as partes acima nominadas. Processo em ordem e não havendo 

preliminares a serem analisadas, declaro o feito SANEADO. Defiro a 

produção de prova testemunhal. Designo audiência de instrução e 

julgamento para o dia 10 de junho de 2020 às 17h30min. Intime-se a parte 

Autora para apresentar o rol de testemunhas no prazo de 15 (quinze) 

dias, informando o nome, a profissão, o estado civil, a idade, o número de 

inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas, o número de registro de 

identidade e o endereço completo da residência e do local de trabalho (art. 

450 do NCPC). Atente-se a parte quanto ao disposto no art. 455 do CPC, 

que preceitua caber ao advogado da parte intimar a testemunha por ele 

arrolada, dispensando-se a intimação do juízo. Intimem-se. Cumpra-se. 

Lener Leopoldo da Silva Coelho Juiz de Direito

Juizado Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000291-97.2020.8.11.0034

Parte(s) Polo Ativo:

SELISMAR DA SILVA PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISLEI RIBEIRO DE MORAIS OAB - MT21825/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000291-97.2020.8.11.0034 POLO ATIVO:SELISMAR DA 

SILVA PEREIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ISLEI RIBEIRO DE 

MORAIS POLO PASSIVO: BANCO BRADESCO FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: Juizado Especial Cível e Criminal de Dom 

Aquino Data: 10/06/2020 Hora: 13:30 , no endereço: AV. JULIO MULLER, 

98, (66) 3451-1224, CENTRO, DOM AQUINO - MT - CEP: 78830-000 . 23 de 

abril de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) 

pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000292-82.2020.8.11.0034

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS VINICIUS SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISLEI RIBEIRO DE MORAIS OAB - MT21825/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000292-82.2020.8.11.0034 POLO ATIVO:MARCOS 

VINICIUS SOUZA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ISLEI RIBEIRO DE 

MORAIS POLO PASSIVO: BANCO BRADESCO FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: Juizado Especial Cível e Criminal de Dom 

Aquino Data: 10/06/2020 Hora: 13:50 , no endereço: AV. JULIO MULLER, 

98, (66) 3451-1224, CENTRO, DOM AQUINO - MT - CEP: 78830-000 . 23 de 

abril de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) 

pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000293-67.2020.8.11.0034

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS VINICIUS SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISLEI RIBEIRO DE MORAIS OAB - MT21825/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000293-67.2020.8.11.0034 POLO ATIVO:MARCOS 

VINICIUS SOUZA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ISLEI RIBEIRO DE 

MORAIS POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: Juizado Especial Cível e Criminal de Dom 

Aquino Data: 10/06/2020 Hora: 14:10 , no endereço: AV. JULIO MULLER, 

98, (66) 3451-1224, CENTRO, DOM AQUINO - MT - CEP: 78830-000 . 23 de 
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abril de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) 

pelas normas da CNGC

Comarca de Feliz Natal

Vara Única

Intimação

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1000631-92.2019.8.11.0093

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZABETE AMARAL CAMPOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO BERTICELLI OAB - MT12121-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE FELIZ 

NATAL DECISÃO Processo: 1000631-92.2019.8.11.0093. AUTOR(A): 

ELIZABETE AMARAL CAMPOS REU: BANCO BMG S.A Vistos. I - 

RELATÓRIO Trata-se de ação anulatória cumulada com indenização por 

danos morais e antecipação de tutela proposta por ELIZABETE AMARAL 

CAMPOS em desfavor de BANCO BMG S.A. Aduz a parte requerente ser 

pensionista do INSS, e, ao realizar empréstimo bancário, percebeu que a 

parte ré realiza desconto de R$ 60,83 em sua conta bancária desde 

10/08/2017 sem que jamais tivesse contratado com ela serviço de cartão. 

Dai requer, liminarmente, tutela antecipada para que a parte ré se 

abstenha de efetuar novos empréstimos e interrompa qualquer desconto 

na conta bancária da parte autora, sob pena de multa diária de R$ 

1.000,00. Postula a gratuidade da justiça e a inversão do ônus da prova. 

No mérito, pede o reconhecimento da inexistência do contrato, a 

restituição em dobro dos valores cobrados e a condenação da parte ré em 

indenização por danos morais no importe de R$ 10.000,00. Determinou-se 

a emenda da inicial para a comprovação de endereço (Num. 28163753 - 

Pág. 1/2), sobrevindo a justificativa e a conta de água em nome de terceiro 

do Estado do Paraná (Num. 29677567 - Pág. 1/2). II - FUNDAMENTAÇÃO 

II.1- Da questão processual inicial De início, diante do extrato do INSS e 

dos extratos bancários acostados, o que a presumir a insuficiência de 

recursos, nos termos do § 3º, do art. 99, do NCPC, é de se conceder o 

benefício da gratuidade da justiça à parte autora. II.2 - Do recebimento da 

inicial É de se receber a inicial por estarem preenchidos os requisitos 

previstos nos arts. 319 e 320 do NCPC, justificada a ausência atual de 

comprovante de residência desta cidade pela parte autora, atualmente 

residente no Estado do Paraná na companhia de terceiro. II.3 - Do pedido 

liminar O art. 300 do Novo Código de Processo Civil estabelece que a tutela 

de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo. Extrai-se do referido dispositivo que havendo probabilidade de 

o direito existir, aliado ao perigo de dano, tem-se como requisito suficiente 

para a concessão da tutela urgência, não mais necessitando de prova 

inequívoca capaz de autorizar sentença de mérito favorável, como outrora 

se exigia. No particular, o pedido liminar merece acolhimento, 

especificamente para a abstenção da realização de novos empréstimos e 

da cobrança do contrato objurgado, diante da aparente não contratação 

do serviços disponibilizado à parte autora, segundo seu contundente 

relato, a demonstrar a probabilidade do direito deduzido. O perigo de dano 

é evidente pela continuidade da cobrança, em tese, indevida. A prestação 

de caução é desnecessária, seja em razão de pouca probabilidade de 

danos para a parte passiva, seja em razão da limitação do provimento 

liminar, estrita ao restabelecimento dos serviços de telefonia e internet 

móvel. II.4 - Da inversão do ônus da prova A alegação da parte autora é 

verossímil ou é ela hipossuficiente, o que a atrair a facilitação da defesa 

dos direitos do consumidor, nos termos do inciso VIII, do art. 6º, da Lei 

8.078/90. De outro lado, para aqueles que alegam a inexistência de 

relação jurídica, especialmente em relações consumeristas, a prova fica 

extremamente difícil, para não falar impossível, caso não se adote a 

distribuição dinâmica do ônus da prova. Assim, como há cobranças de 

serviços indevidas e não contratadas pela parte autora, muito mais fácil, 

simples e equânime a inversão do ônus probatório, de modo que a parte 

ré, empresa notoriamente estruturada, comprove a legitimidade das 

cobranças dos supostos “serviços de terceiros”. III - DISPOSITIVO Ante o 

exposto: a) DEFIRO a gratuidade da justiça à parte autora diante do extrato 

do INSS e dos extratos bancários acostados, o que a presumir a 

insuficiência de recursos, nos termos do art. 98 e seguintes do NCPC; b) 

DEFIRO O PEDIDO LIMINAR DE TUTELA DE URGÊNCIA e determino à parte 

demandada BANCO BMG S.A. que se abstenha, no prazo de 05 (cinco) 

dias, de cobrar o contrato objurgado e de realizar novos empréstimos em 

nome dela sem autorização, sob pena de multa diária de R$ 200,00 

(duzentos reais) limitada a R$ 10.000,00 (dez mil reais), com fulcro no art. 

300, “caput” e § 2º, c.c. o art. 297, “caput” e parágrafo único, art. 536, § 

1º e art. 537, todos do NCPC. c) DEFIRO o pedido de inversão do ônus 

probatório e determino que a parte ré, empresa notoriamente estruturada, 

comprove a prestação dos serviços e a legitimidade das cobranças em 

face da parte autora, nos termos do art. 6º, inciso VIII, do Código de 

Defesa do Consumidor. IV - DISPOSIÇÕES FINAIS Considerando que a 

parte autora manifestou interesse na realização de audiência de 

conciliação, em observância ao disposto nos arts. 139, inciso V, e 334 do 

NCPC c.c. a Resolução nº 125 do CNJ, DETERMINO sejam os autos 

remetidos à conciliadora credenciada desta Comarca, devendo ela 

designar data para realização da sessão de conciliação conforme pauta 

disponível e, após, encaminhar o processo para a zelosa Secretaria a fim 

de citar e/ou intimar as respectivas partes para comparecimento 

devidamente acompanhadas de advogado. Advirta-se de que o não 

comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação 

é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado 

com multa de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida 

ou do valor da causa e, caso irrisório ou inestimável o valor, de até 10 

(dez) vezes o salário mínimo, revertida em favor da União ou do Estado 

(art. 334, § 8, c.c. o art. 77, § 5º, do NCPC). Se qualquer parte não 

comparecer, ou, comparecendo, houver autocomposição, remetam-se os 

autos conclusos para decisão. Na audiência a ser designada pela 

conciliadora, se não houver acordo, desde já determino a intimação a 

parte requerida para apresentar contestação no prazo de 15 (quinze) dias 

contados da audiência de conciliação ou de mediação ou da última sessão 

de conciliação, nos termos do art. 335, inciso I, do NCPC, sob pena de ser 

considerada revel e serem presumidas verdadeiras as alegações da parte 

autora, com fulcro no art. 344 do mesmo diploma legal. Na hipótese de a 

contestação apresentar preliminares, documentos, fatos ou argumentos 

novos, intime-se a parte autora para impugnação, no prazo legal. 

Decorrido o prazo com ou sem manifestação, certifique-se nesta última 

hipótese e voltem-se os autos conclusos. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Feliz Natal, data da assinatura digital.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010000-98.2013.8.11.0093

Parte(s) Polo Ativo:

EIDES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Ary Fruto OAB - MT0007229A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. A. DA SILVA E SANTANA LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WILLIAM MARCOS VASCONCELOS OAB - MT11323-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JULIANO HERMONT HERMES DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE FELIZ NATAL DESPACHO Numero do Processo: 

8010000-98.2013.8.11.0093 REQUERENTE: EIDES DOS SANTOS 

REQUERIDO: A. A. DA SILVA E SANTANA LTDA - ME Vistos, etc. 

Analisando detidamente os autos, bem como considerando o teor da 

petição inclusa, EXPEÇA-SE Carta Precatória para Comarca de Várzea 

Grande/MT, a fim do Sr. Oficial de Justiça proceder a imediata penhora, 

avaliação e depósito, de bens em nome do devedor, a sua avaliação e o 

depósito, lavrando-se o respectivo auto e de tais atos intimando, na 

mesma oportunidade, a parte executada. Recaindo a penhora em bens 

imóveis, será intimado também o cônjuge da parte executada, salvo se 

forem casados em regime de separação absoluta de bens (CPC, Art. 842). 

Se não localizar a parte executada para INTIMÁ-LA da penhora, o Oficial 

certificará detalhadamente as diligências realizadas, caso em que o Juiz 

poderá dispensar a intimação ou determinará novas diligências (CPC, § 4, 
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do Art. 841). Em sendo infrutífera a localização de bens penhoráveis em 

nome do devedor, INTIME-SE a parte exequente para manifestar-se nos 

autos, providenciando o necessário para o deslinde do feito, sob pena de 

extinção do feito, nos termos do art. 53, § 4º, da Lei 9.099/95, bem como 

art. 1.005, §2º da CNGC. CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. Feliz 

Natal/MT, 11 de Abril de 2017. JULIANO HERMONT HERMES DA SILVA Juiz 

Substituto.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000279-03.2020.8.11.0093

Parte(s) Polo Ativo:

SIRAWAN KAIABI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REU)

 

PROCESSO n. 1000279-03.2020.8.11.0093 POLO ATIVO:SIRAWAN 

KAIABI ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: PAULA ARAUJO COSTA POLO 

PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: Sala 2 - Conciliadora Data: 04/06/2020 Hora: 

12:00 , no endereço: RUA SÃO LOURENÇO D`OESTE, 945, CENTRO, FELIZ 

NATAL - MT - CEP: 78885-000 . 23 de abril de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Comarca de Guarantã do Norte

Vara Única

Intimação

Intimação Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1001116-13.2019.8.11.0087

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA HELENA DE FIGUEIREDO LOUREIRO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS FALCÃO DE ARRUDA OAB - MT14613-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REU)

 

Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, impulsiono 

o presente feito intimando a parte autora, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), acerca da Decisão prolatada nos autos - ID 31286107.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000282-73.2020.8.11.0087

Parte(s) Polo Ativo:

M. C. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERLI HENRIQUE GARCIA OAB - MT0020979A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

F. R. S. (EXECUTADO)

 

Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, impulsiono 

o presente feito intimando a parte autora, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), para no prazo de 15 (quinze) dias, complementar os 

documentos que instruem o pedido, comprovando a alegada 

hipossuficiência por meio de documentos que considere pertinentes, sob 

pena do indeferimento da gratuidade de justiça, termos do art. 99, §2º, do 

CPC.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001218-35.2019.8.11.0087

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA OAB - MT21589-O 

(ADVOGADO(A))

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS OAB - PR8123-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCE DOS SANTOS GUEDES (EXECUTADO)

 

Intimação da parte autora, na pessoa de seu (s) advogado(s), para no 

prazo de 5 (cinco) dias, efetuar o depósito da (s) diligência(s), devendo 

ser emitida a Guia de pagamento no endereço eletrônico: 

"http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao", devendo ser 

comprovado nos autos o depósito para posterior cumprimento do 

Mandado.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000882-31.2019.8.11.0087

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DAYCOVAL S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT12880-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

REINALDO DA SILVA (REQUERIDO)

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte AUTORA, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), para manifestar interesse dando prosseguimento do feito, 

no prazo de 05 dias.

Intimação Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1000197-87.2020.8.11.0087

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIO ROBERTO BRATZ (REQUERENTE)

LAURA VIVIANE DANTAS BALCEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ALVES ATHAIDE OAB - MT11858-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CREDORES (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

KARINA CAPPELLESSO ARAUJO BATISTELLA OAB - MT0012772A 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, impulsiono 

o presente feito intimando a parte autora, na pessoa de seu(s) 

advogado(s) acerca da Sentença prolatada nos autos - ID 31474434.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000643-27.2019.8.11.0087

Parte(s) Polo Ativo:

T. I. D. S. D. S. (AUTOR(A))

K. B. D. S. D. S. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RONALDO DOS SANTOS CIRQUEIRA OAB - MT26066/O (ADVOGADO(A))

DEIZIANE PADILHA DA SILVA SAFADI OAB - MT0014834A 

(ADVOGADO(A))

GISLAINE DE SOUZA DOS SANTOS OAB - 061.770.321-33 

(REPRESENTANTE)

FRANCIELE MARIA PERANDRE PERIN OAB - MT22836/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte AUTORA, na pessoa de seu (s) 

advogado(s), para IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO e documentos, no prazo 

de 15 (quinze) dias.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 89271 Nr: 1921-56.2014.811.0087

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados Norte Mato - Gossense - SICREDI NORTE - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sthefany Calçados LTDA, Noeli Mallmann de 

Melo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Alves Marçal - 

OAB:MT/13.311

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do (a) advogado Dr.(a) Eduardo Alves Marçal para manifestar 
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interesse no prosseguimento do feito, sob pena de extinção, nos termos 

do art. 485, inciso III, do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 103618 Nr: 3694-68.2016.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adilson de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elio Alceno Schowantz - 

OAB:26.104/B OAB/MT, Maycon A. Chagas de Lima - OAB:OAB/MT 

21.831/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar a parte autora a apresentar as contrarrazões de apelação, no 

prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 273 Nr: 4218-85.2004.811.0087

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALSUIR GONÇALVES DE DEUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AbgailMaria Silva de Paula - 

OAB:OAB/MG 156.721, Danielle Silva Medeiros - OAB:OAB/MG 

186451, Hudson de Freitas - OAB:OAB/MG 94510, Saul Ferreira de 

Paula - OAB:OAB/MG 37.455, Thiago Ferreira de Paula - 

OAB:OAB/MG 114962

 Ante o exposto, defiro o pedido da Defesa e com fulcro no art. 107, inciso 

IV, do Código Penal, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE do acusado 

WALSUIR GONÇALVES DE DEUS, já qualificado, em razão da ocorrência 

da prescrição da pretensão punitiva estatal.Procedam-se as 

comunicações pertinentes, constantes no art. 965 da Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato 

Grosso quanto à extinção da punibilidade, e retificações 

necessárias.SERVE A DECISÃO COMO CARTA PRECATÓRIA, MANDADO 

DE INTIMAÇÃO E ALVARÁ DE SOLTURA, DEVENDO O ACUSADO SER 

COLOCADO EM LIBERDADE SE POR OUTRO MOTIVO NÃO ESTIVER 

PRESO.Publique-se. Registre-se. Intime-seCumpra-se com urgência.Com o 

trânsito em julgado, certifique-se e arquive-se com as anotações e baixas 

de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 80048 Nr: 1870-50.2011.811.0087

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): V G DE ANDRADE E SOUZA LTDA ME, Mauro 

Antonio de Souza, ROSE MENEGHATTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3.056-OAB /MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte Autora, para se manifestar referente a juntada da 

certidão do oficial de justiça fl. 70. no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 84703 Nr: 667-82.2013.811.0087

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BLSAM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ACLE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amandio Ferreira Tereso 

Junior - OAB:14176/A-OAB/MT, Maria Lucilia Gomes - 

OAB:5835-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Giovani Rodrigues Coladello 

- OAB:12.684 OAB/MT, Ralff Hoffmann - OAB:13.128/OAB-MT

 Intimação do advogado da parte requerido para apresentar, caso queira, 

contrarrazões aos Embargos de Declaração opostos pela parte 

embargante/Autora, às fls. 151/153, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 91798 Nr: 568-44.2015.811.0087

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alfredo Fogaça Neto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fazenda Publica do Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alfredo Fogaça Neto - 

OAB:5949-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de pedido de sequestro formulado pela parte exequente, 

objetivando o bloqueio, via sistema BACENJUD, do valor líquido atualizado 

do débito.

Sustenta a parte exequente que a Fazenda Pública, regularmente citada, 

não pagou o ofício requisitório de pequeno valor no prazo de 60 

(sessenta) dias, autorizando, portanto, o sequestro de valores.

Formalizados os autos, vieram conclusos para deliberação.

Decido.

O pedido merece deferimento. Explico.

Compulsando os autos, verifica-se que, como providência preliminar, a 

mora foi regularmente apurada pelo Departamento da Secretaria Auxiliar 

da Presidência do Tribunal de Justiça, bem como foi expedido o ofício 

requisitório de pequeno valor (RPV), cujo recebimento, pela Procuradoria 

Estadual, ocorreu há mais de 60 (sessenta) dias, sem pagamento, 

consoante aviso de recebimento incluso.

 Com efeito, a Fazenda Pública deixou de efetuar o pagamento voluntário 

do débito ou de adotar postura equivalente prevista em lei, resultando no 

inadimplemento da dívida, razão pela qual a parte exequente requerer o 

sequestro de valores das contas públicas, via sistema BacenJud.

Isto posto, havendo requerimento de constrição judicial diante da ausência 

de comprovação do depósito judicial do valor líquido, de DEFIRO o pedido 

sequestro do valor apurado na planilha de cálculo do TJMT, com fulcro no 

artigo 6º do Provimento 11/2017-CM.

CUMPRA-SE, expeça-se o necessário.

Intimem-se.

Após, expeça-se o devido alvará, arquivando-se na sequência.

Guarantã do Norte/MT, 23 de abril de 2020.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 93607 Nr: 1497-77.2015.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Analina dos Santos Reddi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ORLANDO MARTENS - OAB:5782

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar a parte autora para apresentar as contrarrazões de apelação, no 

prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 107728 Nr: 1700-68.2017.811.0087

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Guaranorte Empreendimentos Imobiliários Ltda., Leoni 

Bach

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Djebel Marcio Marques

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Diógenes Miguel Telles 

Fonseca - OAB:OAB/SC 44.233, João Carlos Vidigal Santos - 

OAB:21.105/O/OAB-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do advogado da Autora, para se manifestar referente a certidão 

do oficial de justiça de fls. 44/45, no prazo legal.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1000197-87.2020.8.11.0087

Parte(s) Polo Ativo:
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CLAUDIO ROBERTO BRATZ (REQUERENTE)

LAURA VIVIANE DANTAS BALCEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ALVES ATHAIDE OAB - MT11858-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CREDORES (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

KARINA CAPPELLESSO ARAUJO BATISTELLA OAB - MT0012772A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JEAN GARCIA DE FREITAS BEZERRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

G U A R A N T Ã  D O  N O R T E  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1000197-87.2020.8.11.0087. REQUERENTE: CLAUDIO ROBERTO BRATZ, 

LAURA VIVIANE DANTAS BALCEIRO REQUERIDO: CREDORES Vistos, etc. 

Trata-se de tutela de urgência de natureza cautela em caráter 

antecedente aforada por Claudio Roberto Bratz e Laura Viviane Dantas 

Balceiro, almejando medidas preparatórias para pedido principal de 

recuperação judicial, com vistas à preservação de seus patrimônios e da 

atividade produtiva. Requerem, liminarmente, seja obstada qualquer medida 

de arresto, sequestro ou qualquer outra que vise a diminuição do 

patrimônio dos requerentes, mas em especial dos grãos armazenados, 

máquinas e equipamentos, estes essenciais à atividade empresarial, e, 

ainda, requerem que todos os credores se abstenham de declarar o 

vencimento antecipado das dívidas sujeitas ou não à recuperação judicial, 

inclusive intervenientes garantidores e devedores solidários. Pugnam pela 

expedição de ofício, suspendendo as medidas constritivas ordenadas nos 

autos n. 1000527-31.2020.8.11.0040 e 1000518-69.2020.8.11.0040, em 

trâmite na Comarca de Sorriso-MT. Recebido o feito, foi parcialmente 

concedida a tutela cautelar antecedente, determinando que “os credores 

de toda natureza se abstenham de promover medidas que visem a 

diminuição do patrimônio dos requerentes, incluindo grãos, máquinas e 

equipamentos, abrangendo também os contratos nos quais os próprios 

autores figuram como interveniente garantidores ou devedores solidários 

um do outro, mas excluindo este benefício a eventuais terceiros” (ID 

30280804). Na aludida decisão, este Juízo consignou que “tais medidas 

terão a duração de 30 (trinta) dias corridos[3], nos termos do art. 308, 

caput, do CPC, contados da intimação dos autores desta decisão, quando 

estará efetivada a tutela (posto que de natureza inibitória), a partir de 

quando deverá ser apresentado o pedido principal de recuperação judicial 

acompanhado de todos os documentos previstos no art. 51 da Lei n. 

11.101/2005 e demais exigidos pela espécie, sob pena de revogação (art. 

309, I, do CPC)”. Foi certificado o decurso do prazo para o aditamento da 

exordial sem qualquer manifestação dos autores sob ID 31466784. É a 

síntese. Decido. Como expressamente registrado na decisão de ID 

30280804 e nos termos do caput do art. 308, do CPC, aos autores foi 

concedido o prazo de trinta dias corridos para a apresentação do pedido 

principal, consistente no pedido de recuperação judicial. Tendo o prazo 

natureza decadencial e sendo, portanto, material, como registrado na nota 

de rodapé a que fez remissão a parte dispositiva da decisão em comento, 

certo é que não foi afetado pela Resolução n. 313, do CNJ, e pela 

Portaria-Conjunta n. 249, do TJMT, que previu apenas a suspensão dos 

prazos processuais. Assim, como devidamente certificado sob ID 

31466784, escoou o prazo dos autores para a apresentação do pedido 

principal, restando operada a decadência, bastando que seja declarada 

por este Juízo. Neste tocante, trago a lição de Daniel Amorin Assumpção 

Neves: “Durante a vigência do CPC/1973 havia grande controvérsia a 

respeito da natureza jurídica do prazo previsto pelo art. 806 do diploma 

processual revogado e que no Novo Código de Processo Civil está 

previsto, de forma adaptada, no caput do art. 308. Enquanto parcela da 

doutrina sustenta trata-se de prazo decadencial, afirmando-o fatal e 

improrrogável, outra parcela criticava tal entendimento, asseverando ser 

possível que o prazo fosse suspenso ou interrompido. Existe decisão do 

Superior Tribunal de Justiça no sentido de tratar-se de prazo decadencial. 

Como entendo que a elaboração do pedido principal fará necessariamente 

nascer um processo principal, seja fruto de conversão do processo 

cautelar seja de forma autônoma, não vejo razão para o Superior Tribunal 

de justiça modificar seu entendimento a respeito do tema. Descumprindo o 

prazo legal, a medida cautelar extinguiu-se ipso iure, ou seja, perde sua 

eficácia automaticamente. Na vigência do CPC/1973 o Superior Tribunal de 

Justiça entendia que a não propositura da ação principal dentro do prazo 

legal acarretava a extinção do processo cautelar sem a resolução de 

mérito. No Novo Código de Processo Civil, entendo que o destino será o 

mesmo se o autor deixar de cumprir a exigência prevista no art. 308, 

caput, do Novo CPC, desde que o processo cautelar ainda não tenha sido 

decidido por meio de decisão transitada em julgado. Nesse caso será 

impossível extinguir o processo cautelar pelo singelo motivo de ele já estar 

extinto, sendo caso, portanto, de mera cessação da eficácia da tutela 

cautelar. O entendimento de Humberto Theodoro Júnior segue na mesma 

esteira jurídica: Se o pedido principal não é proposto nos trinta dias 

seguintes à efetivação da tutela cautelar antecedente, esta 

automaticamente perde sua eficácia, por força de lei (art. 309, I, do NCPC). 

A extinção opera ipso jure, cabendo ao juiz simplesmente declará-la, 

pondo fim ao processo sem resolução de mérito. O requerente, como já se 

observou (item 477), não ficará inibido de propor, em novo processo, a 

ação principal, não poderá, todavia, repetir o pedido cautelar, senão com 

base em fundamentos novos (art. 309, parágrafo único). Ainda, a questão 

foi objeto do enunciado da Súmula n. 482, do STJ, que, fazendo remissão 

aos dispositivos equivalentes do CPC/73, preconiza: “A falta de 

ajuizamento da ação principal no prazo do art. 806 do CPC acarreta a 

perda da eficácia da liminar deferida e a extinção do processo cautelar”. 

Logo, compartilhando tais entendimentos doutrinários e jurisprudenciais, a 

par do disposto no art. 309, I, do CPC, declaro como cessada a eficácia de 

todas as medidas determinadas por este Juízo na decisão de ID 30280804 

e como decaído o direito ao pedido cautelar, ressalvados se lastreado em 

fundamentos novos. Por conseguinte, encerrada a prestação jurisdicional 

e não havendo pedido principal para ser processado, extingo o feito, sem 

resolução de mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC, por ausência de 

pressuposto à constituição e ao desenvolvimento válido e regular do 

processo. Oficiem-se aos eventuais Juízos que foram anteriormente 

informados sobre a liminar concedida, comunicando sobre a revogação da 

mesma. Eventuais custas pelos autores. Sem honorários, uma vez que 

não houve estabilização da lide. Defiro o pedido de ID 31297426, pelos 

fundamentos já apresentados na decisão de ID 31135344, devendo ser 

oficiado à autoridade policial para que promova a imediata restituição do 

trator agrícola, modelo: MF 8760 4RM, ano/modelo 2012/2012, série 

8670351235, marca MASSEY FERGUSSON, e da plantadeira SOLT 15 2F 

15x45 C/MH D18 B/L, série 1362B786A a quem a COPERLIRA 

AGRONEGÓCIOS LTDA indicar, salvo se a apreensão tiver outro 

fundamento que não a existência desta demanda. Diante da cessação da 

eficácia das medidas cautelares concedidas nestes autos, por inércia da 

parte autora, consigno que os credores que tiveram seu direito a crédito 

restringido poderão adotar, em autos apartados, as medidas cabíveis para 

a reparação de eventuais prejuízos que tenham sofrido, nos termos do art. 

302, III, do CPC[1]. Havendo o trânsito em julgado, certifique-se e 

arquive-se. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 23 de 

abril de 2020. Jean Garcia de Freitas Bezerra Juiz de Direito [1] Art. 302. 

Independentemente da reparação por dano processual, a parte responde 

pelo prejuízo que a efetivação da tutela de urgência causar à parte 

adversa, se: (...) III - ocorrer a cessação da eficácia da medida em 

qualquer hipótese legal;

Sentença Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA CÍVEL

Processo Número: 1000307-86.2020.8.11.0087

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DA COMARCA DE GUARANTÃ DO NORTE-MT 

(AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE GUARANTA DO NORTE (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RALFF HOFFMANN OAB - MT13128-B (ADVOGADO(A))

JOAO CARLOS VIDIGAL SANTOS OAB - MT0021105A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JEAN GARCIA DE FREITAS BEZERRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

G U A R A N T Ã  D O  N O R T E  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1000307-86.2020.8.11.0087. AUTOR(A): MINISTÉRIO PÚBLICO DA 

COMARCA DE GUARANTÃ DO NORTE-MT REU: MUNICIPIO DE GUARANTA 

DO NORTE Vistos, etc. Trata-se de AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO 

DE FAZER E DECLARAÇÃO DE NULIDADE, com pedido de tutela de 

urgência, proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL em desfavor do 

MUNICÍPIO DE GUARANTÃ DO NORTE/MT, ambos qualificados. Em 

apertada síntese, alega que o ente público municipal editou o Decreto nº 
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073/2020, de 06.04.2020, flexibilizando as medidas restritivas 

anteriormente expedidas, autorizando abertura do comércio em geral em 

meio à pandemia do Coronavírus. Assevera que o ato normativo atacado 

instaurou risco de danos incomensuráveis à realidade local frente à 

pandemia global, além de ir na contramão do que foi aconselhado pelos 

órgãos de saúde mundiais, nacionais e estaduais, bem como de atos 

expedidos nos âmbitos Federal e Estadual, divergência esta que não 

existia nos Decretos editados anteriormente. Sustenta, por fim, que o ato 

normativo é de duvidosa legalidade e constitucionalidade, pois, a pretexto 

de regulamentar medidas protetivas de combate à propagação do 

COVID-19, acabou por reduzir os cuidados da população, vinculando suas 

razões com aspectos econômicos, afrontando a prevalência do interesse 

público primário. Discorreu sobre a nulidade do Decreto por vício de 

legalidade e impessoalidade, proibição do retrocesso, diálogo das fontes e 

inversão do ônus da prova. Diante disto, o Parquet requereu, liminarmente, 

a imediata suspensão da eficácia do Decreto Municipal nº 073 de 06 de 

abril de 2020, restabelecendo-se as restrições previstas no Decreto 

Municipal nº 068 de 25 de março de 2020, como também a determinação 

de imediata publicação da petição inicial e da decisão interlocutória 

concessiva da tutela de urgência no site da Prefeitura Municipal de 

Guarantã do Norte/MT, na página inicial, enquanto perdurar o processo. 

Deferimento parcial da liminar pleiteada às fls. 61/72 (ID 31143765). O 

Município de Guarantã do Norte interpôs agravo de instrumento sob ID 

31387436. A Câmara Municipal de Guarantã do Norte aviou pedido de 

intervenção no feito na qualidade de “amicus curiae” (ID 31416487). A 

Desembargadora Relatora do agravo de instrumento nº 

1008724-95.2020.8.11.0000 deferiu em parte o efeito suspensivo 

requerido no recurso, tão somente para garantir a eficácia parcial do art. 

4º do Decreto Municipal nº 073/2020, apenas em relação à autorização de 

funcionamento das feiras de pequenos produtores em ambiente aberto. O 

Ministério Público, por meio do petitório retro, requestou a extinção da 

ação, diante da perda superveniente do objeto, com fulcro no art. 485, VI, 

do CPC. É o breve relatório. Decido. Inicialmente, sobreleva anotar ser de 

conhecimento público que o Governo do Estado de Mato Grosso editou o 

Decreto nº 462, de 22 de abril de 2020, revogando o Decreto nº 432, de 

31 de março de 2020, o qual subsidiou a concessão parcial da liminar 

vindicada pelo Ministério Público na exordial. Em suma, o novo ato 

normativo estadual flexibilizou as restrições impostas neste período de 

isolamento social, autorizando, a partir de sua publicação, o 

funcionamento de estabelecimentos públicos e privados, desde que 

respeitadas as medidas de proteção elencadas no Decreto nº 462, 

enquanto a taxa e ocupação dos leitos públicos de UTI exclusivos para 

COVID-19 for menor que 60% no âmbito estadual (art. 3º). A propósito, 

assim dispõe o art. 2º do Decreto nº 462, de 22 de abril de 2020, “in 

verbis”: Art. 2º Em todos os municípios do Estado de Mato Grosso, 

independentemente do número de casos confirmados de COVID-19, os 

cidadãos e os estabelecimentos públicos e privados ficam orientados a 

adotar as seguintes medidas de prevenção e combate à infecção por 

coronavírus: I - evitar circulação de pessoas pertencentes ao Grupo de 

Risco, conforme definição do Ministério da Saúde; II - disponibilizar locais 

adequados para lavagem frequente das mãos com água e sabão e/ou 

disponibilização de álcool na concentração de 70%; III - ampliar a 

frequência diária de limpeza e desinfecção de locais frequentemente 

tocados, tais como pisos, corrimãos, maçanetas, banheiros, interruptores, 

janelas, telefones, teclados de computador, controles remotos, máquinas 

acionadas por toque manual, elevadores e outros; IV - evitar a realização 

presencial de reuniões de trabalho e priorizar a realização de atividades 

de forma remota mediante o uso de ferramentas tecnológicas; V - 

controlar o acesso de pessoas em estabelecimentos públicos e privados 

de modo a garantir o distanciamento mínimo de 1,5m entre as pessoas; VI - 

vedar o acesso a estabelecimentos públicos e privados de funcionários, 

consumidores e usuários que não estejam utilizando máscara de proteção 

facial, ainda que artesanal; VII - manter os ambientes arejados por 

ventilação natural; VIII - adotar as recomendações atuais de isolamento 

domiciliar para os profissionais pertencentes ao Grupo de Risco, conforme 

definido pelo Ministério; IX - observar as determinações das autoridades 

sanitárias para a contenção de riscos, especialmente quando a atividade 

exigir atendimento presencial da população, com a orientação aos 

funcionários sobre o modo correto de relacionamento com o público no 

período de emergência em saúde pública. § 1º Para realização de 

atividades de cunho religioso, sem prejuízo da observância, no que 

couber, das normas gerais previstas no artigo 2º deste Decreto, ficam 

recomendadas as seguintes medidas: I - disponibilização de local e 

produtos para higienização de mãos e calçados; II - distanciamento mínimo 

de 1,5m (um metro e meio) entre as pessoas; III - controle do acesso de 

pessoas do grupo de risco ao estabelecimento, inclusive pessoas com 

idade superior a 60 (sessenta) anos; IV - suspensão de qualquer contato 

físico entre as pessoas; V - suspensão da entrada de pessoas sem 

máscara de proteção facial; VI - suspensão da entrada de pessoas, 

quando ultrapassada em 50% (cinquenta por cento) a capacidade máxima 

do estabelecimento religioso. § 2º Os parques públicos estaduais poderão 

ser utilizados desde que observado o distanciamento mínimo de 1,5m entre 

as pessoas, ficando vedado o acesso sem o uso de máscara de proteção 

facial, ainda que artesanal, pelos usuários. Destarte, neste novo contexto 

fático que se apresenta, denota-se que o ato normativo municipal 

objurgado, qual seja o Decreto nº 073/2020, está em consonância com as 

novas diretrizes traçadas pelo ente federativo estadual, porquanto 

autoriza o funcionamento dos estabelecimentos comerciais em geral, 

mediante as cautelas exigidas para evitar a contaminação pelo novo 

coronavírus, senão vejamos, “in litteris”: ARTIGO 3º - Fica autorizado o 

funcionamento do comércio em geral, varejista ou atacadista, incluindo -se 

bares, restaurantes, lanchonetes, conveniências, padarias e demais 

estabelecimentos de gêneros alimentícios . ARTIGO 4º - Fica permitido o 

funcionamento de academias e congêneres, feiras livres de pequenos 

produtores em ambiente aberto. Feitas essas considerações, verifica-se 

que o Decreto Estadual nº 432, de 31 de março de 2020 foi utilizado como 

parâmetro para suspender parcialmente a eficácia do art. 3º e a 

integralidade do art. 4º, ambos do Decreto Municipal nº 073/2020, no 

entanto, referido ato normativo estadual foi revogado pelo novo Decreto nº 

462, de 22 de abril de 2020. Dessa forma, à vista do novo Decreto 

Estadual que estabeleceu medidas mais flexíveis de combate ao 

coronavírus, frise-se, em que não há restrição de funcionamento de 

estabelecimentos públicos ou privados, tem-se que o objeto da presente 

ação restou exaurido, conforme consignado pelo Ministério Público, pelo 

que resta prejudicada a análise do mérito da demanda, devendo ser 

extinta por carência de interesse processual. Em face do exposto, 

acolhendo o parecer ministerial retro, com fulcro no art. 485, VI, do CPC, 

extingo o feito sem resolução de mérito. Por consectário lógico, fica 

revogada a decisão de fls. 61/72 (ID 31143765), que concedeu 

parcialmente a liminar pleiteada. Oficie-se ao Município de Guarantã do 

Norte comunicando-o da presente decisão, a fim de que retire do site 

oficial a cópia da decisão revogada. Diante da extinção da demanda, resta 

prejudicado o pedido de intervenção na qualidade de “amicus curiae” 

apresentado pela Câmara Municipal de Guarantã do Norte, devendo ser 

intimada desta decisão. Saliente-se que a extinção desta ação será 

comunicada imediatamente à Desembargadora Relatora do agravo de 

instrumento nº 1008724-95.2020.8.11.0000. Em decorrência do regime de 

teletrabalho e pelo adiantado da hora, sirva a presente decisão como 

mandado, ofício e carta precatória. Sem custas ou honorários. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Escoado o prazo recursal, 

arquivem-se os autos. Cumpra-se. GUARANTÃ DO NORTE, 23 de abril de 

2020. Jean Garcia de Freitas Bezerra Juiz(a) de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000378-25.2019.8.11.0087

Parte(s) Polo Ativo:

ALMIR ANTONIO BARRES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WALMIR ANTONIO PEREIRA MACHIAVELI OAB - MT0004284A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JD INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA - ME (REQUERIDO)

 

Intimação da parte requerente para manifestar acerca da certidão do 

oficial de justiça, no prazo de 5 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010183-53.2014.8.11.0087

Parte(s) Polo Ativo:

J. C. LOPES TACAIAMA - EIRELI - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUILHERME DOUGLAS DEBASTIANI GUINDANI OAB - MT0018320A 
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(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIANO GONCALVES TORRES (REQUERIDO)

 

Vistos etc., Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da 

Lei 9.099/95. Fundamento e Decido. No caso, não havendo vício que 

possa obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está o 

processo para julgamento antecipado, posto que as provas dos autos são 

suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação 

probatória. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA POR LOCUPLETAMENTO 

ILÍCITO proposta por J. C. LOPES TACAIMAMA ? EIRELI ? EPP (CASA DA 

SUSPENSÃO) em desfavor de LUCIANO GONÇALVES TORRES. Em 

síntese, sustenta a parte reclamante que é credora do Reclamado da 

importância não atualizada de R$ 5.036,00(cinco mil e trinta e seis reais), 

representado por 06(seis) cheques, nº 000426, 000427, 000428, 

000374,000375 e 000376, Agência 1288, C/c 017953, Banco Bradesco, 

de Titularidade do Reclamado. Nota-se que o reclamado foi regularmente 

citado (mov. 28), e não compareceu à audiência de conciliação, 

tornando-se, dessa forma, revel. Logo, a procedência da pretensão 

contida na inicial, com o reconhecimento dos efeitos da revelia, é medida 

que se impõe, mormente porque há documentos que demonstram a 

relação jurídica entre as partes. É cediço que a garantia da ampla defesa 

não se trata de uma obrigação imposta à parte, porém, faculta-se ao réu a 

possibilidade de contestar os fatos alegados pela parte contrária. 

Contudo, caso a parte haja com contumácia, ou seja, deixe de contestar 

os fatos articulados pelo autor, prevê a legislação processual civil a sua 

penalização, uma vez que, descumprido o seu ônus processual, 

caracteriza a revelia, como se vê no caso. De outro lado, o 

reconhecimento dos efeitos da revelia não é absoluto, uma vez que a 

presunção de veracidade pode ser afastada diante das circunstâncias 

dos autos, mormente pela regra do artigo 370 do NCPC que caberá ao juiz, 

de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao 

julgamento do mérito. Nesse sentido, necessário acrescentar que ?a 

inércia e a falta de contestação?, quando leve a que se produzam os 

efeitos da revelia, exonera o autor de provar os fatos deduzidos como 

fundamento do pedido e inibe a produção de prova pelo réu, devendo 

proceder ao julgamento antecipado da lide. Se, entretanto, de documentos 

trazidos com a inicial se concluir que os fatos se passaram de forma 

diversa do nela narrado, o juiz haverá que considerar o que deles 

resultem e não se firmar em presunção que se patenteia contrária à 

realidade (RSTJ 88/115)?. (in Código de Processo Civil e legislação 

processual em vigor, 37ª edição, ed. Saraiva, 2005, da lavra de Theotônio 

Negrão e José Roberto F. Gouvêa, nota 6, pg. 422). No entanto, diante do 

princípio do livre convencimento do juiz, tem-se que os elementos de 

provas constantes nos autos, corroborado com a revelia do réu, impõe o 

reconhecimento da prescindibilidade da produção de provas em audiência, 

o que autoriza o julgamento antecipado do feito. Partindo dessa premissa, 

entende-se que os fatos alegados pela parte reclamante, somente não se 

reputarão verdadeiros, quando do contrário resultar da convicção do juiz, 

art. 20 da Lei 9.099/95. Com efeito, não é o caso dos autos, pois, além da 

inércia do reclamado, a pretensão se mostra amparada documentalmente, 

consoante se infere na inicial, demonstrado por meio dos cheques 

emitidos. Assim, outro caminho não há a não ser aplicar os efeitos da 

revelia e julgar procedente a pretensão. Posto isso, e o que mais consta 

dos autos do processo, RESOLVO O MÉRITO, com fulcro no artigo 487, 

inciso I, do NCPC, JULGO PROCEDENTE a pretensão contida na inicial para 

CONDENAR a parte reclamada a pagar à parte reclamante a importância 

de R$ 5.036,00(cinco mil e trinta e seis reais), devendo ser acrescido 

ainda, de correção monetária pelo índice INPC e juros moratórios de 1% ao 

mês (art. 406, CC/02 c/c. 161, § 1º, CTN), a contar a partir da 

apresentação dos cheques. Sem custas processuais e honorários 

advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Sentença Publicada no 

PROJUDI. Determino ao Sr. Gestor que intime-se as partes conforme 

previsão legal, observando que a parte reclamada não possui advogado 

constituído nos autos. Após, o trânsito em julgado da presente sentença, 

caso o devedor não efetue o pagamento, no prazo de 15 (quinze) dias, 

acarretará multa de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, 

nos termos do artigo 523, do Novo Código de Processo Civil e Enunciados 

97 e 105 do FONAJE, podendo ainda, o credor requerer a execução da 

sentença e, em não o fazendo, no prazo de 48 horas os autos serão 

arquivados com as devidas formalidades, sem prejuízo de 

desarquivamento a pedido da parte interessada. À submissão do Juiz de 

Direito para fins do disposto no artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Guarantã do 

Norte, 28 de Abril de 2016. Katiúscia de Lima Macedo Severino Juíza Leiga

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010202-88.2016.8.11.0087

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA POLATO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT12918-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JEAN GARCIA DE FREITAS BEZERRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE GUARANTÃ DO NORTE DESPACHO Processo: 

8010202-88.2016.8.11.0087. REQUERENTE: ADRIANA POLATO 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. Antes de receber o recurso, certifique-se 

a Secretaria acerca da tempestividade das razões interpostas pelo 

requerido e das contrarrazões apresentadas pela parte autora. Após, 

conclusos. Guarantã do Norte/MT, 17 de abril de 2020. Jean Garcia de 

Freitas Bezerra Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010195-96.2016.8.11.0087

Parte(s) Polo Ativo:

BRENO DIAS RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT12918-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JEAN GARCIA DE FREITAS BEZERRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE GUARANTÃ DO NORTE DESPACHO Processo: 

8010195-96.2016.8.11.0087. REQUERENTE: BRENO DIAS RODRIGUES 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. Antes de receber o recurso, certifique-se 

a Secretaria acerca da tempestividade das razões interpostas pelo 

requerido e das contrarrazões apresentadas pela parte autora. Após, 

conclusos. Guarantã do Norte/MT, 17 de abril de 2020. Jean Garcia de 

Freitas Bezerra Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010191-59.2016.8.11.0087

Parte(s) Polo Ativo:

VANDERLA ALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT12918-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JEAN GARCIA DE FREITAS BEZERRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE GUARANTÃ DO NORTE DESPACHO Processo: 

8010191-59.2016.8.11.0087. REQUERENTE: VANDERLA ALVES DA SILVA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO Vistos. Antes de receber o recurso, 

certifique-se a Secretaria acerca da tempestividade das razões 

interpostas pelo requerido e das contrarrazões apresentadas pela parte 

autora. Após, conclusos. Guarantã do Norte/MT, 17 de abril de 2020. Jean 

Garcia de Freitas Bezerra Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000070-23.2018.8.11.0087

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO VIEIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

JONES EVERSON CARDOSO OAB - SP146007 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JEAN GARCIA DE FREITAS BEZERRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE GUARANTÃ DO NORTE DESPACHO Processo: 

1000070-23.2018.8.11.0087. REQUERENTE: ANTONIO VIEIRA DOS 

SANTOS REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos. Antes de receber 

o recurso, certifique-se a Secretaria acerca da tempestividade das razões 

interpostas pela parte autora. Após, conclusos. Guarantã do Norte/MT, 17 

de abril de 2020. Jean Garcia de Freitas Bezerra Juiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010176-61.2014.8.11.0087

Parte(s) Polo Ativo:

CESAR DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA CAROLINA LENZI OAB - MT0013287A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JEAN GARCIA DE FREITAS BEZERRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE GUARANTÃ DO NORTE DECISÃO Processo: 

8010176-61.2014.8.11.0087. REQUERENTE: CESAR DA SILVA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Certificada a tempestividade do 

recurso interposto pelo requerido (ID 29919711), recebo o recurso 

inominado somente em seu efeito devolutivo, nos termos do art. 43 da Lei 

nº 9.099/95. Intime-se o recorrido para, querendo, contrarrazoar, no prazo 

de 10 (dez) dias. Posteriormente, remetam-se os autos à Turma Recursal, 

observadas as cautelas de estilo. Cumpra-se. Guarantã do Norte/MT, 17 

de abril de 2020. Jean Garcia de Freitas Bezerra Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000300-31.2019.8.11.0087

Parte(s) Polo Ativo:

ANA CLAUDIA PICOLOTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO HENRIQUE ALVES OAB - MT0011064A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MS GESTAO DE NEGOCIOS LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SOLANGE CALEGARO OAB - MS17450 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JEAN GARCIA DE FREITAS BEZERRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE GUARANTÃ DO NORTE DECISÃO Processo: 

1000300-31.2019.8.11.0087. REQUERENTE: ANA CLAUDIA PICOLOTO 

REQUERIDO: MS GESTAO DE NEGOCIOS LTDA - ME Vistos, etc. Defiro os 

benefícios da justiça gratuita. Certificada a tempestividade do recurso 

interposto pela requerente (ID 29998848), recebo o recurso inominado 

somente em seu efeito devolutivo, nos termos do art. 43 da Lei nº 

9.099/95. Já inclusas as contrarrazões, remetam-se os autos à Turma 

Recursal, observadas as cautelas de estilo. Cumpra-se. Guarantã do 

Norte/MT, 17 de abril de 2020. Jean Garcia de Freitas Bezerra Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010077-23.2016.8.11.0087

Parte(s) Polo Ativo:

MARIULZA HIPOLITO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA CAROLINA LENZI OAB - MT0013287A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT13431-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JEAN GARCIA DE FREITAS BEZERRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE GUARANTÃ DO NORTE DECISÃO Processo: 

8010077-23.2016.8.11.0087. REQUERENTE: MARIULZA HIPOLITO 

REQUERIDO: CLARO S.A. Vistos, etc. Já deferidos os benefícios da 

justiça gratuita e certificada a tempestividade do recurso interposto pela 

requerente (ID 30011063), recebo o recurso inominado somente em seu 

efeito devolutivo, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95. Considerando 

já estarem inclusas as contrarrazões, remetam-se os autos à Turma 

Recursal, observadas as cautelas de estilo. Cumpra-se. Guarantã do 

Norte/MT, 17 de abril de 2020. Jean Garcia de Freitas Bezerra Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000110-39.2017.8.11.0087

Parte(s) Polo Ativo:

SIDNEIA PAULUCCI DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT14232-O (ADVOGADO(A))

ELAINE FREIRE ALVES OAB - MT12952-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO SA CREDITO IMOBILIARIO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JEAN GARCIA DE FREITAS BEZERRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE GUARANTÃ DO NORTE DECISÃO Processo: 

1000110-39.2017.8.11.0087. REQUERENTE: SIDNEIA PAULUCCI DE JESUS 

REQUERIDO: BRADESCO SA CREDITO IMOBILIARIO Vistos, etc. Certificada 

a tempestividade do recurso interposto pelo requerido (ID 26501927) e 

comprovado o preparo, recebo o recurso inominado somente em seu 

efeito devolutivo, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95. Considerando 

que o recorrido foi intimado sob ID 26509390 para contrarrazoar, 

certifique-se o decurso do prazo. Posteriormente, remetam-se os autos à 

Turma Recursal, observadas as cautelas de estilo. Cumpra-se. Guarantã 

do Norte/MT, 17 de abril de 2020. Jean Garcia de Freitas Bezerra Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000137-85.2018.8.11.0087

Parte(s) Polo Ativo:

EDIMILSON DE LUCA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESDRA SILVA DOS SANTOS OAB - MT15916-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT13333-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JEAN GARCIA DE FREITAS BEZERRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE GUARANTÃ DO NORTE DECISÃO Processo: 

1000137-85.2018.8.11.0087. REQUERENTE: EDIMILSON DE LUCA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Mantenho os benefícios da justiça 

gratuita. Certificada a tempestividade do recurso interposto pela 

requerente (ID 26635334), recebo o recurso inominado somente em seu 

efeito devolutivo, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95. Já inclusas as 

contrarrazões, remetam-se os autos à Turma Recursal, observadas as 

cautelas de estilo. Cumpra-se. Guarantã do Norte/MT, 17 de abril de 2020. 

Jean Garcia de Freitas Bezerra Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Processo Número: 8010165-61.2016.8.11.0087

Parte(s) Polo Ativo:

JOENIL RODRIGUES DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT12918-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JEAN GARCIA DE FREITAS BEZERRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE GUARANTÃ DO NORTE DECISÃO Processo: 

8010165-61.2016.8.11.0087. REQUERENTE: JOENIL RODRIGUES DO 

NASCIMENTO REQUERIDO: BANCO BRADESCO Vistos, etc. Certificada a 

tempestividade do recurso interposto pelo requerido (ID 26451697) e 

comprovado o preparo, recebo o recurso inominado somente em seu 

efeito devolutivo, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95. Já inclusas as 

contrarrazões, remetam-se os autos à Turma Recursal, observadas as 

cautelas de estilo. Cumpra-se. Guarantã do Norte/MT, 17 de abril de 2020. 

Jean Garcia de Freitas Bezerra Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000242-62.2018.8.11.0087

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO PEREIRA SANDIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IVAN CARLOS SANTORE OAB - MT0006170A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO CELESTINO CORREA DA COSTA NETO OAB - MT4611-O 

(ADVOGADO(A))

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JEAN GARCIA DE FREITAS BEZERRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE GUARANTÃ DO NORTE DECISÃO Processo: 

1000242-62.2018.8.11.0087. REQUERENTE: FERNANDO PEREIRA SANDIM 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos, etc. Defiro os benefícios 

da justiça gratuita. Certificada a tempestividade do recurso interposto pela 

requerente (ID 26530943), recebo o recurso inominado somente em seu 

efeito devolutivo, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95. Já inclusas as 

contrarrazões, remetam-se os autos à Turma Recursal, observadas as 

cautelas de estilo. Cumpra-se. Guarantã do Norte/MT, 17 de abril de 2020. 

Jean Garcia de Freitas Bezerra Juiz de Direito

Comarca de Guiratinga

Vara Única

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000252-31.2019.8.11.0036

Parte(s) Polo Ativo:

W. M. D. A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILMARY DOS SANTOS VILELA OAB - MT20662/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. D. C. A. (REQUERIDO)

I. N. C. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

GUIRATINGA Cer t i dão  de  Impu ls ionamento  Processo : 

1000252-31.2019.8.11.0036 Em cumprimento a Decisão ID 28019011, 

INTIMO a Dra. WILMARY DOS SANTOS VILELA, via DJE, acerca de sua 

nomeação como advogada dativa da parte autora, e para que APRESENTE 

no prazo de 15 (quinze) dias o endereço atualizado dos requeridos, bem 

como requeira o que entender de direito. Guiratinga/MT, 23 de abril de 

2020 KELLVIN CESAR LOPES Técnico Judiciário SEDE DA VARA ÚNICA 

DE GUIRATINGA E INFORMAÇÕES: AVENIDA ROTARY INTERNACIONAL, 

1525, SANTA MARIA BERTILA, GUIRATINGA - MT - CEP: 78760-000 

TELEFONE: (66) 34311387

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000591-87.2019.8.11.0036

Parte(s) Polo Ativo:

ARLINDO DE OLIVEIRA LOPES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JUVERCY ALVES GONCALVES JUNIOR OAB - MT25770/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

AYMORE (REQUERIDO)

ROGERIO DIEGO ARAUJO MANTOVANI 73043540115 (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM OAB - RJ0062192A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

GUIRATINGA Cer t i dão  de  Impu ls ionamento  Processo: 

1000591-87.2019.8.11.0036 Em cumprimento a Decisão ID 31444440, 

INTIMO a Parte Requerida via Sistema PJe e também via Diário Eletrônico 

para que, no prazo IMPRESCINDÍVEL de 03 (três) dias, EXCLUA e 

ABSTENHA da inscrição do nome da parte autora ARLINDO DE OLIVEIRA 

LOPES nos cadastros negativos dos órgãos de proteção ao crédito, 

referente ao contrato em comento, nº. 200330784887, SOB PENA DE 

MULTA DIÁRIA DE R$ 1.000,00 (um mil reais). Com o cumprimento, 

colacione nos autos a devida comprovação. Guiratinga/MT, 23 de abril de 

2020 KELLVIN CESAR LOPES Técnico Judiciário SEDE DA VARA ÚNICA 

DE GUIRATINGA E INFORMAÇÕES: AVENIDA ROTARY INTERNACIONAL, 

1525, SANTA MARIA BERTILA, GUIRATINGA - MT - CEP: 78760-000 

TELEFONE: (66) 34311387

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000301-72.2019.8.11.0036

Parte(s) Polo Ativo:

SUELY MACIEL LOPES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

KENI MARLOVA FORGIARINI OAB - MT16610 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

Processo n.º 1000301-72.2019.8.11.0036 Despacho. Vistos, etc. 

Considerado a situação excepcional e a expedição da Portaria-Conjunta nº 

249/2020, que determinou o fechamento das portas dos Fóruns das 

Comarcas do Estado de Mato Grosso e de quaisquer dependências do 

serviço judicial, no período de 20 de março a 20 de abril de 2020, na 

primeira e segunda instâncias, em decorrência das medidas temporárias 

de prevenção no contágio pelo COVID-19 (Novo Coronavírus), no âmbito 

do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, REDESIGNO A AUDIÊNCIA 

para o dia 14/07/2020 às 14h00min (MT), RECOLHENDO-SE os mandados 

anteriormente expedidos. INTIMEM-SE. Expeça-se o necessário. Às 

providências. Guiratinga/MT, 19 de março de 2020. Aroldo José Zonta 

Burgarelli Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000710-48.2019.8.11.0036

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE SALETE DOS SANTOS SATELES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANI MANTOVANI CARRENHO BERTONI OAB - MT8308-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REQUERIDO)

 

Processo n.º 1000710-48.2019.8.11.0036 Despacho. Vistos, etc. 

Considerado a situação excepcional e a expedição da Portaria-Conjunta nº 

249/2020, que determinou o fechamento das portas dos Fóruns das 

Comarcas do Estado de Mato Grosso e de quaisquer dependências do 

serviço judicial, no período de 20 de março a 20 de abril de 2020, na 

primeira e segunda instâncias, em decorrência das medidas temporárias 

de prevenção no contágio pelo COVID-19 (Novo Coronavírus), no âmbito 

do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, REDESIGNO A AUDIÊNCIA 
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para o dia 14/07/2020 às 14h30min (MT), RECOLHENDO-SE os mandados 

anteriormente expedidos. INTIMEM-SE. Expeça-se o necessário. Às 

providências. Guiratinga/MT, 19 de março de 2020. Aroldo José Zonta 

Burgarelli Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000188-84.2020.8.11.0036

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER OAB - PR22819-A (ADVOGADO(A))

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI OAB - MT17980-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WALTER DA SILVA JUNIOR (EXECUTADO)

MITOMI TANNO (EXECUTADO)

KEILA PEREIRA TANNO (EXECUTADO)

 

Autos n° 1000188-84.2020.8.11.0036 Execução de Título Extrajudicial 

Decisão. Vistos, etc. Tendo em vista que não há nos autos pedido relativo 

à Justiça Gratuita ou comprovante do pagamento de custas INTIME-SE o 

Requerente, através de seu advogado constituído, para recolher as 

custas processuais no prazo de 15 (quinze) dias, conforme valor atribuído 

à causa, sob pena de cancelamento da distribuição, nos termos do art. 

290 do Código de Processo Civil. Após, voltem-me os autos conclusos 

para análise da petição inicial. Intimem-se. Cumpra-se. Às providências. 

Guiratinga/MT, 16 de abril de 2020. Aroldo José Zonta Burgarelli Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1000072-15.2019.8.11.0036

Parte(s) Polo Ativo:

ERIDAN TRAJANO DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THALLES FELIPE VIEIRA LOPES MARTINS OAB - MT24816/O 

(ADVOGADO(A))

ANTONIO TRAJANO FILHO OAB - MT7098-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Hugo Marcos da Costa (REU)

Marcos Antônio Vieira (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

WILMARY DOS SANTOS VILELA OAB - MT20662/O (ADVOGADO(A))

 

INTIMO VOSSA PARA, SE QUISER, IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO, NO 

PRAZO LEGAL.

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1000667-14.2019.8.11.0036

Parte(s) Polo Ativo:

SIMONE DOURADO FEITOSA FERREIRA DE SANTANA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO CESAR DE OLIVEIRA OAB - MT0016686A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RENAILTON FERREIRA DE SANTANA (REU)

 

Intimação da parte autora, através de seu advogado, para que tome 

conhecimento da juntada de carta precatória com certidão negativa do 

Oficial de Justiça ID 31475989, manifestando nos autos, requerendo o que 

entender de direito, no prazo de dez (10) dias.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 10967 Nr: 230-10.2007.811.0036

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DCdO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RRP, LRP, KRS, KRZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elemar Elio Perinazzo - 

OAB:8780-MT, Michell José Giraldes Portela - OAB:10081/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDSON LUIZ TORTOLA - OAB:, 

Marcus Cesar Mesquita - OAB:5.036/MT

 Autos n. 230-10.2007.811.0036 (10967)

Cumprimento de Sentença

Decisão.

Vistos, etc.

DEFIRO EM PARTE o pedido da terceira interessada às fls. 759, uma vez 

que concedida a tutela provisória nos autos da Ação Rescisória nº 

1002259-07.2019.8.11.0000.

Desse modo, OFICIE-SE NOVAMENTE o MTPREV para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, RESTABELEÇA os valores da pensão percebida por MARISA 

AUGUSTA DA SILVA, com o pagamento dos devidos valores retroativos à 

data da liminar concedida, conforme supramencionada, e eventualmente 

não pagos.

Indefiro por ora, o pedido de aplicação de multa diária e crime de 

responsabilidade, uma vez que não há nos autos confirmação de 

recebimento do ofício expedido pela serventia deste juízo pelo órgão 

previdenciário estadual.

 No mais, DETERMINO o SOBRESTAMENTO deste feito até que aporte aos 

autos decisão final do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso no bojo 

da Ação Rescisória nº 1002259-07.2019.8.11.0000, logo, encaminhe-se o 

presente feito ao ARQUIVO PROVISÓRIO, até o aportamento do Acórdão 

nesses autos.

EXCEPCIONALMENTE, em virtude da expedição da Portaria-Conjunta nº 

249/2020, a qual determinou o fechamento das portas do Palácio da 

Justiça, dos Fóruns das Comarcas do Estado de Mato Grosso e de 

quaisquer dependências do serviço judicial, no período de 20 de março a 

20 de abril de 2020, bem como a Portaria-Conjunta nº 281/2020 que 

prorrogou o prazo inicialmente estabelecido para fechamento dos fóruns 

do Estado, na primeira e segunda instâncias, em decorrência das medidas 

temporárias de prevenção no contágio pelo COVID-19 (Novo Coronavírus) 

a presente decisão VALERÁ COMO OFÍCIO, CARTA PRECATÓRIA e 

MANDANDO, e o que mais couber para o estrito cumprimento desta 

decisão.

Cumpra-se. Intimem-se.

Expeça-se o necessário.

Guiratinga/MT, 22/04/2020.

 Aroldo José Zonta Burgarelli

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 38100 Nr: 1119-80.2015.811.0036

 AÇÃO: Alvará Judicial->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edith Alves Gonzaga

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leonardo Frederico 

Lopes-Defensor Público - OAB:Mat.100552/DP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 1119-80.2015.811.0036 (38100)

Alvará Judicial

Sentença.

Vistos, etc.

Trata-se de ação de Alvará Judicial, proposta por EDITH ALVES 

GONZAGA, já qualifica nos autos, para levantamento de valores 

depositados em instituições bancárias em nome do falecido Aguinel Nunes 

Alves, igualmente qualificado.

 Durante o trâmite processual, após resposta aos ofícios expedidos à 

instituição bancária, intimou-se a parte autora para que se manifestasse 

acerca do teor dos documentos acostados pelo banco (ref. 43).

Contudo, a parte autora, mesmo devidamente intimada pessoalmente (Ref. 

50), não promoveu os atos ou as diligências que lhe incumbia, 

transcorrendo “in albis” o prazo para manifestação, conforme certidão de 

Ref. 54.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório. Fundamento.

Diante de tais considerações, torna-se impossível a continuidade do 

presente feito, visto que a parte autora manteve-se inerte quanto ao 

cumprimento do ato e diligências determinadas por este Juízo, deixando a 

causa abandonada por mais de 30 (trinta) dias, conforme estabelece art. 

485, III e §1º do Novo CPC.

 Dessa forma, uma vez que a parte autora foi devidamente intimada, 

inclusive, pessoalmente e manteve-se inerte para o cumprimento dos atos 
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processuais, a extinção do feito, sem resolução do mérito, ex officio, é 

medida que se impõe.

Decido.

Ex positis, patente o desinteresse com o andamento e prosseguimento do 

feito, JULGO EXTINTO O PRESENTE PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, na forma do artigo 485, inciso III e §1º do Novo Código de 

Processo Civil.

DEIXO de condenar a parte autora em custas e despesas processuais por 

ser beneficiária da justiça gratuita.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Transitado em julgado, em nada sendo requerido. ARQUIVEM-SE os autos 

com as baixas e anotações de praxe.

Guiratinga/MT, 22/04/2020.

Aroldo José Zonta Burgarelli

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 38323 Nr: 1217-65.2015.811.0036

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Murilo Ayres Luna

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Leonardo Frederico 

Lopes-Defensor Público - OAB:Mat.100552/DP, Thalles Felipe 

Vieira Lopes Martins - OAB:MT/24816/O

 Ante o exposto, nos termos dos artigos 107, inciso IV c/c artigo 109, 

inciso VI do Código Penal, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE do réu 

MURILO AYRES LUNA em razão da ocorrência da prescrição da 

pretensão punitiva.

Certificado o trânsito em julgado, encaminhem os presentes autos ao 

arquivo procedendo-se às baixas e anotações de estilo, independente de 

nova determinação.

Sem custas.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Guiratinga/MT, 22/04/2020.

Aroldo José Zonta Burgarelli

 Juiz de Direito

Comarca de Itaúba

Vara Única

Decisão

Decisão Classe: CNJ-279 ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80

Processo Número: 1000039-39.2019.8.11.0096

Parte(s) Polo Ativo:

ELCIO RODRIGUES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

João Guedes Carrara OAB - MT0014865A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

GISELDA REGINA SOBREIRA DE OLIVEIRA ANDRADE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE ITAÚBA 

DECISÃO Processo: 1000039-39.2019.8.11.0096. REQUERENTE: ELCIO 

RODRIGUES DOS SANTOS REQUERIDO: BANCO BRADESCO SA Vistos, 

etc. 1) Sem delongas, tendo em vista que se trata de procedimento de 

jurisdição voluntária e há informação nos autos de outros herdeiros, 

CITEM-SE os interessados, por edital, para querendo responder os termos 

da inicial, conforme determina o artigo 721 do Código de Processo Civil ou 

PODERÁ a parte requerente trazer ao processo a concordância dos 

demais herdeiros com o levantamento. 2) Transcorrido o prazo assinalado, 

ABRA-SE vista a parte requerente para pugnar pelo que entender de 

direito, em 05 dias. 3) Após tudo cumprido, VENHA-ME o processo 

concluso para demais deliberações. CUMPRA-SE, servindo a presente, no 

que couber, como TERMO DE COMPROMISSO, MANDADO, OFÍCIO, CARTA 

PRECATÓRIA, CARTA DE INTIMAÇÃO, NOTIFICAÇÃO e CITAÇÃO. 

Itaúba/MT, data da assinatura digital. Giselda Regina Sobreira de Oliveira 

Andrade Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000084-09.2020.8.11.0096

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO APARECIDO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MICHELLY FERNANDA MELCHERT OAB - MT0018610A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (REU)

Magistrado(s):

GISELDA REGINA SOBREIRA DE OLIVEIRA ANDRADE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE ITAÚBA 

DECISÃO Processo: 1000084-09.2020.8.11.0096 AUTOR: RODRIGO 

APARECIDO DA SILVA REU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS Vistos etc. 1) Inicialmente, preenchidos os requisitos legais (CPC, 

art.319), RECEBO a petição inicial em todos seus termos. 2) Sem prejuízo, 

DEFIRO o pedido de justiça gratuita, uma vez que neste momento 

preenchem os requisitos autorizadores (art. 99, e parágrafos do CPC), 

podendo ser revogado a qualquer tempo. 3) Ademais, diante do ofício 

circular nº 001/2016-PFE-INSS-SINOP de onde se extrai a impossibilidade 

dos Procuradores em comparecer nas audiências de conciliação, bem 

como em razão das especificidades da causa e de modo a adequar o rito 

processual às necessidades do conflito, DEIXO para momento oportuno a 

análise da conveniência da audiência de conciliação. (CPC, art. 139, VI e 

Enunciado n. 35 da ENFAM). 4) Tendo em vista que a actio em apreço 

tramita perante este juízo em função do âmbito da jurisdição delegada da 

Justiça Estadual para processar e julgar questões que, a priori, são de 

competência da Justiça Federal, NOMEIO como perita do juízo a Dra. Eliana 

Kawaguti, inscrita no CRM 3025- MT, que deverá servir escrupulosamente 

o encargo. 5) In casu, pelo Ofício n. 43/2011-PFE-INSS-SINOP-MT, datado 

de 20.04.2011, a Procuradoria Federal Especializada-INSS-SINOP/MT 

concorda que, em benefícios previdenciários afetos à área médica, bem 

como a levantamento socioeconômico, seja primeiramente realizada a 

perícia, para após ser procedida à sua citação, com o que seria outorgada 

maior celeridade ao deslinde da demanda. Com a missiva, vale ressaltar, já 

encaminhou os quesitos para serem respondidos pelo “expert”. 6) Nos 

termos do artigo 1º da Resolução nº 305, de 07 de outubro de 2014, do 

Conselho da Justiça Federal, as despesas com advogados dativos e 

peritos no âmbito da jurisdição delegada correrão à conta da Justiça 

Federal, sendo observado, nos termos do art. 28, da Resolução sobredita, 

os limites mínimo e máximo estabelecidos na Tabela V e, no que couber, os 

critérios previstos no art. 25. Destarte, em observância ao disposto no art. 

507, §2º, da CNGC-2015/2016 e ao teor da Resolução nº 305/2014 – CJF, 

FIXO os honorários periciais em R$400,00 (quatrocentos reais), 

principalmente em razão das limitações e/ou ausência de profissionais 

especializados na jurisdição norte-interiorana do Estado de Mato Grosso, 

cujas distancias a serem percorridas são extremamente grandes, as 

condições de vida e trabalho são precárias, o que não gera atrativos para 

que médicos se instalem e exerçam a profissão nesse região afastada do 

Brasil. Diante dessa inexorável realidade, aliado ao fato de que se não 

forem bem remunerados os médicos dessa região, em virtude da 

sobrecarga de trabalhos, não aceitam a nomeação, é obvio que, sob pena 

de se negar a jurisdição ao cidadão hipossuficiente, deve-se arbitrar 

honorários periciais razoáveis e acima da média que ocorre nas grandes 

cidades. 7) FACULTO, ainda, a parte autora, dentro do prazo de 15 

(quinze) dias, a indicação de assistente técnico (art. 465, §1º, I e II, do 

Código de Ritos). 8) INTIME-SE a parte autora, em 05 dias, para querendo 

apresentar quesitos, DETERMINO que, após decorrido o prazo indicado, 

INTIME-SE a especialista para indicar o dia e horário disponível para 

realização da perícia, devendo apresentar o laudo pericial no prazo 

máximo de 30 (trinta) dias, respondendo os quesitos apresentados pelas 

partes, bem como os apresentados pelo juízo in verbis: A. Qual (is) a (s) 

atividade (s) laborativa (s) habitual (is) do periciando (a)? Em caso de 

estar atualmente desempregado (a), qual a última atividade profissional 

desempenhada? Até quando? B. O (a) periciando (a) é portador de 

doença ou afecção? Qual ou quais? C. Em caso afirmativo, essa doença 

ou afecção o (a) incapacita para O SEU TRABALHO OU PARA A SUA 

ATIVIDADE HABITUAL? (A negativa a este quesito torna prejudicados os 

quesitos de nº D a L). D. A patologia incapacitante em questão decorre do 

exercício de seu trabalho habitual? E. A patologia incapacitante em 

questão decorre de acidente de qualquer natureza (art. 71, § 2º, Decreto 
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3048/99)? F. A patologia em questão o (a) incapacita para o exercício de 

TODA E QUALQUER ATIVIDADE que lhe garanta subsistência? Ou seja, 

pode-se afirmar que a incapacidade é TOTAL? G. O (a) periciando (a) é 

INSUSCEPTÍVEL de recuperação ou reabilitação para o exercício de outra 

atividade que lhe garanta subsistência? Ou seja, pode-se firmar que a 

incapacidade é DEFINITIVA? H. Considerando: incapacidade total = 

incapacidade para toda e qualquer atividade laboral; incapacidade parcial 

= incapacidade, ao menos, para a atividade habitual; incapacidade 

definitiva = sem prognóstico de recuperação; incapacidade temporária = 

com prognóstico de recuperação (informar data da possível reabilitação 

e/ou tempo de tratamento necessário), defina se a incapacidade verificada 

é: a) total e definitiva; b) total e temporária; c) parcial e definitiva; d) parcial 

e temporária. 9. Em se tratando de periciando (a) incapacitado (a), favor 

determinar dia, mês e ano do início da DOENÇA e da INCAPACIDADE. I. 

Com base em que documento do processo foi fixada a data do início da 

incapacidade? A fixação baseou-se apenas nas declarações do (a) 

periciando (a)? J. O (a) periciando (a), em caso de incapacidade total e 

definitiva, necessita da assistência permanente de outra pessoa? L. O (a) 

periciando (a) está acometido de: tuberculose ativa, hanseníase, alienação 

mental, neoplasia maligna, cegueira, paralisia irreversível e incapacitante, 

cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, 

nefropatia grave, estado avançado de doença de Paget (osteíte 

deformante), síndrome de deficiência imunológica adquirida (AIDS) e ou 

contaminação por radiação? 9) ENCAMINHE-SE a Sra. Perita os quesitos 

das partes, bem como os quesitos do juízo. Deverá a Gestora Judiciária, 

assim que informada da data da realização dos trabalhos periciais, 

proceder às intimações necessárias. 10) Após a juntada do laudo, com o 

encaminhamento dos autos, CITE-SE a parte Ré para contestar o feito no 

prazo de 30 (trinta) dias úteis (NCPC, art. 183), oportunidade em que 

manifestará sobre o laudo médico. 11) Em seguida, INTIME-SE a parte 

autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, querendo, manifestar sobre a 

perícia, quando poderá, se for o caso, confrontar documentos e teses 

levantadas na contestação. 12) Com a manifestação das partes, 

REQUISITE-SE pagamento, na forma estabelecida pela Resolução n. 

305/2014 da CJF. 13) Ademais, INTIMEM-SE as partes em 10 dias, para 

informar se há outras provas a produzir, especificando-as, 

justificadamente. 14) Após tudo cumprido, FAÇAM-ME os autos conclusos 

para julgamento antecipado da lide ou designação de audiência, conforme 

o caso. Cumpra-se, servindo a presente, no que couber, como TERMO DE 

COMPROMISSO, MANDADO, OFÍCIO, CARTA PRECATÓRIA, CARTA DE 

INTIMAÇÃO, NOTIFICAÇÃO e CITAÇÃO. Itaúba/MT, data da assinatura 

digital. Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000100-60.2020.8.11.0096

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIO TEIXEIRA DO PRADO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

WEDERSON FRANCISCO DA SILVA OAB - MT0012611A-B 

(ADVOGADO(A))

NEUZA BATISTA DA SILVA OAB - MT0016598A (ADVOGADO(A))

SILVANA DA FONSECA ROSAS OAB - MT19926/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

GISELDA REGINA SOBREIRA DE OLIVEIRA ANDRADE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE ITAÚBA 

DECISÃO Processo: 1000100-60.2020.8.11.0096. AUTOR(A): CLAUDIO 

TEIXEIRA DO PRADO REU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 

Vistos, etc. Trata-se de ação previdenciária, objetivando a concessão do 

benefício auxílio-doença e a conversão em aposentadoria por invalidez, 

com pedido de antecipação dos efeitos da tutela, ajuizada por CLAUDIO 

TEIXEIRA DO PRADO em desfavor do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL – INSS, ambos devidamente qualificados. Aduz a parte autora, em 

síntese, que possui todos os requisitos necessários para perceber o 

benefício pleiteado e, por isso socorre a este Juízo. Carreou com a inicial 

os documentos de Id. n.º 31314098, 31314100, 31314103, 31314104, 

31314105, 31314107, 31314117, 31314127, 31314131. É O RELATÓRIO. 

DECIDO. De proêmio, verifico que almeja a parte autora a concessão da 

tutela antecipada de seu pedido, para ser agraciada com a concessão do 

benefício auxílio-doença, o que julga fazer direito logo no início da 

demanda. Pois bem. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência) 

vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o 

modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São 

provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não 

se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. Nesse 

passo, para a concessão dos efeitos da tutela antecipada é necessário 

que haja elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de 

dano ou o risco ao resultado útil do processo, ou seja, devem ser 

preenchidos os requisitos elencados no artigo 300 do CPC, com a seguinte 

redação: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver 

elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou 

o risco ao resultado útil do processo”. À luz do entendimento dos ilustres 

doutrinadores Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery (In 

Comentários ao Código de Processo Civil. Novo CPC – Lei 13.105/2015, ed. 

Revista dos Tribunais, 1.ª ed., 2015, p. 857/858): "(...) Duas situações, 

distintas e não cumulativas entre si, ensejam a tutela a tutela de urgência. 

A primeira hipótese autorizadora dessa antecipação é o periculum in mora, 

segundo expressa disposição do CPC 300. Esse perigo, como requisito 

para a concessão da tutela de urgência, é o mesmo elemento de risco que 

era exigido, no sistema do CPC/1973, para a concessão de qualquer 

medida cautelar ou em alguns casos de antecipação de tutela”. “(...) 

Também é preciso que a parte comprove a existência de plausibilidade do 

direito por ela afirmado (fumus boni iuris). Assim, a tutela de urgência visa 

assegurar a eficácia do processo de conhecimento ou do processo de 

execução”. A tutela antecipada é um instituto introduzido no direito 

processual civil para garantir a prestação jurisdicional efetiva e eficaz, 

vez que a justiça tardia é o mesmo que injustiça manifesta. Entretanto, 

apesar da cognição em casos tais ser apenas superficial, isto é, não 

exauriente, deve o Julgador, ao concedê-la, ter um mínimo de 

probabilidade de direito, de modo a indicar que em uma análise 

perfunctória assiste direito à parte demandante, não significando que a 

medida não possa vir a ser modificada, tendo em vista que a tutela de 

urgência pode ser revogada a qualquer momento. Nessa conjuntura, a 

tutela de urgência recomenda cautela, não se descartando exigir caução 

idônea, que, todavia, pode ser dispensada se constatada hipossuficiência 

da parte. De todo modo, se for de natureza antecipada (mérito), e não de 

mera guarida ao resultado útil do processo (cautelar), não será conferida 

quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Com 

efeito, a parte requerente pretende por meio da tutela de urgência a 

concessão do auxílio-doença, para tanto juntou relatórios médicos, 

documentos que comprovam a qualidade de segurado e o indeferimento 

administrativo do INSS (Id’s. n.º31314103, 31314104, 31314105, 

31314107, 31314117, 31314127, 31314131), o que indica que a parte 

possui qualidade de segurado. Por outro lado, o perigo da infrutuosidade, 

consoante a lição do professor Alexandre Freitas Câmara (in Lições de 

Direito Processo Civil, Vol. III, editora Lúmen Júris, 2000), é compreendida 

nas seguintes palavras: “toda vez que houver fundado receio de que a 

efetividade de um processo venha a sofrer dano irreparável, ou de difícil 

reparação, em razão do tempo necessário para que possa ser entregue a 

tutela jurisdicional nele buscada, estará presente o requisito do “periculum 

in mora, exigido para a concessão da tutela jurisdicional cautelar”. Nessa 

toada, nota-se que o autor não preenche o requisito do perigo de dano, 

uma vez que a apesar de todo acervo documental juntado, compulsando 

os autos, observa-se que não existem, por ora, provas suficientes para 

agasalhar a pretensão antecipatória, de modo que se torna imprescindível 

a realização de perícia para que seja auferido a existência dos requisitos 

do artigo 300 do CPC, não havendo por isto o cumprimento dos requisitos 

de probabilidade do direito e o perigo de dano, requisitos necessários ao 

deferimento da tutela de urgência. Assim, tendo em vista que não estão 

presentes os requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil, o 

indeferimento da tutela de urgência é medida que se impõe. 1) Ante o 

exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência, podendo ser objeto de 

reapreciação em momento oportuno, se a parte nele insistir, uma vez que 

é cabível o pleito de antecipação de tutela a qualquer momento. 2) Sem 

prejuízo, DEFIRO o pedido de justiça gratuita, uma vez que neste momento 

preenchem os requisitos autorizadores (art. 99, e parágrafos do CPC), 

podendo ser revogado a qualquer tempo. 3) Ademais, diante do ofício 

circular nº 001/2016-PFE-INSS-SINOP de onde se extrai a impossibilidade 

dos Procuradores em comparecer nas audiências de conciliação, bem 

como em razão das especificidades da causa e de modo a adequar o rito 

processual às necessidades do conflito, DEIXO para momento oportuno a 

análise da conveniência da audiência de conciliação. (CPC, art. 139, VI e 

Enunciado n. 35 da ENFAM). 4) Tendo em vista que a actio em apreço 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1072024/4/2020 Página 708 de 870



tramita perante este juízo em função do âmbito da jurisdição delegada da 

Justiça Estadual para processar e julgar questões que, a priori, são de 

competência da Justiça Federal, NOMEIO como perita do juízo a Dra. Eliana 

Kawaguti, inscrita no CRM 3025- MT, que deverá servir escrupulosamente 

o encargo. 5) In casu, pelo Ofício n. 43/2011-PFE-INSS-SINOP-MT, datado 

de 20.04.2011, a Procuradoria Federal Especializada-INSS-SINOP/MT 

concorda que, em benefícios previdenciários afetos à área médica, bem 

como a levantamento socioeconômico, seja primeiramente realizada a 

perícia, para após ser procedida à sua citação, com o que seria outorgada 

maior celeridade ao deslinde da demanda. Com a missiva, vale ressaltar, já 

encaminhou os quesitos para serem respondidos pelo “expert”. 6) Nos 

termos do artigo 1º da Resolução nº 305, de 07 de outubro de 2014, do 

Conselho da Justiça Federal, as despesas com advogados dativos e 

peritos no âmbito da jurisdição delegada correrão à conta da Justiça 

Federal, sendo observado, nos termos do art. 28, da Resolução sobredita, 

os limites mínimo e máximo estabelecidos na Tabela V e, no que couber, os 

critérios previstos no art. 25. Destarte, em observância ao disposto no art. 

507, §2º, da CNGC-2015/2016 e ao teor da Resolução nº 305/2014 – CJF, 

FIXO os honorários periciais em R$400,00 (quatrocentos reais), 

principalmente em razão das limitações e/ou ausência de profissionais 

especializados na jurisdição norte-interiorana do Estado de Mato Grosso, 

cujas distancias a serem percorridas são extremamente grandes, as 

condições de vida e trabalho são precárias, o que não gera atrativos para 

que médicos se instalem e exerçam a profissão nesse região afastada do 

Brasil. Diante dessa inexorável realidade, aliado ao fato de que se não 

forem bem remunerados os médicos dessa região, em virtude da 

sobrecarga de trabalhos, não aceitam a nomeação, é obvio que, sob pena 

de se negar a jurisdição ao cidadão hipossuficiente, deve-se arbitrar 

honorários periciais razoáveis e acima da média que ocorre nas grandes 

cidades. 7) FACULTO, ainda, a parte autora, dentro do prazo de 15 

(quinze) dias, a indicação de assistente técnico (art. 465, §1º, I e II, do 

Código de Ritos). 8) Visto que apresentados quesitos pela parte autora, 

DETERMINO que, após decorrido o prazo acima indicado, INTIME-SE a 

especialista para indicar o dia e horário disponível para realização da 

perícia, devendo apresentar o laudo pericial no prazo máximo de 30 (trinta) 

dias, respondendo os quesitos apresentados pelas partes, bem como os 

apresentados pelo juízo in verbis: A. Qual (is) a (s) atividade (s) laborativa 

(s) habitual (is) do periciando (a)? Em caso de estar atualmente 

desempregado (a), qual a última atividade profissional desempenhada? 

Até quando? B. O (a) periciando (a) é portador de doença ou afecção? 

Qual ou quais? C. Em caso afirmativo, essa doença ou afecção o (a) 

incapacita para O SEU TRABALHO OU PARA A SUA ATIVIDADE 

HABITUAL? (A negativa a este quesito torna prejudicados os quesitos de 

nº D a L). D. A patologia incapacitante em questão decorre do exercício de 

seu trabalho habitual? E. A patologia incapacitante em questão decorre de 

acidente de qualquer natureza (art. 71, § 2º, Decreto 3048/99)? F. A 

patologia em questão o (a) incapacita para o exercício de TODA E 

QUALQUER ATIVIDADE que lhe garanta subsistência? Ou seja, pode-se 

afirmar que a incapacidade é TOTAL? G. O (a) periciando (a) é 

INSUSCEPTÍVEL de recuperação ou reabilitação para o exercício de outra 

atividade que lhe garanta subsistência? Ou seja, pode-se firmar que a 

incapacidade é DEFINITIVA? H. Considerando: incapacidade total = 

incapacidade para toda e qualquer atividade laboral; incapacidade parcial 

= incapacidade, ao menos, para a atividade habitual; incapacidade 

definitiva = sem prognóstico de recuperação; incapacidade temporária = 

com prognóstico de recuperação (informar data da possível reabilitação 

e/ou tempo de tratamento necessário), defina se a incapacidade verificada 

é: a) total e definitiva; b) total e temporária; c) parcial e definitiva; d) parcial 

e temporária. 9. Em se tratando de periciando (a) incapacitado (a), favor 

determinar dia, mês e ano do início da DOENÇA e da INCAPACIDADE. I. 

Com base em que documento do processo foi fixada a data do início da 

incapacidade? A fixação baseou-se apenas nas declarações do (a) 

periciando (a)? J. O (a) periciando (a), em caso de incapacidade total e 

definitiva, necessita da assistência permanente de outra pessoa? L. O (a) 

periciando (a) está acometido de: tuberculose ativa, hanseníase, alienação 

mental, neoplasia maligna, cegueira, paralisia irreversível e incapacitante, 

cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, 

nefropatia grave, estado avançado de doença de Paget (osteíte 

deformante), síndrome de deficiência imunológica adquirida (AIDS) e ou 

contaminação por radiação? 9) ENCAMINHE-SE a Sra. Perita os quesitos 

das partes, bem como os quesitos do juízo. Deverá a Gestora Judiciária, 

assim que informada da data da realização dos trabalhos periciais, 

proceder às intimações necessárias. 10) Após a juntada do laudo, com o 

encaminhamento dos autos, CITE-SE a parte Ré para contestar o feito no 

prazo de 30 (trinta) dias úteis (NCPC, art. 183), oportunidade em que 

manifestará sobre o laudo médico. 11) Em seguida, INTIME-SE a parte 

autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, querendo, manifestar sobre a 

perícia, quando poderá, se for o caso, confrontar documentos e teses 

levantadas na contestação. 12) Com a manifestação das partes, 

REQUISITE-SE pagamento, na forma estabelecida pela Resolução n. 

305/2014 da CJF. 13) Ademais, INTIMEM-SE as partes em 10 dias, para 

informar se há outras provas a produzir, especificando-as, 

justificadamente. 14) Após tudo cumprido, FAÇAM-ME os autos conclusos 

para julgamento antecipado da lide ou designação de audiência, conforme 

o caso. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, servindo a presente, no que couber, 

como TERMO DE COMPROMISSO, MANDADO, OFÍCIO, CARTA 

PRECATÓRIA, CARTA DE INTIMAÇÃO, NOTIFICAÇÃO e CITAÇÃO. 

Itaúba/MT, data da assinatura digital. Giselda Regina Sobreira de Oliveira 

Andrade Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000218-70.2019.8.11.0096

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA CRISTINA NIZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAYTON OLIMPIO PINTO OAB - MT23858/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDERSON SOUZA FLORENTINO (REU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

GISELDA REGINA SOBREIRA DE OLIVEIRA ANDRADE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE ITAÚBA 

SENTENÇA Processo: 1000218-70.2019.8.11.0096. AUTOR(A): MARCIA 

CRISTINA NIZA REU: ANDERSON SOUZA FLORENTINO Vistos, etc. 

Trata-se de ação de alimentos, movida por BRUNA KARYNE NIZA em face 

de ANDERSON SOUZA FLORENTINO, ambos qualificados. Recepcionada a 

causa pela r. decisão de Id. n.º 20283444. As parte se compuseram 

amigavelmente em audiência de conciliação, conforme termo de audiência 

de Id. n.º 24861389, de modo a requerer a homologação do acordo. 

Instado a se manifestar, o presentante do Ministério Público no Id. n.º 

28668297, pugnou pela homologação do acordo entabulado pelas partes, 

visto que os direitos do menor estão preservados. É O RELATO DO 

NECESSÁRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. De antemão, cumpre esclarecer 

que os feito que tenham por objeto o interesse de menores, devem 

observar a sua proteção integral e o que melhor atender os seus 

interesses, conforme instituído no artigo 227 da Constituição da República 

Federativa do Brasil, com a seguinte redação: “Art. 227. É dever da família, 

da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao 

jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à 

educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao 

respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de 

colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, 

exploração, violência, crueldade e opressão”. Malgrado tenha no 

processo interesse de menor, estes se encontram devidamente 

resguardados pelas condições definidas e pela participação do Parquet no 

feito, conforme manifestação de Id. n.º 28668297. As questões 

relacionadas à guarda, direito de visitas e alimentos, foram acordadas 

conforme descrito no Id. n.º 24861389. Desse modo, atendidos os 

interesses do menor, sendo todos os direitos resguardados e 

observados, verifico que não há óbice para homologação pretendida. 1) 

Posto isto, atendidas as formalidades legais, HOMOLOGO o acordo 

constante no Id. n.º 24861389 para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, fazendo seus termos parte integrante desta sentença e, por 

consequência, JULGO EXTINTO o processo, com resolução do mérito, nos 

termos do artigo 487, inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil. 2) 

CIENTIFIQUE-SE o presentante do Ministério Público. 3) SEM condenação 

em custas e despesas processuais, ante a hipossuficiência reconhecida. 

4) SEM condenação em honorários advocatícios, estes pela inexistência 

de contenciosidade. 5) Considerando a nomeação do Defensor dativo da 

requerente DR. CLAYTON OLIMPIO PINTO nesse pleito, conforme Id. n.º 

20280162, FIXO os honorários advocatícios em 02 URH, de acordo com a 
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tabela da OAB/MT e a proporcionalidade do serviço prestado. EXPEÇA-SE 

certidão de crédito em favor do Defensor dativo. 6) Tendo em vista que o 

requerido compareceu em audiência sem advogado, sendo nomeado para 

o ato o Defensor dativo DR. CILSO PEREIRA DOS SANTOS, conforme Id. 

n.º 24861389, FIXO os honorários advocatícios em 01 URH, de acordo 

com a tabela da OAB/MT e a proporcionalidade do serviço prestado. 

EXPEÇA-SE certidão de crédito em favor do Defensor dativo. 7) Registro 

automático da sentença com sua publicação, dispensado o uso do livro 

respectivo, a teor do art. 317, § 4.º, da CNGC. 8) Renunciado 

expressamente ao prazo recursal, certifique-se, anote-se, baixe-se e 

arquivem-se os autos. P. I. C CUMPRA-SE, servindo a presente, no que 

couber, como TERMO DE COMPROMISSO, MANDADO, OFÍCIO, CARTA 

PRECATÓRIA, CARTA DE INTIMAÇÃO, NOTIFICAÇÃO e CITAÇÃO. 

Itaúba/MT, data da assinatura digital. Giselda Regina Sobreira de Oliveira 

Andrade Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1000344-23.2019.8.11.0096

Parte(s) Polo Ativo:

ROSINEI MARTINS DA FONSECA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAYTON OLIMPIO PINTO OAB - MT23858/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JUCIDE MANOEL DE SANTANA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

GISELDA REGINA SOBREIRA DE OLIVEIRA ANDRADE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE ITAÚBA 

SENTENÇA Processo: 1000344-23.2019.8.11.0096. REQUERENTE: 

ROSINEI MARTINS DA FONSECA REQUERIDO: JUCIDE MANOEL DE 

SANTANA Vistos, etc. Trata-se de ação de divórcio consensual, c/c 

alimentos e guarda do menor Leonardo Martins de Santana, nascido em 

13/11/2006, movida conjuntamente por ROSINÊI MARTINS FONCÊCA 

SANTANA e JUCIDE MANOEL SANTANA, ambos já qualificados. Informado 

que os requerentes se casaram civilmente sob o regime de comunhão 

parcial de bens de 25/07/2009, vindo a se separarem. Aduz que da união 

adveio um filho, ainda menor e, durante a constância do matrimônio foram 

adquiridos bens. Recepcionada a causa pela r. decisão de Id. 22338670. 

Instado a se manifestar, o presentante do Ministério Público no Id. 

22802199, pugnou pela homologação do acordo entabulado pelas partes, 

visto que os direitos do menor estão preservados. É O RELATO DO 

NECESSÁRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. De antemão, cumpre esclarecer 

que os feito que tenham por objeto o interesse de menores, devem 

observar os princípios da proteção integral e o que melhor atender os 

seus interesses, conforme instituído no artigo 227 da Constituição da 

República Federativa do Brasil, com a seguinte redação: “Art. 227. É dever 

da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente 

e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à 

alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à 

dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, 

além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, 

exploração, violência, crueldade e opressão”. Noutro vértice, com o 

advento da EC nº 66/2010, incluiu-se no artigo 226, § 6º, da CRFB/88, o 

seguinte: “o casamento civil pode ser dissolvido pelo divórcio”, e com isso 

se extirpou do ordenamento jurídico o prazo mínimo para o divórcio, 

outrora previsto. Por oportuno, vale registrar a jurisprudência do insigne 

Tribunal de Justiça deste Estado, com destaques em negrito: “AÇÃO DE 

DIVÓRCIO DIRETO CONSENSUAL - ADVENTO DA EMENDA 

CONSTITUCIONAL Nº 66/2010 - SUPRESSÃO DA EXIGÊNCIA DE LAPSO 

TEMPORAL DE SEPARAÇÃO DE FATO OU JUDICIAL - DECRETAÇÃO DO 

DIVÓRCIO - APLICAÇÃO IMEDIATA – NORMA CONSTITUCIONAL - 

RECURSO PROVIDO - PROCEDÊNCIA DO DIVÓRCIO. Com a entrada em 

vigor da Emenda Constitucional nº 66, deu-se nova redação ao §6º do art. 

226 da Constituição Federal, que dispõe sobre a dissolubilidade do 

casamento civil pelo divórcio, restando suprimida a exigência de prévia 

separação judicial do casal por mais de 1 (um) ano ou da comprovação da 

separação de fato por mais de 2 (dois) anos, razão pela qual, havendo 

pedido, deve ser decretado, de imediato, o divórcio do casal. Mesmo que a 

ação tenha sido proposta antes do início da vigência do citado diploma 

constitucional, nada obsta sua aplicação, na medida em que a norma 

constitucional tem eficácia imediata, sendo certo que os processos em 

curso devem se adaptar à novel realidade constitucional”. (APELAÇÃO Nº 

114928/2010 – TJ/MT - 31-08-2011). Sustentando, que as partes se 

casaram civilmente sob o regime de comunhão parcial de bens de 

25/07/2009, vindo a separarem. Alega que da união adveio um filho, ainda 

menor e, durante a constância do matrimônio foram adquiridos bens. 

Malgrado tenha nos autos interesse de menor, estes se encontram 

devidamente resguardados pelas condições definidas e pela participação 

do Parquet no feito, conforme manifestação de Id. n.º 22802199. As 

questões relacionadas à guarda, pensão alimentícia e direito de visitas, 

foram acordadas conforme descrito no Id. n.º 22299390. Ademais, a 

cônjuge varoa voltará a usar o nome de solteira ROSINÊI MARTINS 

FONCÊCA. Desse modo, preenchido os requisitos legais, diante da livre e 

espontânea intenção das partes de se divorciarem-se, verifico que não há 

óbice para a homologação pretendida, visto atendidos os interesses do 

menor, sendo todos os direitos resguardados e observados. 1) Posto isto, 

atendidas as formalidades legais, HOMOLOGO o acordo constante no Id. 

22299390, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, fazendo seus 

termos parte integrante desta sentença, por conseguinte DECRETO o 

divórcio ROSINÊI MARTINS FONCÊCA SANTANA e JUDICE MANOEL 

SANTANA, por consequência, JULGO EXTINTO o processo, com 

resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso III, alínea “b”, do 

Código de Processo Civil. 2) AUTORIZO a requerente a voltar a utilizar o 

nome de solteira, qual seja ROSINÊI MARTINS FONCÊCA. 3) OFICIE-SE ao 

Cartório de Registro Civil competente para averbação do divórcio, 

juntamente com cópia desta sentença. Assim, EXPEÇAM-SE mandados de 

averbação desta sentença no Registro Civil onde se realizou o casamento 

(certidão de casamento Id. n.º 22300856), à margem do seu assento; e de 

registro de mesma sentença no Livro “B” do Serviço Registral local, 

comunicando, o ato a este juízo no prazo legal, sob as penas da lei, nos 

termos dos arts. 10, inciso I, do Código Civil, e artigos 33, parágrafo único, 

e 100 da Lei n.º 6.015/1973. 4) CIENTIFIQUE-SE o presentante do Ministério 

Público. 5) SEM condenação em custas e despesas processuais, ante a 

hipossuficiência reconhecida. 6) Considerando a nomeação do Defensor 

dativo Dr. Clayton Olimpio Pinto nesse pleito, conforme Id. n.º 22299825, 

FIXO os honorários advocatícios em 03 URH, de acordo com a tabela da 

OAB/MT e a proporcionalidade do serviço prestado. EXPEÇA-SE certidão 

de crédito em favor do Defensor dativo. 7) Interposto recurso de 

apelação, independentemente de análise dos requisitos de admissibilidade 

da insurgência, nos termos dos arts. 994 a 1.014 do CPC. INTIME-SE a 

parte apelada para as contrarrazões. Vencido o prazo, com ou sem elas, 

subam os autos sem demora ao E. Tribunal de Justiça, com os nossos 

cumprimentos. 8) Registro automático da sentença com sua publicação, 

dispensado o uso do livro respectivo, a teor do art. 317, § 4.º, da CNGC. 

9) Preclusas as vias recursais, o que deverá ser certificado, anote-se, 

baixe-se e arquivem-se os autos. P. I. C Cumpra-se, servindo a presente, 

no que couber, como TERMO DE COMPROMISSO, MANDADO, OFÍCIO, 

CARTA PRECATÓRIA, CARTA DE INTIMAÇÃO, NOTIFICAÇÃO e CITAÇÃO. 

Itaúba/MT, data da assinatura digital. Giselda Regina Sobreira de Oliveira 

Andrade Juíza de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000107-52.2020.8.11.0096

Parte(s) Polo Ativo:

NIOMAR PEREIRA DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REU)

 

PROCESSO n. 1000107-52.2020.8.11.0096 POLO ATIVO:NIOMAR PEREIRA 

DOS SANTOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: PAULA ARAUJO 

COSTA POLO PASSIVO: BANCO BRADESCO FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: Sala de Audiência de Conciliação - Itaúba 

Data: 05/06/2020 Hora: 09:00 , no endereço: AVENIDA TANCREDO 

NEVES, 799, CENTRO, ITAÚBA - MT - CEP: 78510-000 . 23 de abril de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC
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Comarca de Itiquira

Vara Única

Intimação

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1000023-98.2019.8.11.0027

Parte(s) Polo Ativo:

PETRONIO FRANCISCO DA MATA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDIVALDO CANDIDO FEITOSA OAB - MS12819 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

Outros Interessados:

ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

 

Impulsiono os autos a fim de intimar a parte autora na pessoa de seu 

advogado para que, querendo, apresente manifestação sobre os 

Embargos no prazo de 05 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000316-68.2019.8.11.0027

Parte(s) Polo Ativo:

P. G. D. J. D. E. D. M. G. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

E. R. D. S. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BRUNO DE SOUZA BARROS RANGEL OAB - MT26455/O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

ITIQUIRA DECISÃO Processo: 1000316-68.2019.8.11.0027. REQUERENTE: 

PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO 

REQUERIDO: EULANIA RODRIGUES DA SILVA Vistos, etc. Trata-se de 

ação de destituição do poder familiar com pedido liminar c/c. medida 

específica de proteção proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL em 

face de EULANIA RODRIGUES DA SILVA, em favor dos infantes MARIA 

JULIA PEREIRA DA SILVA, ANA HELOISA DA SILVA, YURI EMANOEL DA 

SILVA CAMARGO e HIGOR ANTÔNIO DA SILVA SOUSA, todos 

devidamente qualificados nos autos. Em análise ao que consta nos autos, 

verifica-se que a requerida, devidamente citada (ID 22815754), deixou 

transcorrer o prazo sem se manifestar nos autos (ID 30206238). Portanto, 

nos termos do art. 344 do Código Processo Civil, DECRETO a REVELIA da 

requerida EULANIA RODRIGUES DA SILVA. Entretanto, considerando que 

a requerida EULÂNIA encontra-se presa, e que os presentes autos 

versam sobre direitos indisponíveis, impõe-se a nomeação de curador 

especial à requerida, nos termos do artigo 72, II, do CPC, não havendo 

falar em revelia. Diante disso, inexistente núcleo da Defensoria Pública 

nesta urbe, nomeio o Dr. BRUNO DE SOUZA BARROS RANGEL, inscrito na 

OAB/MT sob o n. 26455/O, como procurador/curador da requerida. 

Tomando em conta a natureza da causa, FIXO os honorários do 

mencionado advogado em 3 (três) URH’s. Nos termos do artigo 2º do 

Provimento nº 09/2007/CGJ, o advogado nomeado para o munus público 

não caberá os privilégios processuais garantidos aos Defensores 

Públicos. Deixo consignado os termos dos §§ 1º e 4º do mencionado 

provimento, para fins de conhecimento e advertência aos advogados 

nomeados: “No caso de o Defensor Dativo ser removido do processo, por 

deixar de cumprir suas obrigações profissionais, perderá o direito à 

percepção integral da remuneração fixada na forma do caput, devendo o 

magistrado arbitrá-la em valor proporcional ao trabalho realizado até o 

momento da destituição. § 2º. Ocorrendo substituição do Defensor Dativo 

no curso da ação, a remuneração será fixada individualmente, levando em 

consideração os atos processuais praticados, observada a Tabela da 

OAB/MT”. Registre-se, também, que são obrigações fundamentais para a 

percepção da remuneração ora arbitrada (artigo 6º do Provimento 

09/2007/CGJ): 1) patrocinar a causa do beneficiário com zelo e diligência, 

usando de todos os recursos técnico-profissionais, até decisão final, 

inclusive de instâncias superiores, se for o caso; 2) não receber do 

beneficiário qualquer remuneração a título de honorários profissionais. 

Assim, o descumprimento dessas obrigações importará na substituição do 

Defensor Dativo e na perda do direito à remuneração, com devolução de 

eventual valor recebido, devidamente corrigido, sem prejuízo das sanções 

administrativas, penais e disciplinares. Oportunamente, na sentença do 

presente feito, será determinada a expedição de certidão em favor do 

Defensor Dativo, com o valor total e corrigido dos honorários que lhe são 

devidos, para cobrança junto ao Estado de Mato Grosso. 1) ANOTE-SE a 

presente nomeação no relatório a ser encaminhado semestralmente à 

Corregedoria-Geral da Justiça, nos termos do artigo 7º, do referido 

Provimento. 2) INTIMEM-SE o advogado mencionado para requerer o que 

entender de direito e apresentar contestação no prazo legal. 3) Após, 

façam-me os autos conclusos para designação de audiência. CUMPRA-SE 

expedindo o necessário. Itiquira/MT, 23 de abril de 2020. Rafael Siman 

Carvalho Juiz de Direito Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1000746-20.2019.8.11.0027

Parte(s) Polo Ativo:

JOAQUIM XAVIER DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GEOVANNA KAROLYNNE RODRIGUES MONTEIRO DE OLIVEIRA OAB - 

MT25453/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ITIQUIRA VARA ÚNICA DE ITIQUIRA Av. Alvaro José Monteiro, s/n, Centro, 

ITIQUIRA - MT - CEP: 78790-000 Honorários advocatícios Processo nº: 

1000746-20.2019.8.11.0027 Ação: ALVARÁ JUDICIAL (1295) Polo Ativo: 

JOAQUIM XAVIER DE LIMA CERTIFICO E DOU FÉ, em cumprimento à R. 

Decisão constante no Id. 28563403, que nos autos protocolados sob o nº 

1000746-20.2019.8.11.0027, em trâmite nesta Vara Única Cível e Criminal 

da Comarca de Itiquira-MT, tendo como Parte Autora JOAQUIM XAVIER DE 

LIMA, inscrito no CPF nº 737.815.769-49, por ocasião da instrução do 

feito, a Dra. GEOVANNA KAROLYNNE RODRIGUES MONTEIRO DE 

OLIVEIRA, OAB-MT 25.453, foi nomeada defensora dativo para defender 

os interesses da Parte Autora. Certifico, ainda, que o MM. Juiz de Direito 

arbitrou os honorários advocatícios no importe de 04 ( Quatro ) URHs 

conforme tabela vigente, na data de 29/01/2020 , conforme consta no(a) 

R. Despacho/Decisão de Id. 28563403, a serem pagos pelo Estado de 

Mato Grosso. Em relação ao que foi determinado, é o que me cumpre 

certificar. "Assinado Eletronicamente" Gestor(a) Judiciário(a) DADO E 

PASSADO nesta Cidade e Comarca de ITIQUIRA, Estado de Mato Grosso, 

em 23 de abril de 2020. Eu, ROBSON DA SILVA SOUZA, digitei., Gestora 

Judiciária, conferi e subscrevi. A autenticidade desta certidão poderá ser 

certificada no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000317-53.2019.8.11.0027

Parte(s) Polo Ativo:

R. F. S. R. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO GONÇALVES RAPOSO OAB - MT0009892A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

G. D. J. S. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

VALDIS CASTILHO SOARES JUNIOR OAB - MT16140 (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

ITIQUIRA DECISÃO Processo: 1000317-53.2019.8.11.0027. AUTOR(A): 

RAFAEL FERNANDO SILVEIRA RIBEIRO REU: GESSICA DE JESUS SOUZA 

Vistos etc. ACOLHO a cota do Representante do Ministério Público, 

requerida no ID 28314006. Dessa forma, intime-se o requerente através de 

seu advogado, para que traga aos autos o seu endereço atualizado, bem 

como seu telefone, a fim de que seja realizado o estudo psicossocial. 

Além disso, oficie-se ao Conselho Tutelar de Ouro Branco do Sul para que 

auxilie o requerente, realizando o transporte da criança na ida e na volta 

nos dias estipulados para visitas, elaborando relatório sobre o estado da 

infante antes e depois das visitas. Ademais, aportando endereço do 

requerente aos autos, intime-se a equipe multidisciplinar deste Juízo para 

que realize o estudo psicossocial com o requerente. Intime-se. Ciência ao 

Ministério Público. Após, volte-me os autos conclusos para deliberações. 

Certifique-se o necessário. Itiquira/MT, 22 de abril de 2020. Rafael Siman 

Carvalho Juiz de Direito Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-179 AÇÃO PENAL DE COMPETÊNCIA DO JÚRI

Processo Número: 1000865-78.2019.8.11.0027

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1072024/4/2020 Página 711 de 870



Parte(s) Polo Ativo:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ODAIR JOSE DO PRADO (REU)

DALVA VAZ DA SILVA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALCY ALVES VELASCO OAB - MT5847-O (ADVOGADO(A))

SAULO CAMPOS VIANA OAB - MG190084 (ADVOGADO(A))

 

. Código nº: 1000865-78.2019.811.0027 Vistos. Em cumprimento as novas 

determinações, a qual prevê revisão das prisões provisórias 

trimestralmente, neste caso, feita nova análise, quanto à manutenção ou 

não da prisão preventiva decretada em face dos réus Odair José do Prado 

e Dalva Vaz da Silva, em síntese, verifico ainda se mostrarem presentes 

os requisitos da medida extrema, uma vez que a ação está em seu início, 

sendo, neste ato, ainda necessário resguardar a futura aplicação da Lei 

Penal. Neste diapasão, no presente caso, a prisão preventiva decretada 

deve ser mantida pelos seus próprios termos, pois, necessária e razoável, 

considerando que foi bem fundamentada na gravidade em concreto do 

crime praticado com violência, fato que teria ocasionado à morte precoce 

da vítima, além do que, como pontuado, ainda se mostra evidente a 

conveniência da instrução criminal. Desta forma, verifico que está vigente 

e preenchido o requisito do “periculum libertatis”, e, apesar de a medida 

ser excepcional, tendo em vista o princípio constitucional da presunção de 

inocência, de forma que somente se justifica a permanência da 

segregação quando da subsistência dos requisitos legais (art.312, CPP), 

sempre com escopo de proteger interesses maiores da coletividade em 

contrapartida ao interesse individual do acusado. Segundo o STJ, “(...) 1. 

Não se mostra razoável que a presunção de inocência seja elevada à 

culminância de valor absoluto e intangível, capaz de pairar acima ou além 

do horizonte da realidade dos processos e da urgente e imperiosa 

necessidade de se reprimir as infrações penais, com os meios legais 

postos ao dispor da estrutura estatal empenhada nesse mister.” (HC 

125.609/GO - Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, 5ª Turma, DJe 

03/05/2010). Neste sentido, os pressupostos da prisão cautelar estão 

preenchidos, eis que o crime imputado é punido com reclusão (art. 313, 

inciso I, do CPP). Corrobora ainda, as provas da existência do delito 

(‘fumus comissi delicti’) e a violência extrema praticada. Além disso, 

permanece inalterado o quadro que autorizou a regular decretação da 

prisão preventiva dos réus, uma vez que está presente a gravidade em 

concreto do delito, pois os denunciados esquartejaram e atearam fogo no 

cadáver da vítima. Ademais, teriam ateado fogo novamente no cadáver da 

vítima, em outro local, assim como teriam escondido o corpo, tentando 

ludibriar as investigações. Ante o exposto, nos termos da fundamentação 

acima e da legítima que decretou a respectiva prisão, por ora, MANTENHO 

A PRISÃO PREVENTIVA em face dos réus Passado isso, diante do 

requerimento apresentado em certidão (ID 29172015), NOMEIO o (a) 

SAULO CAMPOS VIANA - OAB/MG 190084, para promover a defesa dos 

interesses do denunciado durante (Odair José do Prado), FIXO os 

honorários do mencionado advogado em 10 URH (fase instrução). Por 

conseguinte, nos termos do artigo 2º do Provimento nº 09/2007/CGJ, o 

advogado nomeado para o munus público não caberá os privilégios 

processuais garantidos aos Defensores Públicos. Deixo consignados os 

termos dos § 1º e 4º do mencionado provimento para fins de 

conhecimento e advertência aos advogados nomeados: “No caso de o 

Defensor Dativo ser removido do processo, por deixar de cumprir suas 

obrigações profissionais, perderá o direito à percepção integral da 

remuneração fixada na forma do caput, devendo o magistrado arbitrá-la 

em valor proporcional ao trabalho realizado até o momento da destituição. 

§ 2º. Ocorrendo substituição do Defensor Dativo no curso da ação, a 

remuneração será fixada individualmente, levando em consideração os 

atos processuais praticados, observada a Tabela da OAB/MT”. 

Registre-se, também, que são obrigações fundamentais para a percepção 

da remuneração ora arbitrada (artigo 6º do Provimento 09/2007/CGJ): 1) 

patrocinar a causa do beneficiário com zelo e diligência, usando de todos 

os recursos técnico-profissionais, até decisão final, inclusive de 

instâncias superiores, se for o caso; 2) não receber do beneficiário 

qualquer remuneração a título de honorários profissionais. Assim, o 

descumprimento dessas obrigações importará na substituição do 

Defensor Dativo e na perda do direito à remuneração, com devolução de 

eventual valor recebido, devidamente corrigido, sem prejuízo das sanções 

administrativas, penais e disciplinares. Oportunamente, na sentença do 

presente feito, será determinada a expedição de certidão em favor do 

Defensor Dativo, com o valor total e corrigido dos honorários que lhe são 

devidos, para cobrança junto ao Estado de Mato Grosso. ANOTE-SE a 

presente nomeação no relatório a ser encaminhado semestralmente à 

Corregedoria-Geral da Justiça, nos termos do artigo 7º, do referido 

Provimento. INTIMEM-SE o (a) advogado (a) mencionado (a) para requerer 

o que for de direito (apresentação de defesa preliminar). Quanto à defesa 

da ré Dalva Vaz da Silva, (Dr. Alcir Alves Velasco), intime-o pela 

derradeira vez para representação e apresentação das defesas 

respectivas em favor da acusada no prazo legal. Em tempo, caso o 

causídico mantenha-se inerte, intime a acusada para informar se fará 

contratação de outro advogado ou se desejará a nomeação de um 

profissional dativo. Às providências, com URGÊNCIA. CUMPRA-SE. 

Expedindo o necessário. Itiquira/MT, 06 de março de 2020. Rafael Siman 

Carvalho Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 59375 Nr: 2222-47.2018.811.0027

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LCCS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO CESAR BRANDÃO PRADO 

- OAB:24749/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 2222-47.2018.811.0027Código nº: 59375 Vistos.CUMPRA-SE a 

decisão de ref. 04. (...) DEFIRO o requerimento de ref. 25, REVOGO a 

nomeação do Dr. BRUNO CESAR BRANDÃO PRADO, inscrito na OAB/MT 

Nº 24.749, fixo os honorários em 01 (uma) URH. Expeça-se a respectiva 

certidão. NOMEIO o (a) Advogada dativa, Dra. HOTERLENE LOPES DE 

MORAES, inscrita na OAB/MT nº 15.133 para promover a defesa dos 

interesses da parte autora Luciene Carvalho Correa Soares. FIXO os 

honorários advocatícios em 03 (três) URHs a favor da advogada 

dativa.Por conseguinte, nos termos do artigo 2º do Provimento nº 

09/2007/CGJ, o advogado nomeado para o múnus público não caberá os 

privilégios processuais garantidos aos Defensores Públicos. (...).Após o 

trânsito em julgado, expeça-se certidão em favor da Defensora Dativa, 

com o valor total e corrigido dos honorários que lhe são devidos, para 

cobrança junto ao Estado de Mato Grosso.ANOTE-SE a presente 

nomeação no relatório a ser encaminhado semestralmente à 

Corregedoria-Geral da Justiça, nos termos do artigo 7º, do referido 

Provimento.CADASTRE-SE a advogada dativa no Sistema Apolo para 

acesso aos autos e futuras intimações.INTIME-SE a advogada dativa 

acerca da presente nomeação. CUMPRA-SE. Expedindo o 

necessário.Rafael Siman CarvalhoJuiz de Direito

Notificação

Notificação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1000586-92.2019.8.11.0027

Parte(s) Polo Ativo:

ELENI ROCHA DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RUBERTINA CUNHA ROCHA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LAYANE INACIO PARREIRA OAB - MT0020241A (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ITIQUIRA VARA ÚNICA DE ITIQUIRA Av. Alvaro José Monteiro, s/n, Centro, 

ITIQUIRA - MT - CEP: 78790-000 Honorários advocatícios Processo nº: 

1000586-92.2019.8.11.0027 Ação: INTERDIÇÃO (58) Polo Ativo: ELENI 

ROCHA DA SILVA Polo Passivo: RUBERTINA CUNHA ROCHA CERTIFICO E 

DOU FÉ, em cumprimento à R. Decisão constante no Id. 31393653, que nos 

autos protocolados sob o nº 1000586-92.2019.8.11.0027, em trâmite nesta 

Vara Única Cível e Criminal da Comarca de Itiquira-MT, tendo como Parte 

Autora ELENI ROCHA DA SILVA, inscrito(a) no CPF nº 537.238.721-15, e 

como Parte Requerida RUBERTINA CUNHA ROCHA, inscrito(a) no CNPJ nº 

112.385.501-34, por ocasião da instrução do feito, a Dra. LAYANE INÁCIO 

PARREIRA OAB/MT nº 20.241, foi nomeada defensora dativo para 
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defender os interesses do Polo Passivo. Certifico, ainda, que o MM. Juiz 

de Direito arbitrou os honorários advocatícios no importe de 03 ( três ) 

URHs conforme tabela vigente, na data de 23/04/2020, conforme consta 

no(a) R. Despacho/Decisão de Id. 31393653, a serem pagos pelo Estado 

de Mato Grosso. Em relação ao que foi determinado, é o que me cumpre 

certificar. "Assinado Eletronicamente" Gestor(a) Judiciário(a) DADO E 

PASSADO nesta Cidade e Comarca de ITIQUIRA, Estado de Mato Grosso, 

em 23 de abril de 2020. Eu, ROBSON DA SILVA SOUZA, digitei., Gestora 

Judiciária, conferi e subscrevi. A autenticidade desta certidão poderá ser 

certificada no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso.

Notificação Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1000429-22.2019.8.11.0027

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA IVANETE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE NASCIMENTO ARECO OAB - MT24797/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

José Sebastião da Silva (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ITIQUIRA VARA ÚNICA DE ITIQUIRA Av. Alvaro José Monteiro, s/n, Centro, 

ITIQUIRA - MT - CEP: 78790-000 Honorários advocatícios Processo nº: 

1000429-22.2019.8.11.0027 Ação: DIVÓRCIO CONSENSUAL (98) Polo 

Ativo: MARIA IVANETE DA SILVA Polo Passivo: José Sebastião da Silva 

CERTIFICO E DOU FÉ, em cumprimento à R. Decisão constante no Id. 

29475415,  que nos  au tos  p ro toco lados  sob o  n º 

1000429-22.2019.8.11.0027, em trâmite nesta Vara Única Cível e Criminal 

da Comarca de Itiquira-MT, tendo como Parte Autora MARIA IVANETE DA 

SILVA, inscrito(a) no CPF nº 040.282.744-94, e como Parte Requerida 

José Sebastião da Silva, por ocasião da instrução do feito, o Dr. Carlos 

Henrique Nascimento Areco, OAB/MT 24.797-O, foi nomeado defensor 

dativo para defender os interesses da Parte Autora. Certifico, ainda, que o 

MM. Juiz de Direito arbitrou os honorários advocatícios no importe de 05 

(cinco) URH conforme tabela vigente, na data de 20/02/2020, conforme 

consta no(a) R. Despacho/Decisão de Id. 29475415, a serem pagos pelo 

Estado de Mato Grosso. Em relação ao que foi determinado, é o que me 

cumpre certificar. "Assinado Eletronicamente" Gestor(a) Judiciário(a) 

DADO E PASSADO nesta Cidade e Comarca de ITIQUIRA, Estado de Mato 

Grosso, em 23 de abril de 2020. Eu, ROBSON DA SILVA SOUZA, digitei., 

Gestora Judiciária, conferi e subscrevi. A autenticidade desta certidão 

poderá ser certificada no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000347-54.2020.8.11.0027

Parte(s) Polo Ativo:

WANDERLEI CESAR DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REU)

 

PROCESSO n. 1000347-54.2020.8.11.0027 POLO ATIVO:WANDERLEI 

CESAR DOS SANTOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: PAULA 

ARAUJO COSTA POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Sala de audiência de 

conciliação de Itiquira Data: 04/06/2020 Hora: 12:30 , no endereço: Av. 

Alvaro José Monteiro, s/n, Centro, ITIQUIRA - MT - CEP: 78790-000 . 23 de 

abril de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) 

pelas normas da CNGC

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000082-23.2018.8.11.0027

Parte(s) Polo Ativo:

VALQUIRIA PEREIRA MENDONCA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO DA SILVA SOARES CRUZ OAB - MT0021519A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RAFAEL SIMAN CARVALHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ITIQUIRA PROJETO DE SENTENÇA Processo nº 

1000082-23.2018.8.11.0027 Polo Ativo: VALQUIRIA PEREIRA MENDONÇA 

DOS SANTOS Polo Passivo: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S.A Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38 da Lei nº 

9.099/95. DECIDO. Os Juizados Especiais foram criados para cuidar das 

causas de menor complexidade, é norteado por princípios informadores, 

que sustentam todo o Sistema Especial, tais princípios estão enumerados 

no artigo 2° da Lei n° 9.099/95, que afirma que o processo será orientado 

pelos princípios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia 

processual e celeridade. Como é cediço, o julgamento antecipado 

homenageia o princípio da economia processual, permitindo uma rápida 

prestação da tutela jurisdicional às partes e à comunidade, evitando-se 

longas e desnecessárias instruções. Ao sentenciar, o Juiz deve adotar, 

caso a caso, a decisão que entender mais justa e equânime atendendo os 

fins sociais da Lei e as exigências do bem comum (art. 6° da Lei 9.099/95). 

Nesse sentido: “O Juiz não está obrigado a responder todas as alegações 

das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para 

fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos 

indicados por elas e tampouco a responder um a um todos os seus 

argumentos”. (RJTJSP, 115:207). Considerando que, os elementos 

probatórios constantes nos autos são suficientes para a formação de 

juízo seguro, sobre o mérito da causa, passo ao julgamento antecipado da 

lide, nos termos do artigo 355, I, do Código de Processo Civil. RESUMO 

DOS FATOS RELEVANTES Trata-se de Ação de Declaratória de 

Inexistência de débito, cumulada com danos morais e pedido de tutela 

antecipada, ajuizada pela parte Promovente em face da Promovida, todos 

devidamente qualificados nos autos, requerendo a tutela jurisdicional para 

declarar inexigível o débito apontado junto aos Órgãos de Proteção ao 

Crédito, bem como pleiteia pela condenação da Promovida em indenização 

por danos morais. Aduziu a parte Promovente que desconhece a dívida no 

valor de R$ 68,53 (sessenta e oito reais e cinquenta e três centavos), 

disponibilizado em 11/12/2015. Realizada audiência de tentativa de 

conciliação na data de 11 de abril de 2020 às 10h20m, a mesma restou 

inexitosa em razão de ausência de acordo entre as partes. Contestação e 

impugnação foram apresentadas tempestivamente (ID 22035349). É a 

suma do essencial. MOTIVAÇÃO Os autos estão maduros para a prolação 

de sentença. Observado o rito estabelecido na Lei nº 9.099/95, não 

havendo vícios ou irregularidades a consertar, passo a análise das 

preliminares arguidas em contestação. PRELIMINARES 1 – AUSÊNCIA DE 

EXTRATO OFICIAL DO SPC E SERASA. Rejeito a preliminar arguida, posto 

que, o extrato constante à exordial fora emitido por empresa credenciada 

à realização de consulta aos órgãos de proteção ao crédito, ficando 

demonstrada a inscrição do nome da parte Promovente pela Instituição 

Promovida, não provando esta de forma diversa. 2 – LITISPENDÊNCIA 

REJEITO a preliminar arguida, tendo em vista que, em busca do processos 

de nº. 1000083-08.2018.8.11.0027 em trâmite neste Juizado, constato que 

o mesmo foi extinto e arquivado em razão de ausência da parte 

Promovente em audiência de conciliação. Portanto, rejeito as preliminares 

arguidas. No mérito verifico que a pretensão da parte Promovente é 

Improcedente. Analisado o processo e os documentos que instruem a 

contestação, concluo que a Promovida se desincumbiu do ônus probatório 

que lhe competia, cumprindo com o disposto no artigo 373, II do CPC, e 

comprovou nos autos a existência de relação jurídica entre as partes, 

através de Cadastro de Cliente e Histórico de Contas da UC nº 9065079-7, 

situada na Rua Oito, JD Bom Jesus, Diamantino-MT, CEP 78402-000, 

comprovando assim a legitimidade da cobrança e a inserção do nome da 

Autora nos órgãos de restrição ao crédito. Ademais, de acordo com o 

Histórico de pagamento junto ao ID 19320872, se demonstra que houve 

pagamentos efetuados anteriores ao débito aqui discutido, comprovando a 
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existência do contrato, afastando a existência de fraude. A prova 

apresentada pela Promovida comprova suas alegações, apresentando 

todos os dados pertinentes, além do que, a parte Promovente não trouxe 

qualquer contraprova hábil a contradizer as alegações trazidas na peça 

de defesa, haja vista que, na inicial aduziu ser o débito indevido. Nesse 

contexto, o conjunto probatório autoriza a conclusão de que houve 

relação negocial firmada entre as partes e que o cadastramento do nome 

da Promovente junto aos órgãos de proteção ao crédito se deu em razão 

de efetiva inadimplência ao contrato firmado. Desta feita, vale referir que, 

apenas a parte demandada deu cumprimento à regra contida no artigo 

373, II do CPC, porquanto ao rebater os argumentos expendidos na inicial, 

trouxe aos autos a comprovação documental suficiente ao afastamento da 

procedência dos pedidos em seu desfavor. No caso, não há que se falar 

em declaração de inexistência do débito, muito menos em indenização a 

título de danos morais, pois não comprovada qualquer ilegalidade no 

proceder do Promovido. Nesse sentido: “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO 

PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA 

DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COMPROVADA 

CONTRATAÇÃO. NÃO DEMONSTRADA A QUITAÇÃO DO CONTRATO. 

SENTENÇA MANTIDA. - Prova acostada que não se mostra capaz de 

modificar a situação dos autos, pois não se desincumbiu a parte autora de 

colacionar prova mínima do direito alegado, a teor do disposto no art. 333, 

I, do CPC, isto é, o adimplemento do contrato firmado entre as partes. - E a 

parte ré fez prova de fatos impeditivos do direito alegado pelo autor, nos 

termos de sua obrigação prevista no art.333, II, do CPC, trazendo aos 

autos comprovação de que as partes firmaram contrato de prestação de 

serviços. - Não há falar em inexistência de débito, impondo-se a 

manutenção da sentença de improcedência. APELO DESPROVIDO. 

(Apelação Cível Nº 70066480468, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de 

Justiça do RS, Relator: Gelson Rolim Stocker, Julgado em 26/11/2015)”. 

Não merece acolhimento, portanto, o pleito de indenização por danos 

morais, eis que não houve abalo, uma vez que, foi entabulado um contrato 

entre as partes com débito pendente de quitação, sendo legítima a 

inscrição do nome da parte Promovente no Cadastro de Inadimplentes. 

Consigno ainda que, a obrigação de notificar o devedor da inscrição no rol 

de inadimplentes é do Órgão mantenedor do cadastro de proteção ao 

crédito, conforme Súmula 359 do Superior Tribunal de Justiça. DA 

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ De rigor, há a condenação por litigância de má-fé, 

quando ficar comprovado que a parte omitiu ou inverteu a verdade dos 

fatos, tentando induzir em erro o Poder Judiciário, ficando caracterizada a 

litigância de má-fé prevista no artigo 80, II, do CPC. Assim, uma vez 

configurada a litigância de má-fé, impõe-se a condenação de multa e 

indenização dos prejuízos que a parte contrária sofreu. EMENTA: 

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITOS. EMPRESA RECORRENTE QUE SE DESINCUMBIU DO ÔNUS 

PROBATÓRIO QUE LHE CABE, NA FORMA DO ART. 373, II, DO CPC. 

COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA MEDIANTE JUNTADA DE 

CONTRATO E DOCUMENTOS. ASSINATURAS IDÊNTICAS. 

DESNECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. NÍTIDA TENTATIVA DE 

ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ 

RECONHECIDA DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. 

SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Não há 

ofensa ao princípio da dialeticidade, quando a empresa Recorrente 

confronta as razões de sua inconformidade com os fundamentos da 

decisão hostilizada. 2. Trata-se de ação indenizatória em que o Recorrido 

postula reparação por danos morais e desconstituição de débitos, em 

razão de o seu nome ter sido inscrito indevidamente nos órgãos de 

proteção ao crédito. 3. Caso em que a empresa Recorrente se 

desincumbiu de seu ônus probatório ao provar a licitude da cobrança 

efetuada, uma vez que trouxe aos autos o “Termo de Adesão ao Contrato 

de Empréstimo/Financiamento Crédito Pessoal X Crédito Direto. Recurso 

Inominado: 0089269-74.2017.811.0001 Origem: QUARTO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ Recorrente: NOVO MUNDO MOVEIS E 

UTILIDADES LTDA Recorrido: WHEBERTHON HALLEN CRUZ DAMACENO 

Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA Data do 

Julgamento: 22/05/2018. Nos termos da fundamentação supra, CONDENO 

a parte Promovente por litigância de má fé, nos termos do artigo 80 do 

CPC, incisos II e III, e artigo 81 do CPC, fixando uma multa por litigância de 

má-fé no valor de 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa, corrigido, 

bem como ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 10% 

(dez por cento) sobre o valor da causa. DO PEDIDO CONTRAPOSTO Julgo 

procedente o pedido contraposto diante da comprovação da contratação 

do serviço, devendo o Promovente pagar à Promovida a quantia de R$ 

68,53 (sessenta e oito reais e cinquenta e três centavos). DISPOSITIVO 

Diante do exposto, REJEITO as preliminares arguidas em contestação, ao 

final JULGO IMPROCEDENTE a presente ação proposta pela parte 

Promovente, o que faço com resolução do mérito, com fundamento no 

artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, e ainda: a) CONDENAR a 

parte Promovente em litigância de má-fé, nos termos dos artigos 80, II e III e 

81 do CPC, fixando uma multa no valor de 5% (cinco por cento) sobre o 

valor da causa devidamente corrigida, bem como ao pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 

55 da Lei 9.099/95, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa; 

b) DEFIRO o pedido contraposto, e condeno a parte Promovente a pagar a 

Promovida a quantia de R$ 68,53 (sessenta e oito reais e cinquenta e três 

centavos), que deverá ser atualizada pelo INPC a partir da data do débito e 

acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da 

citação; c) JULGAR IMPROCEDENTE o pedido de condenação da 

Promovida em danos morais; d) Transitado em julgado sem interposição de 

Recurso e havendo requerimento para o Cumprimento de sentença, 

INTIME-SE a parte Executada para que no prazo de 15 (quinze) dias, 

PAGUE a integralidade do débito, sob pena de aplicação de multa no 

percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor exigido, sem prejuízos 

dos atos processuais necessários à expropriação de tantos bens quantos 

forem necessários para a satisfação da obrigação (art. 523, §1º e §3º do 

Novo CPC). e) Esgotado o prazo para pagamento, com ou sem 

manifestação do Executado, INTIME-SE a parte Exequente para requerer o 

que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção 

do presente feito. Preclusas as vias recursais, transitado em julgado, nada 

sendo requerido, ARQUIVE-SE. Sem custas e honorários advocatícios, em 

razão do disposto nos artigos. 54 e 55 da Lei 9.099/95. Submeto o 

presente Projeto de Sentença ao Juiz de Direito Dr. Rafael Siman Carvalho, 

para apreciação e posterior homologação, nos termos do artigo 40 da Lei 

9099/95. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Itiquira/MT, 20 de abril de 

2020. HOTERLENE LOPES DE MORAES Juíza Leiga SENTENÇA Para que 

produza os seus devidos efeitos jurídicos, nos termos do artigo 40, da Lei 

nº 9.099/95 c/c artigo 8º, parágrafo único, da Lei Complementar Estadual 

nº 270/07, HOMOLOGO o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga. 

Publique-se. Intimem-se as partes. Itiquira/MT, data registrada no sistema. 

Rafael Siman Carvalho Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000081-38.2018.8.11.0027

Parte(s) Polo Ativo:

VALQUIRIA PEREIRA MENDONCA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO DA SILVA SOARES CRUZ OAB - MT0021519A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAFAEL SIMAN CARVALHO

 

P R O J E T O  D E  S E N T E N Ç A  N ú m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1000081-38.2018.8.11.0027 Polo Ativo: VALQUIRIA PEREIRA MENDONÇA 

DOS SANTOS Polo Passivo: VIVO S.A. Vistos. Relatório dispensado nos 

termos do artigo 38 da Lei 9.099/95. DECIDO. Trata-se de Ação de 

Declaratória de Inexistência de débito, cumulada com Indenização por 

danos morais, proposta por VALQUIRIA PEREIRA MENDONCA DOS 

SANTOS em face de VIVO S.A., todos qualificados nos autos. Alega a 

Promovente que foi negativa pela Promovida por dívida que desconhece. 

Realizada audiência de tentativa de conciliação na data de 11 de abril de 

2019 às 08h20m, a mesma restou inexitosa em razão de ausência de 

acordo entre as partes. Em sede de impugnação, a Promovente requereu 

a desistência da ação (ID 19681418), sustentando a necessidade de 

perícia grafotécnica. Assim, em consonância com o disposto no Enunciado 

n. 90 do FONAJE, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem julgamento do 

mérito, nos termos do artigo 485, VIII do Código de Processo Civil. Sem 

custas e sem honorários advocatícios, em razão do disposto nos artigos 

54 e 55 da Lei 9.099/95. Sem custas e sem honorários advocatícios, em 

razão do disposto nos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. Transitada em 

julgado, ARQUIVE-SE os autos, com as baixas e anotações de praxe. 

Submeto o presente Projeto de Sentença ao Juiz de Direito Dr. Rafael 

Siman Carvalho, para apreciação e posterior homologação, nos termos do 

artigo 40 da Lei 9099/95. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Itiquira/MT, 
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20 de abril de 2020. HOTERLENE LOPES DE MORAES Juíza Leiga 

SENTENÇA Para que produza os seus devidos efeitos jurídicos, nos 

termos do artigo 40, da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 8º, parágrafo único, da 

Lei Complementar Estadual nº 270/07, HOMOLOGO o projeto de sentença 

elaborado pela Juíza Leiga. Publique-se. Intimem-se as partes.Arquivem-se 

de imediato os autos. Itiquira/MT, data registrada no sistema. Rafael Siman 

Carvalho Juiz de Direito.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000715-97.2019.8.11.0027
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GOITIQUIRA MOVEIS E MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA - EPP 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAROLINE GOMES CHAVES BOBATO OAB - MS13524 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RAFAEL SIMAN CARVALHO

 

SENTENÇA Número do Processo: 1000715-97.2018.8.11.0027 Polo Ativo: 

GOITIQUIRA MOVEIS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA - EPP Polo 

Passivo: OI S/A. Vistos. Relatório dispensado nos termos do artigo 38 da 

Lei 9.099/95. DECIDO. Os Juizados Especiais foram criados para cuidar 

das causas de menor complexidade, é norteado por princípios 

informadores, que sustentam todo o Sistema Especial, tais princípios estão 

enumerados no artigo 2° da Lei n° 9.099/95, que afirma que o processo 

será orientado pelos princípios da oralidade, simplicidade, informalidade, 

economia processual e celeridade. Como é cediço, o julgamento 

antecipado homenageia o princípio da economia processual, permitindo 

uma rápida prestação da tutela jurisdicional às partes e à comunidade, 

evitando-se longas e desnecessárias instruções. Ao sentenciar, o Juiz 

deve adotar, caso a caso, a decisão que entender mais justa e equânime 

atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem comum (art. 6° da 

Lei 9.099/95). Nesse sentido: “O Juiz não está obrigado a responder todas 

as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente 

para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos 

indicados por elas e tampouco a responder um a um todos os seus 

argumentos”. (RJTJSP, 115:207). Considerando que os elementos 

probatórios constantes dos autos são suficientes para a formação de 

juízo seguro sobre o mérito da causa, passo ao julgamento antecipado da 

lide, nos termos do art. 355, I, do Código de Processo Civil. RESUMO DOS 

FATOS RELEVANTES Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de 

Débito c/c reparação por danos morais e pedido de tutela antecipada, 

ajuizada por GOITIQUIRA MÓVEIS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA - 

EPP em desfavor de OI S/A, todas qualificadas nos autos, requerendo a 

declaração de inexistência dos débitos levados à negativação nos valores 

de R$ 121,16 reais e R$ 282,37 reais e a condenação da Promovida em 

danos morais. Relata a parte Promovente que era titular de uma linha móvel 

(67) 98478-9004 junto à requerida com plano “Oi Empresa Especial” e que 

no mês de outubro de 2018 pediu o cancelamento da referida linha 

telefônica. Aduz a Promovente que quando do cancelamento, foram pagos 

todos os débitos pendentes sobre a linha, e posteriormente foi negativada 

pela Promovida no valor de R$ 282,37 (duzentos e oitenta e dois reais e 

trinta e sete centavos). Sustenta que desconhece a dívida e nunca 

contratou linha telefônica fixa, ou outros serviços que não a linha móvel 

cancelada. Argumenta que tentou resolver a lide administrativamente, 

restando suas tentativas infrutíferas. Requereu O pedido de liminar foi 

indeferido (ID 26309401). Realizada audiência de tentativa de conciliação 

na data de 21 de novembro de 2019 às 14h45m, a mesma restou 

inexitosa, em razão de ausência de acordo entre as partes. Contestação e 

impugnação foram apresentadas tempestivamente (ID 27967929). É a 

suma do essencial. MOTIVAÇÃO. Aplica-se o Código de Defesa do 

Consumidor às pessoas jurídicas adquirentes de produtos ou serviços 

utilizados, direta ou indiretamente, na atividade econômica que exercem. O 

artigo 2º do Código de Defesa do Consumidor assim conceitua o 

consumidor: “toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto 

ou serviço como destinatário final”. Dessa forma, encontra-se a presente 

lide, sob a esfera dos direitos tutelados pelo Código e Defesa do 

Consumidor, e diante da hipossuficiência da parte Promovente com 

relação à empresa Promovida, inverto o ônus probatório, nos termos do 

art. 6º, VIII, do CDC. Os autos estão maduros para a prolação de 

sentença. Observado o rito estabelecido na Lei nº 9.099/95, não havendo 

vícios ou irregularidades a consertar, sem preliminar para analisar passo 

ao exame do mérito da demanda e verifico que a pretensão da parte 

Promovente merece acolhimento. Eis os motivos. Temos por regra, que a 

responsabilidade pelas vendas e/ou serviços para clientes é da empresa 

que fornece diretamente ou disponibiliza os seus produtos. Tratando-se, 

no caso, de relação de consumo stricto sensu. Restou caracterizado o 

defeito do serviço e o dano decorrente desse defeito, cuidando-se, 

portanto, de responsabilidade objetiva, prevista no artigo 14 do Código de 

Defesa do Consumidor, respondendo o fornecedor por esse serviço 

defeituoso. Pela teoria do risco do empreendimento, todo aquele que se 

disponha a exercer alguma atividade no campo de fornecimento de 

serviços, tem o dever de responder pelos fatos resultantes do 

empreendimento, independentemente de culpa. A responsabilidade 

decorre do simples fato de dispor-se alguém a executar determinados 

serviços e o defeito do serviço é um dos pressupostos da 

responsabilidade por danos nas relações de consumo. Como decorrência 

da responsabilidade objetiva do prestador do serviço, para que ele possa 

se desonerar da obrigação de indenizar, deve provar, que, tendo prestado 

o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de 

terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC). Sendo o ônus da prova 

relativo a essas hipóteses, do prestador do serviço, se ele não a produzir, 

será responsabilizado, como ocorre no presente caso. Assim, podemos 

concluir que a efetiva proteção ao consumidor, encontra ressonância no 

princípio geral da vulnerabilidade que, em última análise, busca garantir o 

princípio da isonomia, dotando os mais fracos de instrumentos que se lhes 

permitam litigar em condições de igualdades pelos seus direitos, seguindo 

a máxima de que a democracia nas relações de consumo significa tratar 

desigualmente os desiguais na exata medida de suas desigualdades, com 

o único fito de se atingir a tão almejada justiça social. Além disso, segundo 

a regra contida nos artigos 336 e 341 do Código de Processo Civil, 

compete ao Réu alegar na contestação, toda matéria de defesa, expondo 

as razões de fato e de direito, com que impugna o pedido do autor, sob 

pena de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. No caso, a 

Promovida, nada provou em relação aos fatos alegados, sustentando sua 

defesa na regularidade da contratação e na inclusão do nome da 

Promovente nos órgãos de proteção ao crédito por falta de pagamento, 

pugnando pela improcedência da ação. Conforme narrado pela Autora, a 

mesma cancelou o contrato em outubro de 2018, e mesmo assim vinha 

sendo cobrada, sendo posteriormente seu nome lançado no rol de 

devedores no ano de 2019, não comprovando a Promovida que o débito é 

legítimo. Deste modo, a parte Promovida não desincumbiu do ônus imposto 

pela lei, vejamos: Artigo 373 - O ônus da prova incumbe: II - ao réu, quanto 

à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. 

Os fundamentos genéricos da defesa não são aptos para afastar a 

responsabilidade da parte Promovida quanto aos fatos comprovados pela 

parte Promovente. Ausentes os elementos que comprovem a relação 

contratual, resta configurada a indevida inscrição junto aos Órgãos de 

Proteção ao Crédito, o que impõe a declaração de sua inexistência. 

Ademais, as alegações da exordial acompanhadas dos documentos 

trazidos pela parte Promovente, são provas robustas, a ponto de se impor 

condenação à parte Promovida. Portanto, inadmissível a conduta da parte 

Promovida em negativar o nome da parte Promovente, pessoa jurídica, por 

dívida não contraída por ela. DO DANO MORAL A Promovida deve assumir 

o risco de sua própria conduta omissiva de cautela, não sendo concebível 

atribuir a falha no serviço ao consumidor. É indiscutível que a inscrição do 

nome da parte Promovente nos Órgãos de Proteção ao Crédito, causa 

ofensa à sua imagem diante de terceiros. A pessoa jurídica não sente, não 

sofre com a ofensa à sua honra subjetiva, ao seu caráter, atributos do 

direito de personalidade, inerente somente a pessoa física, mas, não se 

pode negar, a possibilidade de ocorrer ofensa ao nome da empresa, a sua 

reputação, que, nas relações comerciais, alcançam acentuadas 

proporções em razão da influência que o conceito da empresa exerce. O 

artigo 52 do Código Civil assim prescreve: “Aplica-se às pessoas jurídicas, 

no que couber, a proteção dos direitos da personalidade.” Ainda, temos a 

Súmula 227 do Superior Tribunal de Justiça: “A pessoa jurídica pode 

sofrer dano moral.” “Indenização - Dano moral - Protesto indevido de título 

de crédito - Possibilidade da pessoa jurídica ser moralmente lesionada - 

Desnecessidade da comprovação de prejuízo patrimonial - Admissibilidade 

da reparação do dano exclusivamente moral - Inteligência do art. 5.º, V e 
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X, da CF Salvi, Cesare, La responsabilità civile, p. 81, Milano, Giuffrè, 

1998. Nessa perspectiva, para a demonstração do dano moral basta a 

realização da prova do nexo causal entre a conduta (indevida ou ilícita), o 

resultado danoso e o fato. Isso porque se trata de hipótese de dano moral 

in re ipsa, que dispensa a comprovação da extensão dos danos, sendo 

estes evidenciados pelas circunstâncias do fato. DANO MORAL - 

Negativação indevida - Desnecessidade da prova do dano que se 

presume - Recurso não provido. (Destacamos). (TJSP - 1ª Tur. Cív. - APC 

nº 989090012186 - Des. Rel.: Alcides Leopoldo e Silva Júnior - DJU 

04/02/2009). Súmula 22 da Turma Recursal de Mato Grosso, assim 

redigida: “A inserção indevida do nome do consumidor em cadastro de 

órgãos de proteção ao crédito gera o dano moral na modalidade “in re 

ipsa”, salvo se houver negativação preexistente.” (Aprovada em 

19/09/2017). Dessa forma, resta evidente a ocorrência de danos morais 

em razão da negativação indevida do nome da parte Promovente. Diante 

das situações expostas, concluo que os fatos e provas coligidas são 

determinantes para a condenação da Promovida ao pagamento de 

indenização pelos prejuízos morais sofridos pelo Promovente, conforme 

preconiza os artigos 186, 188 e 927 do Código Civil. Ainda, violado o 

princípio constitucional descrito no artigo 5º, inciso V e X, da Constituição 

Federal, onde este estabelece: “São invioláveis a intimidade, a vida 

privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a 

indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação.” Por 

outro lado, é pacífico o entendimento doutrinário e jurisprudencial que, em 

se tratando de dano moral puro, como é o caso em tela, não é necessária 

a comprovação de sua extensão, bastando, para caracterizá-lo, a 

demonstração do nexo causal entre o evento danoso e a culpa, que 

restaram devidamente caracterizados. Para fixação do valor do dano 

moral devem ser consideradas as peculiaridades de cada caso, a 

proporcionalidade, razoabilidade e moderação, a gravidade da lesão, o 

caráter punitivo da medida, a condição socioeconômica do lesado, a 

repercussão do dano, especialmente o necessário efeito pedagógico, a 

fim de evitar o enriquecimento ilícito da parte moralmente lesada. Nesse 

sentido se pronunciou a Turma Recursal Única de Mato Grosso: RECURSO 

INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – INSCRIÇÃO EM SERASA – DANO MORAL – 

SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE 

– TELAS SISTÊMICAS – PROVA UNILATERAL E SEM VALOR 

PROBATÓRIO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADA – DANO MORAL 

CONFIGURADO IN RE IPSA – SENTENÇA INTEGRALMENTE REFORMADA – 

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.A tese de defesa da parte Recorrida 

se baseia em telas sistêmicas as quais, conforme entendimento 

sedimentado pela Turma Recursal Única, são provas unilaterais 

desprovidas de qualquer valor probatório. Em razão do deferimento da 

inversão do ônus da prova, a incumbência de comprovar a existência do 

contrato, a origem da dívida, sua legitimidade e a legalidade da restrição 

apontada é da empresa Ré, ante a hipossuficiência técnica do 

consumidor, parte hipossuficiente da relação consumerista. Diante da 

inexistência de provas da contratação dos serviços questionados, seja 

ela expressa, através de assinatura de contrato, ou verbal, através de 

canais de atendimento telefônico, os débitos vinculados a estes contratos 

são inexigíveis. Reconhecendo a inexigibilidade dos débitos, também é 

indevida a restrição apontada, configurando o dano moral in re ipsa 

(precedentes do STJ), sendo cabível a indenização pretendida. Via de 

consequência, imperioso afastar a condenação de litigância de má-fé 

imposta. Recurso conhecido e parcialmente provido. (...) Procedimento do 

Juizado Especial Cível 285278020178110002/2018, Turma Recursal Única, 

Juiz de Direito – Relator: Marcelo Sebastião Prado de Moraes. Julgado em 

13/03/2018, Publicado no DJE 13/03/2018). À vista de tais critérios, tendo 

em vista o valor do apontamento, bem como, atenta aos patamares fixados 

pela jurisprudência da Turma Recursal Única de Mato Grosso em casos 

semelhantes, entendo como necessário e suficiente à reparação pelo 

dano moral a condenação no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Diante 

do exposto, julgo improcedente o pedido contraposto. DISPOSITIVO 

POSTO ISTO e por tudo mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE 

o pedido inicial, com arrimo no que dispõe o inciso I do artigo 487, do 

Código de Processo Civil, o que faço com resolução do mérito, para: a) 

DECLARAR a inexistência dos débitos discutidos nos autos, no valor de 

R$ 282,37 (duzentos e oitenta e dois reais e trinta e sete centavos) e R$ 

121,16 (cento e vinte e um reais e dezesseis centavos); b) DETERMINO à 

Promovida que no prazo de 5 (cinco) dias faça a exclusão definitiva do 

nome da parte Promovente dos Órgãos de Proteção ao Crédito, sob pena 

de aplicação de multa; c) CONDENAR a parte Promovida a pagar à parte 

Promovente o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização 

por danos morais, corrigidos monetariamente pelo INPC a partir da 

publicação desta decisão, com acréscimo de juros legais, de 1% ao mês, 

desde a data do evento danoso, nos termos da Súmula 54 e 362 do STJ. 

d) Transitada a sentença em julgado, sem interposição de Recurso, e 

havendo requerimento para o Cumprimento de sentença, INTIME-SE a parte 

Executada para que no prazo de 15 (quinze) dias, PAGUE a integralidade 

do débito, sob pena de aplicação de multa no percentual de 10% (dez por 

cento) sobre o valor exigido, sem prejuízos dos atos processuais 

necessários à expropriação de tantos bens quantos forem necessários 

para a satisfação da obrigação (art. 523, §1º e §3º do Novo CPC). e) 

Esgotado o prazo para pagamento, com ou sem manifestação da 

Executada, INTIME-SE a parte Exequente para requerer o que entender de 

direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção e arquivamento 

do presente feito. f) Preclusas as vias recursais, transitado em julgado, 

nada sendo requerido, ARQUIVE-SE. Sem custas e honorários 

advocatícios, em razão do disposto nos artigos. 54 e 55 da Lei 9.099/95. 

Submeto o presente Projeto de Sentença ao Juiz de Direito Dr. Rafael 

Siman Carvalho, para apreciação e posterior homologação, nos termos do 

artigo 40 da Lei 9099/95. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Itiquira/MT, 

21 de abril de 2020. HOTERLENE LOPES DE MORAES Juíza Leiga 

SENTENÇA Para que produza os seus devidos efeitos jurídicos, nos 

termos do artigo 40, da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 8º, parágrafo único, da 

Lei Complementar Estadual nº 270/07, HOMOLOGO o projeto de sentença 

elaborado pela Juíza Leiga. Publique-se. Intimem-se as partes. Itiquira/MT, 

data registrada no sistema. Rafael Siman Carvalho Juiz de Direito

Comarca de Jauru

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 32246 Nr: 1104-49.2013.811.0047

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gildo Honorato

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eduardo Santos de Paula - 

OAB:MT 20135/O

 Vistos, etc.

Decisão->Determinação.

 Cuida-se de DENÚNCIA oferecida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO 

DE MATO GROSSO em face de GILDO HONORATO, pela prática, em tese, 

da conduta delitiva descrita no art. 302, §1º, III, do CTB.

A Defesa, à Ref. 106 ou pág. 259/262, sustenta a nulidade absoluta da 

sentença proferida nos autos, pugnando pela reabertura da instrução 

processual para o interrogatório do réu e oitiva de suas testemunhas ou 

reabertura do prazo recursal.

 Por seu turno, o Ministério Público, à Ref. 114 ou pág. 302/304, requer o 

indeferimento do pleiteado pela defesa, face a ausência de comprovação 

de prejuízo e ocorrência de preclusão das arguições de nulidade. 

Subsidiariamente, postula pela reabertura da instrução, apenas para 

realização de interrogatório do acusado.

Vieram-me os autos conclusos.

É o breve relato. Decido.

 Compulsando o presente encarte processual verifico que a revelia do 

acusado fora decretada à Ref. 61 ou pág. 161, em razão da mudança de 

endereço sem a devida comunicação em Juízo, na forma do art. 367 do 

CPP.

Feito sentenciado à Ref. 74 ou pág. 191/193.

Trânsito em julgado certificado à Ref. 93.

A Defesa, na Ref. 106 ou pág. 259/262, alega que o réu não fora 

devidamente cientificado da possibilidade de recorrer da sentença, a 

despeito do certificado pelo Oficial de Justiça. Ainda, aduz que a revelia 

fora indevidamente decretada, o que enseja a nulidade absoluta da 

sentença. Assim, requer a reabertura da instrução processual para 

interrogatório do réu e oitiva de suas testemunhas ou reabertura do prazo 

recursal.
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Instado a manifestar, o Ministério Público, na Ref. 114 ou pág. 302/304, 

assevera que a suposta nulidade deveria ter sido arguida no momento das 

alegações finais, defendendo a ocorrência da preclusão. Destarte, pugna 

pelo indeferimento do vindicado pela Defesa, face a ausência de 

comprovação do prejuízo e ocorrência da preclusão; ou, subsidiariamente, 

pela reabertura da instrução processual, apenas para realização do 

interrogatório do réu.

Pois bem.

 Consoante o disposto no art. 367 do CPP, no caso de mudança de 

residência, sem comunicação do novo endereço ao juízo, o processo 

seguirá sem a presença do acusado.

À vista disso, na Ref. 61 ou pág. 161, fora decretada a revelia do réu.

É dever de todo aquele que está sendo processado criminalmente 

fornecer seu endereço e mantê-lo atualizado. Se o réu não é encontrado, 

tal circunstância, por si só, é suficiente para ensejar sua revelia.

 Ademais, na instrução criminal as nulidades (art. 564 do CPP) devem ser 

arguidas no momento oportuno (art. 571 do CPP), sob pena de 

convalidação (art. 572 do CPP), mormente quando não demonstrado o 

prejuízo.

 Desse modo, no caso vertente verifica-se a ocorrência da preclusão, até 

porque quando intimado pessoalmente da sentença, manifestou o 

desinteresse em recorrer (pág. 240); ensejando o transitada em julgado.

Nesse sentir:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO TENTADO. ART. 

157, § 2º, INCISO II C/C O ART. 14, INCISO II, AMBOS DO CPB. SENTENÇA 

CONDENATÓRIA. PRELIMINAR. NULIDADE ABSOLUTA. INEXISTÊNCIA DE 

INTERROGATÓRIO DO RÉU. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL, 

DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. APLICAÇÃO INDEVIDA DA 

REVELIA. RÉU IMPOSSIBILITADO FISICAMENTE DE COMPARECER EM 

AUDIÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À DEFESA 

DO ACUSADO. ALEGAÇÃO QUE DEVERIA TER SIDO ADUZIDA EM 

MOMENTO OPORTUNO (ALEGAÇÕES FINAIS). PRECLUSÃO. PRESENÇA 

ATIVA DO DEFENSOR DO RÉU QUE ESTAVA PRESENTE NA AUDIÊNCIA E 

CIENTE DAS AUDIÊNCIAS FUTURAS. DEFENSOR E ACUSADO QUE NÃO 

JUSTIFICARAM A AUSÊNCIA DO ACUSADO NA AUDIÊNCIA. DEVER DE 

COMUNICAÇÃO E JUSTIFICAÇÃO DA AUSÊNCIA CONSTITUI ÔNUS 

IMPUTADO ÀS PARTES. PRELIMINAR. OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA 

NON REFORMATIO IN PEJUS, O QUAL SIGNIFICA QUE NÃO PODE HAVER 

REFORMA DA DECISÃO PARA PIOR, UMA VEZ QUE NÃO FORA 

INTERPOSTO RECURSO PELO ÓRGÃO ACUSADOR. PRELIMINAR 

ACOLHIDA. [...] 1. as nulidades ocorridas durante a instrução criminal 

deverão ser arguidas até a fase de alegações finais. in casu, verifica-se 

que somente após a prolação da sentença condenatória é que a defesa 

suscitou a nulidade em tela (petição de questão de ordem de fls. 84/87), 

ao invés de fazê-lo no momento oportuno (alegações finais), razão pela 

qual tal pretensão encontra-se fulminada pela preclusão. O apelante não 

compareceu em juízo, nem justificou a sua ausência por meio de seu 

defensor presente no ato processual, de modo que foi lícito o 

reconhecimento da revelia pelo juízo na hipótese em tela (fls. 41). Vale 

pontuar que, nem o apelante e nem o seu defensor justificaram tal 

ausência, não lhe cabendo arguir nulidade a que tenha dado causa ou 

para qual tenha concorrido, ex vi do art. 565 do CPP. Verifica-se também 

que, não há amparo na alegação de que o juízo a quo conhecia a 

incapacidade física do recorrente e poderia ?presumir? que sua ausência 

na audiência seria em razão disso, visto que, o dever de comunicação e 

justificação da ausência constitui ônus imputado às partes. Ademais, 

conforme Ofícios às fls. 38/39, observa-se que o ora apelante foi 

apresentado no SEFINS para cerimônia de Livramento Condicional, 

ocorrida em 19/07/2016, perante a 2ª Vara de Execução Penal da 

Comarca de Belém/PA. Assim, tendo sido o apelante apresentado na 

cerimônia em comento, inclusive, em data posterior à sua internação, que 

ocorreu em 20/06/2016, este fato, por si só, não justifica a sua ausência 

na audiência de instrução realizada no dia 28/07/2016. Sendo assim, não 

há qualquer prejuízo concreto à defesa do acusado. Preliminar rejeitada. 

[...]. (TJ-PA - APR: 00081622220168140401 BELÉM, Relator: VANIA LUCIA 

CARVALHO DA SILVEIRA, Data de Julgamento: 02/04/2019, 1ª TURMA DE 

DIREITO PENAL, Data de Publicação: 05/04/2019)

RECURSO ESPECIAL. FURTO. INTERROGATÓRIO. INEXISTÊNCIA. REVELIA. 

PRECLUSÃO. PREJUÍZO CONCRETO. AUSÊNCIA DE NULIDADE. 

ENUNCIADO Nº 83 DA SÚMULA DO STJ. RECURSO NÃO ADMITIDO. 

(Recurso Especial, Nº 70081041576, Segunda Vice-Presidência, Tribunal 

de Justiça do RS, Relator: Almir Porto da Rocha Filho, Julgado em: 

21-04-2019) (TJ-RS - "Recurso Especial": 70081041576 RS, Relator: Almir 

Porto da Rocha Filho, Data de Julgamento: 21/04/2019, Segunda 

Vice-Presidência, Data de Publicação: 26/04/2019).

DISPOSITIVO.

Ante o exposto, reconheço a ocorrência da PRECLUSÃO¹ e, tendo 

transitada em julgado a sentença, determino o ARQUIVAMENTO dos autos, 

com as devidas baixas e anotações cabíveis.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

¹ EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - TRIBUNAL DO JÚRI - HOMICÍDIO 

DUPLAMENTE QUALIFICADO - TERMO DE INTERPOSIÇÃO RECURSAL - 

INVOCAÇÃO DAS ALÍNEAS 'C' E 'D' DO ART. 593, III, DO CPP - INOVAÇÃO 

DO OBJETO DO INCONFORMISMO EM RAZÕES DE APELAÇÃO - 

CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO - OFENSA AO ART. 478, I, DO 

CPP - INOCORRÊNCIA - PRECLUSÃO CONSUMATIVA - DEFESA QUE NÃO 

ARGUIU REFERIDA NULIDADE NO MOMENTO OPORTUNO - MÉRITO - 

CASSAÇÃO DO VEREDICTO - PEDIDOS CONSUBSTANCIADOS EM 

CIRCUNSTÂNCIAS NÃO OCORRIDAS NOS AUTOS - RETIFICAÇÃO DA 

PENA - CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS PARCIALMENTE DESFAVORÁVEIS 

AO ACUSADO - PRESENÇA DE DUAS QUALIFICADORAS - REPRIMENDA 

DEVIDAMENTE DOSIMETRADA - SANÇÃO ESTIPULADA EM "QUANTUM" 

RAZOÁVEL E CONDIZENTE COM AS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO 

CONCRETO - RECURSO DESPROVIDO. 'O efeito devolutivo da apelação 

contra decisões do Júri é adstrito aos fundamentos da sua interposição'. 

(TJ-MG - APR: 10512160083766001 MG, Relator: Márcia Milanez, Data de 

Julgamento: 11/08/0019, Data de Publicação: 22/08/2019).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 35087 Nr: 166-83.2015.811.0047

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ronaldo Nogueira Machado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CONRADO AGOSTINI MACHADO 

- OAB:16637

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS proposta por 

RONALDO NOGUEIRA MACHADO em face do ESTADO DE MATO 

GROSSO.

 Recebida a inicial (pág. 23) foi determinada a citação da parte executada, 

tendo esta apresentado o cálculo retificado no valor de R$ 3.500,00 (págs. 

33/36).

Intimado, o exequente manifestou concordância com os cálculos da 

executada, requerendo a expedição da Requisição de Pequeno Valor 

(pág. 44).

Na sequência, com a expedição da RPV (págs. 59/60), aportou nos autos 

Ofício n. 1616/2017-DAP (págs. 64/65) informando a quitação do débito 

pelo requerido.

Por fim, o exequente afirmou ter a parte executada cumprido de forma 

integral a obrigação, manifestando pelo arquivamento do feito (pág. 68).

É o relatório.

Decido.

Conforme delineado no relatório supra, não pairam dúvidas quanto ao 

pagamento e satisfação do direito da exequente.

Sendo assim, é certo que somente a quitação da dívida, a transação, a 

compensação ou a renúncia ao crédito permite a extinção à execução de 

título judicial.

Neste diapasão, visto que a dívida foi plenamente satisfeita pelo 

executado, como consectário lógico a tal fato, momento se faz para 

extinção da presente execução frente à satisfação do débito.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, com base no artigo 924, II, do Código de Processo Civil, 

julgo extinto o processo, uma vez que satisfeita a dívida pelo devedor.

Sem custas.

Certificado o trânsito em julgado e observadas as formalidades legais, 

arquive-se.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 41069 Nr: 960-70.2016.811.0047

 AÇÃO: Pedido de Providências->PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS
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 PARTE AUTORA: Geaze de Souza Azevedo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado do Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BEATRIZ VIEIRA BITENCOURT - 

OAB:24070/O, VERA LUCIA NOVAK - OAB:10886/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 [...]Ante o exposto, com espeque no artigo 487, inciso I do Código de 

Processo Civil, JULGO, POR SENTENÇA COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, 

IMPROCEDENTES os pedidos formulados pela parte autora na peça 

preambular.Condeno a parte autora ao pagamento das custas, despesas 

processuais e honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% (dez por 

cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §3°, I, do 

CPC.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.Após o trânsito em 

julgado, arquivem-se.

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 42853 Nr: 223-33.2017.811.0047

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Batista de Andrade

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): JOÃO BATISTA DE ANDRADE, Cpf: 

23317179821, Rg: 1885197-5, Filiação: Telma Maria de Andrade e Moacir 

Correa de Andrade, data de nascimento: 15/09/1984, brasileiro(a), natural 

de Jauru-MT, solteiro(a), trabalhador braçal. atualmente em local incerto e 

não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: EXCELENTÍSSIMA SENHORA JUÍZA DE DIREITO DA 

VARA ÚNICA DA COMARCA DE JAURU/MT Processo n.º 

223-33.2017.811.0047 – Código n.º 42853 SIMP n.º 000106-062/2017 O 

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, através do 

Promotor de Justiça em exercício nesta Comarca, abaixo firmado, no uso 

de suas atribuições legais e constitucionais, vem com base nos autos em 

epígrafe, oferecer D E N Ú N C I A em face de: JOÃO BATISTA DE 

ANDRADE (fls. 10/12), brasileiro, nascido aos 15/09/1984, natural de 

Jauru/MT, filho de Moacir Correa de Andrade e Telma Maria de Andrade, 

portador do RG n.º 188511975 SSP/MT e inscrito no CPF n.º 

233.171.798-21, residente e domiciliado na Av. Ruy Barbosa (final da rua, 

na orta encima do morro), ao lado da Cohab Amarela, bairro Cruzeiro, 

nesta cidade de Jauru/MT e/ou fazenda do sr. Rodrigo, na comunidade 

Bocaiuval, sentido Pedro Neca, em Figueirópolis d’Oeste/MT, telefones (65) 

99600-0532 e 99804-8502, com fundamento nos fatos a seguir narrados: 

1. Resumo dos fatos (artigo 306, c.c. 298, III, do CTB). No dia 1º/01/2017, 

por volta das 22h50min, à Avenida Padre Nazareno Laciontti, bairro 

Centro, nesta cidade de Jauru/MT, o denunciado JOÃO BATISTA DE 

ANDRADE, conduziu veículo automotor com capacidade psicomotora 

alterada em razão da influência de álcool, e sem possuir Carteira Nacional 

de Habilitação – CNH. 2. Detalhamento dos fatos No dia 1º/01/2017, por 

volta das 22h50min, próximo à Cohab Amarela, nesta cidade de Jauru/MT, 

o denunciado JOÃO BATISTA DE ANDRADE foi flagrado transitando em 

zigue-zague, com sua motocicleta Honda BIZ C100, ano 2000, placa JZA 

9053, chassi 9C2HA0700YR021777. Na ocasião, ele foi surpreendido pela 

guarnição da polícia militar, formada pelos PMs Roberto Carlos de Moraes 

Abreu (fl. 07) e Sullywan da Silva (fl. 09), os quais constataram que o 

denunciado, além de não possuir CNH (Carteira Nacional de Habilitação) se 

encontrava com sinais visíveis de embriaguez, quais sejam, odor etílico, 

dificuldade para se expressar e de manter-se em pé e agressividade, o 

que foi documentado em Auto de Constatação de Embriaguez por 

Substância Etílica (fl. 5). O denunciado JOÃO BATISTA DE ANDRADE (fls. 

12/13), em seu interrogatório, admitiu que pilotou sua motocicleta sob 

influência de álcool, pois momentos antes teria ingerido cerveja e vinho na 

casa de uma tia, a pretexto de comemorar a ‘virada de ano’ e que no 

momento da abordagem não estava com sua CNH. 3. Pedido Ante o 

exposto, denuncio JOÃO BATISTA DE ANDRADE como incurso no art. 

306, caput, c.c. art. 298, III, da Lei 9.503/97 (CTB), requerendo, para tanto, 

seja a presente denúncia recebida, citando-se o acusado, seguindo-se 

regular instrução até final sentença condenatória. Jauru/MT, 21 de agosto 

de 2017. DANIEL LUIZ DOS SANTOS Promotor de Justiça Rol de 

testemunhas: 1. Roberto Carlos de Moraes Abreu - Policial Militar (fl. 07); 2. 

Sullywan da Silva – Policial Militar (fl. 09); 3. Josmar José Moreira – Policial 

Civil; 4. Uerverson de Oliveira dos Santos – Policial Militar. Processo n.º 

223-33.2017.811.0047 – Código n.º 42853 SIMP n.º 000106-062/2017 

MM(a). Juiz(a): 1. Ofereço denúncia contra JOÃO BATISTA DE ANDRADE 

como incurso no art. 306, caput, c.c. art. 298, III, da Lei 9.503/97 (CTB), 

transcrita em 02 (duas) laudas. 2. Requeiro: a) Folha de antecedentes do 

denunciado, requisitada ao Instituto de Identificação do Estado de Mato 

Grosso e da Nacional de Brasília; b) Certidão do Cartório Distribuidor desta 

Comarca e das Comarcas vizinhas, acerca dos processos criminais 

existentes contra os denunciados. 3. Presentes os requisitos legais, 

ofereço suspensão condicional do processo a JOÃO BATISTA DE 

ANDRADE, por 02 (dois) anos, mediante as condições de: a1) perda da 

fiança paga – R$ 586,00 (quinhentos e oitenta e seis reais), à conta do 

Fórum da Comarca de Jauru/MT, mais o pagamento de R$ 1.000,00 (um mil 

reais), à mesma conta, com 20% de desconto à vista ou em até 05 (cinco) 

parcelas; OU a2) prestação de serviços à comunidade, durante 06 (seis) 

meses à razão de 06 (seis) horas semanais, em local a ser determinado 

pela Secretaria Assistência Social de Jauru-MT; b) proibição e/ou 

suspensão de se obter a permissão e/ou habilitação para dirigir veículo 

automotor, pelo prazo de 06 (seis) meses (equivalente à pena mínima do 

artigo 306 do CTB), a ser fiscalizada pela PM local; c) comparecimento 

pessoal e obrigatório a juízo, mensalmente, para informar e justificar suas 

atividades; d) proibição de ausentar-se da comarca onde reside, sem 

autorização judicial. Jauru/MT, 21 de agosto de 2017 DANIEL LUIZ DOS 

SANTOS Promotor de Justiça

Despacho: Vistos.O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO 

denunciou JOÃO BATISTA DE ANDRADE, qualificado nos autos, 

imputando-lhe a adequação típica nos art. 306, caput, c/c art. 298, III, do 

CTB.Recebida a denúncia (Ref. 4), o réu não foi encontrado para citação 

conforme certidões negativas de Ref. 13 e 30.Instado, o Ministério Público 

informou que realizada diligências nos sistemas SIEL e SINESP, na qual 

não logrou êxito em localizar endereços diversos do já informado para 

citação, razão pela qual requer a citação editalícia (Ref. 36).Vieram-me os 

autos conclusos.DECIDOEm razão das tentativas frustradas de 

localização do denunciado, CITE-O por EDITAL com prazo de 15 (quinze) 

dias (art. 361, do CPP), para responder à acusação, por escrito, no prazo 

de 10 (dez) dias. Na resposta, o acusado poderá arguir preliminares e 

alegar tudo que interesse à sua defesa, oferecer documentos e 

justificações, especificar as provas pretendidas e arrolas testemunhas, 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário. Após o 

prazo referido, certifique-se.Em seguida, dê-se vistas ao Ministério 

Público.Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Leonardo Lopes da 

Silva, digitei.

Jauru, 17 de abril de 2020

Danielle de La Fuente Goltara Gil Gestor Judiciário Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 45949 Nr: 1981-47.2017.811.0047

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Daviana Rodrigues dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): DAVIANA RODRIGUES DOS SANTOS, Rg: 

2080014-2, Filiação: Marlucia Rodrigues e Silvani Pereira dos Santos, data 

de nascimento: 23/02/1993, brasileiro(a), natural de Jauru-MT, solteiro(a), 

do lar, Telefone 65 9623-3592. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1072024/4/2020 Página 718 de 870



interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: EXCELENTÍSSIMO(A) SENHOR(A) DOUTOR(A) JUIZ(A) 

DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE JAURU/MT Processo n.º 

1981-47.2017.811.0047 Código n.º 45949 O MINISTÉRIO PÚBLICO DO 

ESTADO DE MATO GROSSO, através do Promotor de Justiça em exercício 

nesta Comarca, abaixo firmado, no uso de suas atribuições legais e 

constitucionais, vem com base nos autos em epígrafe, oferecer D E N Ú N 

C I A em face de DAVIANA RODRIGUES (fl. 29), brasileira, solteira, 

serviços gerais, portador da cédula de identidade n.º 2080014-2 SSP/MT, 

inscrita no CPF n.º 031.392.521-40, nascida aos 23/02/1993, filha de 

Silvani Pereira dos Santos e Marlúcia Rodrigues, residente e domiciliada à 

Rua Rui Barbosa, n.º 744, bairro Boa Esperança, Jauru/MT, tendo em vista 

os fatos a seguir apontados: 1. RESUMO DOS FATOS (art. 129 do CP) No 

dia 08/10/2017, por volta das 03hs, no Rua Espírito Santo, centro, no 

Recinto de Figueirópolis D’Oeste/MT, a denunciada DAVIANA RODRIGUES 

DOS SANTOS ofendeu a integridade física da vítima Mônica Jeneffer 

Gomes de Oliveira, causando-lhe as lesões corporais descritas no exame 

de corpo de delito às fls. 06/08. 2. DETALHAMENTO DOS FATOS Ressai 

do incluso caderno investigativo que em 08/10/2017, por volta das 3hs, a 

denunciada DAVIANA RODRIGUES, sua irmã Thailla Gabrieli Rodrigues 

Gamarra (menor de idade à época dos fatos) e a vítima Mônica Jeneffer 

Gomes de Oliveira estavam em uma festa no Recinto da cidade de 

Figueirópolis D’Oeste/MT, quando se iniciaram as agressões, por motivos 

de somenos importância. Ocorre que Mônica e Thailla já possuíam 

desentendimentos anteriores, sendo que, no dia do fato, se 

desentenderam novamente, momento em que Thaila e sua irmã DAVIANA 

agrediram fisicamente Mônica, causando-lhe as lesões corporais 

demonstradas no exame de corpo de delito de fls. 06/08. Ouvida (fl. 17), a 

denunciada DAVIANA RODRIGUES confessou ter tentado agredir a vítima, 

alegando que assim o fez por que ela estava dizendo que sua irmã era 

garota de programa. 3. PEDIDO Ante o exposto, denuncio DAVIANA 

RODRIGUES como incursos no art. 129 do CP, requerendo, para tanto, 

seja a presente denúncia recebida, citando-se a denunciada, seguindo-se 

regular instrução até final sentença condenatória. Jauru/MT, 21 de 

novembro de 2019. DANIEL LUIZ DOS SANTOS Promotor de Justiça Rol de 

testemunhas/informantes: 1. Monica Jeniffer Gomes de Oliveira (vítima) (fl. 

10) (atualmente residindo nos Estados Unidos da América) 2. Thailla 

Gabrieli Rodrigues Gamarra – informante – irmã da denunciada (fl. 14); 3. 

José Victor de Lana Sinikevicz – testemunha (fl. 21). Processo n.º 

1981-47.2017.811.0047 Código n.º 45949 MM.(a) Juiz (a): 1. Ofereço 

denúncia contra DAVIANA RODRIGUES em apartado. 2. Requeiro a 

juntada do anexo registro de antecedentes criminais extraído do SIAP. 3. 

Registro que, no Juizado Especial, tentou-se a intimação da denunciada 

para audiência, na Rua Rui Barbosa, n.º 744, bairro Boa Esperança, 

Jauru/MT, sem sucesso (fls. 47), certificando-se que ela estava residindo 

nos Estados Unidos. Diante disso, realizei pesquisa via aplicativo facebook 

e constatei que a denunciada realmente encontra-se residindo na cidade 

de Newark, Estados Unidos da América. Assim sendo, requer-se a 

citação por edital, nos termos do art. 361 do CPP, c.c. art. 66, p.u., da Lei 

9.099/95. Jauru/MT, 21 de novembro de 2019. DANIEL LUIZ DOS SANTOS 

Promotor de Justiça

Despacho: Vistos.Decisão->Recebimento->Denúncia O MINISTÉRIO 

PÚBLICO ESTADUAL ofereceu denúncia em face de DAVIANA 

RODRIGUES, pela prática delitiva tipificada no art. 129, caput, do 

CP.Infere-se dos autos que originalmente tramitava no Juizado Especial 

Criminal deste Juízo, tendo sua competência declinada para a Vara Única 

(pág. 56), em razão do pedido do Ministério Público pela citação por edital, 

constante na denúncia (págs. 1/2).Analisando os autos, verifico que estão 

preenchidos os requisitos indispensáveis para a formalização da denúncia 

(art. 41 do CPP), bem como presentes as condições gerais e específicas 

da ação penal. Com efeito, inexiste razão para a rejeição da peça 

acusatória (artigo 395 do Código de Processo Penal).Dessa forma, 

RECEBO a denúncia ofertada em face de DAVIANA RODRIGUES, por, 

preliminarmente, vislumbrar a satisfação dos requisitos do artigo 41, do 

Código Processo Penal e a ausência das hipóteses do art. 395 do Código 

de Processo Penal.Insta salientar que o recebimento da peça acusatória 

não implica pré-julgamento (art. 5º, inciso LVII, da Carta Magna), o que 

evidencia que o exame do mérito dependerá da análise do conjunto 

probatório a ser carreado, com a garantia do devido processo legal.DA 

CITAÇÃO POR EDITALEm razão das tentativas frustradas de localização 

da denunciada, bem como informado que encontra-se residindo no 

exterior em lugar incerto, CITE-A por EDITAL com prazo de 15 (quinze) 

dias (art. 361, do CPP), para responder à acusação, por escrito, no prazo 

de 10 (dez) dias. Na resposta, o acusado poderá arguir preliminares e 

alegar tudo que interesse à sua defesa, oferecer documentos e 

justificações, especificar as provas pretendidas e arrolas testemunhas, 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário. Após o 

prazo referido, certifique-se.Em seguida, dê-se vistas ao Ministério 

Público.Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Leonardo Lopes da 

Silva, digitei.

Jauru, 17 de abril de 2020

Danielle de La Fuente Goltara Gil Gestor Judiciário Autorizado art. 

971/CNGC

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010138-38.2015.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

ANA MARIA PEREIRA BARBOSA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIA GRACIELA CORREA BENTO OAB - MT0017873A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JAURU SENTENÇA Processo: 

8010138-38.2015.8.11.0047. EXEQUENTE: ANA MARIA PEREIRA 

BARBOSA EXECUTADO: OI S.A Vistos etc. A reclamante interpôs 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO à decisão (Id nº 19194136), alegando, em 

síntese, a existência de contradição no corpo da decisão proferida. Aduz 

que este Juízo entendeu que no presente caso o crédito é extraconcursal, 

conforme (Id nº 19538244). Alega que se trata de crédito concursal, e que 

se enquadra no Plano de Recuperação Judicial e consequentemente a 

extinção do feito em razão da novação. Argumenta que o objeto da 

presente ação se refere à inscrição supostamente indevida a qual 

resultou na inscrição do nome da parte autora nos órgãos de proteção ao 

crédito em 17/07/2014, portanto enquadra-se ao Plano de Recuperação 

Judicial (Id nº 19538244). Em análise às circunstâncias e elementos dos 

autos, verifico que foi aprovado plano de recuperação judicial da empresa 

executada – OI S.A, conforme decisão proferida no dia 08/01/2018, do 

juízo da 7ª Vara Empresarial da Comarca do Rio de Janeiro/RJ, nos autos 

do processo nº 0203711-65.2016.8.19.0001. O teor do art. 6°, § 4°, da Lei 

n° 11.101/2005, dispõe que na recuperação judicial a suspensão da 

execução individual em nenhuma hipótese excederá o prazo improrrogável 

de 180 (cento e oitenta) dias, contados do deferimento do processamento 

da recuperação. Segundo estabelece o art. 59 do mesmo Diploma Legal, o 

crédito em execução individual que for precedente ao deferimento do 

plano de recuperação judicial será objeto de novação. Verifica-se que a lei 

dispõe expressamente sobre a suspensão das execuções individuais 

frente ao processamento da Recuperação Judicial, porém, nada esclarece 

sobre o prosseguimento destas execuções após a decisão que concede 

judicialmente a recuperação, ou seja, se as execuções individuais devem 

permanecer suspensas ou ser extintas. Essa questão foi objeto de análise 

no julgamento do Recurso Especial 1.272.697/DF, que tramitou perante o 

Superior Tribunal de Justiça, tendo como relator o Ministro Luís Felipe 

Salomão, o qual evidenciou a distinção entre o processamento da 

Recuperação e a aprovação do Plano de Recuperação Judicial, 

esclarecendo que a suspensão apresentada na lei só pode ser 

considerada até a aprovação do Plano, de modo que após a mencionada 

aprovação, o crédito é novado, devendo ser satisfeito de acordo com as 

condições estabelecidas no plano. No julgado, pacificou-se o 

entendimento de que, em caso de descumprimento do plano dentro do 

período previsto de dois anos (art. 59), será decretada a falência da 
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empresa recuperanda ou, se descumprido o plano em prazo posterior, o 

credor habilitado no plano de recuperação poderá requerer a execução da 

decisão que aprovou o plano, valendo-se de título executivo judicial, 

conforme disposto no art. 59, § 1º, da lei. 11.101/05, ou requerer a 

falência. Trago a baila o posicionamento do STJ: DIREITO EMPRESARIAL. 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL. APROVAÇÃO DO PLANO. NOVAÇÃO. 

EXECUÇÕES INDIVIDUAIS AJUIZADAS CONTRA A RECUPERANDA. 

EXTINÇÃO. 1. A novação resultante da concessão da recuperação judicial 

após aprovado o plano em assembleia é sui generis, e as execuções 

individuais ajuizadas contra a própria devedora devem ser extintas, e não 

apenas suspensas. 2. Isso porque, caso haja inadimplemento da 

obrigação assumida por ocasião da aprovação do plano, abrem-se três 

possibilidades: (a) se o inadimplemento ocorrer durante os 2 (dois) anos a 

que se refere o caput do art. 61 da Lei n. 11.101/2005, o juiz deve 

convolar a recuperação em falência; (b) se o descumprimento ocorrer 

depois de escoado o prazo de 2 (dois) anos, qualquer credor poderá pedir 

a execução específica assumida no plano de recuperação; ou (c) 

requerer a falência com base no art. 94 da Lei. 3. Com efeito, não há 

possibilidade de a execução individual de crédito constante no plano de 

recuperação - antes suspensa - prosseguir no juízo comum, mesmo que 

haja inadimplemento posterior, porquanto, nessa hipótese, se executa a 

obrigação específica constante no novo título judicial ou a falência é 

decretada, caso em que o credor, igualmente, deverá habilitar seu crédito 

no juízo universal. 4. Recurso especial provido. (REsp 1272697/DF, Rel. 

Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 02/06/2015, 

DJe 18/06/2015) DIREITO EMPRESARIAL. RECURSO ESPECIAL. 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL. EXECUÇÕES INDIVIDUAIS SUSPENSAS. 

IMPUGNAÇÃO AO CRÉDITO. POSSIBILIDADE DE PROCESSAMENTO. 

APROVAÇÃO DO PLANO FORA DO PRAZO DE 180 DIAS. IRRELEVÂNCIA. 

NOVAÇÃO RECONHECIDA. 1. O STJ, sem prever nenhuma condicionante, 

definiu a tese de que: "A novação resultante da concessão da 

recuperação judicial após aprovado o plano em assembleia é sui generis, 

e as execuções individuais ajuizadas contra a própria devedora devem 

ser extintas, e não apenas suspensas" (REsp 1272697/DF, Rel. Ministro 

LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 02/06/2015, DJe 

18/06/2015). 2. É sedimentada, ademais, a jurisprudência mitigando o rigor 

do prazo de suspensão das ações e execuções, que poderá ser ampliado 

em conformidade com as especificidades do caso concreto; de modo que, 

em regra, uma vez deferido o processamento ou, a fortiori, aprovado o 

plano de recuperação judicial, é incabível o prosseguimento automático 

das execuções individuais, mesmo após transcorrido o referido lapso 

temporal. Precedentes. 3. Nesse período de suspensão do feito executivo 

é que surgem os incidentes de habilitação e impugnação, instaurados logo 

após o deferimento do processamento da recuperação (art. 52, §1° e 7° §

§ 1° e 2° e 8° da Lei 11.101/2005). 4. Na hipótese, tramitavam, ao mesmo 

tempo, uma execução em face do devedor que estava suspensa pelo 

processamento da recuperação e o pleito de impugnação pela 

discordância do montante do crédito consignado na relação proposta pelo 

administrador judicial. Em razão disso, o magistrado entendeu que a 

impugnação deveria ser extinta sem exame do mérito, haja vista que os 

feitos teriam o mesmo objeto: discussão do montante devido. 5. No 

entanto, levando em conta uma interpretação sistemática da norma, 

nenhum dos processos deveria, de plano, ter sido extinto naquele 

momento processual, uma vez que remanesce interesse do credor na 

impugnação, sendo justamente a fase estipulada pela norma para 

discussão e reconhecimento do quantum devido e qualificação do crédito. 

6. O processamento da impugnação traz uma série de consequências 

processuais específicas para o credor peticionante. Conforme se verifica 

do rito, o Juízo da impugnação pode conceder efeito suspensivo ou 

determinar a inscrição ou modificação do valor ou classificação no 

quadro, "para fins de exercício de direito de voto em assembleia geral" 

(parágrafo único do art. 17). Ademais, o magistrado determinará, com 

processamento da impugnação, a reserva de numerário em favor do 

credor para seu eventual atendimento (art. 16). Além disso, a 

homologação do plano extingue a execução que estava suspensa pela 

novação; na impugnação, ao revés, não haverá necessariamente a 

extinção do incidente, que poderá continuar discutindo o montante devido. 

7. No caso, mostra-se recomendável o prosseguimento da impugnação, 

seja pelo ângulo do credor, que almeja a correção de seu crédito, seja 

pela sociedade recuperanda, que tem interesse na definição do 

quadro-geral de credores para o bom caminhar do plano de recuperação. 

8. Recurso especial provido. (REsp 1212243/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE 

SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 01/09/2015, DJe 29/09/2015). 

Note-se que não há a possibilidade de retomada das execuções 

individuais após a decisão que autoriza o plano de recuperação judicial, 

tendo em vista que as condições antes pactuadas foram novadas (artigo 

59, caput, da lei n. 11.101/05) e só terão seus direitos e garantias 

reconstituídas caso seja decretada a falência. Nesse sentido: EMENTA: 

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO - CRÉDITO PRECEDENTE AO 

PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL - INCLUSÃO – NOVAÇÃO - 

EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. Resultando evidenciado que o crédito em 

execução, precedente ao deferimento do Plano de Recuperação Judicial 

da agravante e neste incluído, restou submetido a novação, nos termos do 

art. 59 da Lei de Falências, imperiosa se faz a extinção da ação executiva, 

eis que desaparecida a obrigação original, na qual se embasa. TRIBUNAL 

DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS – DÉCIMA SEGUNDA 

CÂMARA CÍVEL – AGRAVO N° 1.0024.05.581928-8/004 - COMARCA DE 

BELO HORIZONTE - AGRAVANTE(S): CALÇADOS SAN MARINO LTDA - 

AGRAVADO(A)(S): ARTWORK COMPUTAÇÃO GRÁFICA LTDA - 

RELATOR: EXMO. SR. DES. NILO LACERDA. Com efeito, seria irrazoável 

deferir o pedido de recuperação judicial e ao mesmo tempo autorizar o 

prosseguimento das execuções individuais, porquanto, segundo dispõe o 

art. 47 da Lei n° 11.101/2005, a finalidade da medida é justamente 

“viabilizar a superação da situação de crise econômico-financeira do 

devedor, a fim de permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego 

dos trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo, assim, a 

preservação da empresa, sua função social e o estímulo à atividade 

econômica”. Assim, considerando-se que há decisão concedendo a 

recuperação judicial da empresa devedora nos autos em trâmite no juízo 

da 7ª Vara Empresarial da Comarca do Rio de Janeiro/RJ, a presente 

execução extrajudicial deve ser extinta, podendo o credor requerer a 

execução da decisão que aprovou o plano ou requerer a falência da 

empresa, conforme alhures demonstrado. Dispositivo. Ante o exposto, 

com fundamento nas disposições do artigo 924, inciso III, do Código de 

Processo Civil, opino pelo julgamento de extinção do feito sem apreciação 

do mérito da causa. Determino a expedição de certidão de crédito em 

favor da parte exequente. Sem custas e sem honorários advocatícios, nos 

termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. Submeto os autos 

ao M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, nos 

termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Lys Meire Toda Paiva Juíza Leiga 

Vistos, etc. Homologo por sentença a decisão da Juíza Leiga, nos termos 

do artigo 40 da Lei 9099/95. Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Jauru – MT, 22 de abril de 2020. Ítalo Osvaldo Alves da Silva 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000180-79.2017.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIA GRACIELA CORREA BENTO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIA GRACIELA CORREA BENTO OAB - MT0017873A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JAURU Processo: 1000180-79.2017.8.11.0047. 

EXEQUENTE: CLAUDIA GRACIELA CORREA BENTO EXECUTADO: ESTADO 

DE MATO GROSSO Vistos, etc. Trata-se de EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS 

proposta por CLÁUDIA GRACIELA CORREA BENTO em face do ESTADO 

DE MATO GROSSO. Recebida a inicial (ID 11228223) – págs. 1/2, foi 

determinada a citação da parte executada e homologado o cálculo inicial 

com a inércia desta. Termo de entrega da certidão do título em cartório (ID 

11314575). Aportou cálculo de liquidação feito pelo Departamento Auxiliar 

da Presidência (IDs 13283442; 13283449). Expedida a RPV (ID 13519667), 

intimada a parte executada para efetuar o pagamento. Todavia, foi 

certificado o decurso do prazo para pagamento voluntário (ID 14910776). 

Requerido o sequestro (ID 15367153) – págs. 1/2, deferido por este Juízo 

(ID 16183613) – págs. 1/4, e realizado o bloqueio somente do líquido (ID 

16508116). Determinada a expedição do alvará judicial em favor da 

exequente (ID 16826665), bem como a intimação da executada para 

manifestar sobre o recolhimento do IRRF. Alvará eletrônico (ID 17052662). 

Por fim, a parte executada informou o recolhimento dos tributos incidentes 

no pagamento da RPV, juntando a nota de ordem bancária (IDs 22139748; 

22139749). É o relatório. Decido. Conforme delineado no relatório supra, 
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não pairam dúvidas quanto ao pagamento e satisfação do direito da 

exequente. Sendo assim, é certo que somente a quitação da dívida, a 

transação, a compensação ou a renúncia ao crédito permite a extinção à 

execução de título judicial. Neste diapasão, visto que a dívida foi 

plenamente satisfeita pelo executado, como consectário lógico a tal fato, 

momento se faz para extinção da presente execução frente à satisfação 

do débito. DISPOSITIVO Ante o exposto, com base no artigo 924, II, do 

Código de Processo Civil, julgo extinto o processo, uma vez que satisfeita 

a dívida pelo devedor. Sem custas. Transitada em julgado, certifique-se e, 

em seguida, arquive-se, com as devidas baixas e anotações. Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Providencie-se e expeça-se o 

necessário. Às providências. Jauru-MT 23 de abril de 2020. Ítalo Osvaldo 

Alves da Silva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000411-38.2019.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

SIDNEI AQUINO DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR OAB - MT25057-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RODRIGO SCOPEL OAB - RS40004-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JAURU SENTENÇA Processo: 

1000411-38.2019.8.11.0047. REQUERENTE: SIDNEI AQUINO DE JESUS 

REQUERIDO: BANCO BMG S.A Vistos etc. O reclamante interpôs 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO à sentença (Id nº 26046737), alegando, em 

síntese, a existência de contradição no corpo da sentença proferida. 

Aduz que há contradição quanto à fixação de consectários legais ao valor 

de R$ 2.010,98 (Dois mil e dez reais e noventa e oito centavos) referente 

à condenação à restituição de parcelas descontadas pelo Banco, 

conforme (Id nº 26408025). Alega que o montante de R$ 2.010,98 (Dois mil 

e dez reais e noventa e oito centavos), já englobava o acréscimo de 

consectários legais pertinentes conforme cálculo apresentado pela parte 

autora (Id nº 21255861). A parte requerida apresentou contrarrazões, 

argumentando que o embargante busca alterar o fundamento da decisão 

sem utilizar o devido instrumento processual, conforme (Id nº 29375784). 

É o breve relatório. DECIDO. Para o acolhimento dos embargos de 

declaração deve a parte encaixar sua pretensão aos moldes do art. 1.022 

do CPC, isso porque os embargos têm como objetivo acabar com 

obscuridade, contradição, omissão e correção de erro material. Vejamos: 

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão 

judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir 

omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de 

ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material. Parágrafo único. 

Considera-se omissa a decisão que: I - deixe de se manifestar sobre tese 

firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção 

de competência aplicável ao caso sob julgamento; II - incorra em qualquer 

das condutas descritas no art. 489, § 1o. Art. 1.023. Os embargos serão 

opostos, no prazo de 5 (cinco) dias, em petição dirigida ao juiz, com 

indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão, e não se sujeitam 

a preparo. No caso vertente, vejo que razão assiste ao embargante 

quanto a modificação de parte da sentença em seu item "b", em 

observância a sentença proferida e o cálculo apresentado (Id nº 

26046737 e Id nº 21255861). DISPOSITIVO Posto isso, uma vez 

constatada a contradição, ACOLHO OS EMBARGOS apenas para alterar 

trecho da sentença, que passa a ser: b) Condenar o requerido à repetição 

do indébito, devendo este ressarcir a parte autora, em dobro, a quantia de 

R$ 2.010,98 (dois mil e dez reais e noventa e oito centavos), com a 

incidência de juros de 1% ao mês e correção monetária pelo índice INPC, 

ambos, a partir da citação; Mantenho inalterados os demais elementos da 

sentença. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Jauru – MT, 22 

de abril de 2020. Ítalo Osvaldo Alves da Silva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000831-43.2019.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

OSMARQUES LEMES DA CUNHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDGAR ROGERIO GRIPP DA SILVEIRA OAB - MT0021129A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JAURU DECISÃO Processo: 

1000831-43.2019.8.11.0047. REQUERENTE: OSMARQUES LEMES DA 

CUNHA REQUERIDO: BANCO BRADESCO Vistos. Recebo o recurso 

inominado no efeito devolutivo[1], com fulcro no artigo 43 da Lei n. 

9.099/95, visto que o recorrente não demonstrou de forma efetiva a 

existência dano irreparável com a eventual execução provisória. Intime-se 

o recorrido para apresentar contrarrazões; após, remetam-se os autos à 

Turma Recursal Única, intimando-se as partes, com as cautelas de estilo. 

Jauru – MT, 22 de abril de 2020. Ítalo Osvaldo Alves da Silva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000459-94.2019.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

EDIMAR RODRIGUES DA SILVA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

FINALIDADE: Intimação do Ilustre Causídico para que apresente 

QUITAÇÃO da Guia de Recolhimento anexo nos autos.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 51406 Nr: 2767-57.2018.811.0047

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Bruno Henrique de Araujo Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KATIA R. NOVAK DE MOURA - 

OAB:

 Nesta data Procedo a intimação da Ilustre causidica, Dra. Katia R. Novak 

de Moura, via DJE, para aprensentar os memoriais no prazo de 05 (cinco) 

dia nos presentes autos.

Comarca de Juscimeira

Vara Única

Intimação

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000052-85.2019.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CRISTIANO FERNANDES BARBOSA - ME (REQUERIDO)

CRISTIANO FERNANDES BARBOSA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA UNICA DE 

JUSCIMEIRA IMPULSIONAMENTO Dados do Processo: Processo: 

1000052-85.2019.8.11.0048; Tipo: Cível; Espécie: CARTA PRECATÓRIA 

CÍVEL (261) . REQUERENTE: BANCO BRADESCO REQUERIDO: CRISTIANO 

FERNANDES BARBOSA - ME, CRISTIANO FERNANDES BARBOSA Nos 

termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, impulsiono 

os autos para intimação da parte autora a providenciar o recolhimento da 

diligencia do oficial de justiça, no prazo de 5(cinco) dias, para citação do 

Requerido. Juscimeira, 23 de abril de 2020. Gestor(a) Judiciário(a) 

Assinado eletronicamente

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 50677 Nr: 562-18.2019.811.0048
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 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EWERTON FIGUEIREDO DE MOURA, 

ANDERSON CREMA GONÇALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLAVIELY GON ÇALVES DA 

CUNHA - OAB:22310/0, LANNING PIRES AMARAL - OAB:20910/O, 

VALMIRO ANTÔNIO PINHEIRO DA SILVA - OAB:9331

 Vistos.1. Trata-se de ação penal pública movida pelo Ministério Público em 

face de Ewerton Figueiredo de Moura e Anderson Crema Gonçalves pela 

prática da conduta capitulada no artigo 121, § 2º, II e IV do Código Penal.O 

feito está seguindo seu trâmite regular. Entretanto, ante a entrada em vigor 

da Lei nº. 13.964/2019 que alterou a legislação penal e processual penal 

acrescentado o parágrafo único ao art. 316 do Código de Processo Penal, 

que dispõe que decretada a prisão preventiva, deverá o órgão emissor da 

decisão revisar a necessidade de sua manutenção a cada 90 dias, passo 

a análise da prisão decretada nos presentes autos.2. É, em síntese, penal. 

Não existe, no local, registro de superpopulação carcerária ou deficiente 

condição sanitária, nem de incidência do vírus. O condenado não possui 

idade avançada e não se tem notícia de que, desde sua segregação, 

tenha sofrido enfermidades batecterianas e parasitárias (tuberculose, 

meningite, AIDS) que assolam os presidiários (STJ - HC: 567408 RJ 

2020/0070906-7, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de 

Publicação: DJ 23/03/2020). 3. Por essas razões, mantenho a prisão 

preventiva decretada em desfavor Ewerton Figueiredo de Moura e 

Anderson Crema Gonçalves.4. Por fim, vista às partes para apresentarem 

alegações finais, no prazo sucessivo de 05 (cinco) dias (réu preso), 

iniciando-se pela acusação. 5. Ciência ao Ministério Público e à Defensoria 

Pública. 6. SERVE a presente como mandado de intimação e CARTA 

PRECATÓRIA. 7. Intimem-se. Cumpra-se com urgência, expedindo-se o 

necessário.8. Às providências.Alcindo Peres da RosaJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 48031 Nr: 2916-50.2018.811.0048

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANIEL DINIZ DE PAULA PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Vistos.1. Trata-se de ação penal pública movida pelo Ministério Público em 

face de Daniel Diniz de Paula Pereira pela prática da conduta capitulada no 

artigo 157, §2º-A, inciso I (arma de fogo), do Código Penal.Segundo 

consta nos autos, foi concedido o benefício da revogação da prisão, sob 

a condição de cumprimento das medidas cautelares (Ref:25), nos habeas 

corpus de nº. 1015069-48.2018.8.11.0000, tendo sido, certificado ao réu 

que o descumprimento das condições ensejaria no restabelecimento 

prisional.Ademais, apontou-se aos autos informação da 3ª vara criminal de 

Rondonópolis informando a prisão do Réu processo flagrante daquela 

Comarca Cód. 699489.Outrossim, fora designada audiência de instrução e 

julgamento, sendo determinado a intimação para o réu para comparecer ao 

ato designado, todavia, o mesmo não foi encontrado para tanto (Ref: 95). 

Deste modo, no dia 08/11/2019 fora revogado o benefício do acusado, e 

novamente decretado sua prisão (Ref. 108). O feito está seguindo seu 

trâmite regular, aguardando a designação de audiência de instrução 

(portaria conjunta nº. 249/2020 TJMT).Parecer ministerial em Ref. 

171.Vieram-me os autos conclusos.2. É, em síntese, o relatório. Decido. 

2.1. Primeiramente, consigno que ante a entrada em vigor da Lei nº. 

13.964/2019 que alterou a legislação penal e processual penal 

acrescentado o parágrafo único ao art. 316 do Código de Processo Penal, 

que dispõe que decretada a prisão preventiva, deverá o órgão emissor da 

decisão revisar a necessidade de sua manutenção a cada 90 dias, passo 

a análise da prisão decretada nos presentes autos.Pois l Diniz de Paula 

Pereira.4. Ciência ao Ministério Público e à Defensoria Pública. 5. SERVE a 

presente como mandado de intimação e CARTA PRECATÓRIA. 6. 

Intimem-se. Cumpra-se com urgência, expedindo-se o necessário.7. Às 

providências.Alcindo Peres da RosaJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 48294 Nr: 3011-80.2018.811.0048

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO HENRIQUE RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eliete de Souza Barros - 

OAB:

 Vistos.

1. Trata-se de ação penal pública incondicionada movida pelo Ministério 

Público em face de Paulo Henrique Rodrigues (condenado a 10 (dez) anos 

e 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão pela prática da conduta 

capitulada no artigo 33, “caput” da Lei nº 11.343/06 c,c artigo 14 da Lei 

n°10.826/03 a serem cumpridos inicialmente em regime fechado - vide Ref. 

86).

Inconformado com aquela sentença, a defesa do acusado interpôs 

Recurso de Apelação. Na mesma ocasião, apresentou as razões 

recursais (Ref. 98).

Na oportunidade o Ministério Público, apresentou as respectivas 

contrarrazões recursais (em Ref.101).

Em Ref. 104, houve o recebimento do recurso.

 Ademais, ante a disseminação da pandemia causada pelo coronavírus, foi 

dada vista dos autos ao Ministério Público para manifestação.

Parecer ministerial acostado ao feito em Ref.112.

Vieram-me os autos conclusos.

2. É, em síntese, o relatório. Decido.

 2.1. Primeiramente, consigno que ante a entrada em vigor da Lei nº. 

13.964/2019 que alterou a legislação penal e processual penal 

acrescentado o parágrafo único ao art. 316 do Código de Processo Penal, 

que dispõe que decretada a prisão preventiva, deverá o órgão emissor da 

decisão revisar a necessidade de sua manutenção a cada 90 dias, passo 

a análise da prisão decretada nos presentes autos.

Pois bem.

Da análise dos autos, verifica-se que o réu Paulo Henrique Rodrigues 

encontra-se presos preventivamente pela suposta prática do delito 

capitulada no artigo 33, “caput” da Lei nº 11.343/06 c,c artigo 14 da Lei 

n°10.826/03, em razão da necessidade de resguardar a ordem pública, 

tendo em vista a gravidade do crime em questão, notadamente por conta 

do modus operandi.

Em suma, no caso em tela, há provas de autoria e materialidade. Ademais, 

a liberdade do réu apresenta risco à ordem pública, vez que novos delitos 

poderão ser praticados, o que preenche o requisito previsto no art. 312 do 

CPP. No caso em epígrafe, o réu foi preso pelo crime previsto no art. 33, 

“caput” da Lei nº 11.343/06 c,c artigo 14 da Lei n°10.826/03 e já foi 

condenado por outro crime doloso, conforme se ver do teor de Guia de 

Execução, sob o cód. 284043, cód.298161, cód. 620006 e cód. 20000601, 

preenchendo os requisitos do artigo 313 do CPP. Lado outro, é certo que 

em liberdade há sérios indícios de que encontrará os mesmos estímulos 

para voltar a praticar o fato criminoso.

Portanto, diante do preenchimento dos pressupostos e condições da 

prisão preventiva, bem como de um dos fundamentos que a autorizaram 

(garantia da ordem pública), mantenho a prisão preventiva anteriormente 

decretada.

A propósito:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO. PRISÃO 

PREVENTIVA. QUANTIDADE EXPRESSIVA DE ENTORPECENTES. 

REITERAÇÃO DELITIVA. PRISÃO DOMICILIAR. INCABÍVEL. FILHA MAIOR 

DE 12 ANOS. MANTIDA DECISÃO. AGRAVO IMPROVIDO. 1. A decisão 

agravada deve ser mantida por seus próprios fundamentos, porquanto em 

sintonia com a jurisprudência pacífica do STJ. 2. O decreto prisional 

apresentou fundamentação concreta em face da quantidade de droga 

apreendida (5kg de cocaína), a apreensão de uma pistola calibre .40, além 

de destacar que a paciente já foi condenada pela prática de outros crimes. 

3. O pedido de prisão domiciliar não merece deferimento, pois não restou 

comprovado que a paciente é mãe de criança menor de 12 anos de idade, 

constando apenas nos autos certidão de nascimento de filha que 

atualmente está com 16 anos. 5. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg 

no HC: 542702 SP 2019/0324720-5, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data 

de Julgamento: 11/02/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 

14/02/2020)

Saliento também que desde prisão do réu até a presente data não houve 

alteração no contexto fático hábil a justificar a revogação da medida 

imposta.
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2.2. Superados os argumentos acima, passo a examinar a possibilidade de 

revogação da prisão preventiva do réu a partir da Recomendação nº 

62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, de 17 de março de 2020.

 À vista daquela, por meio da qual foram sugeridas providências no 

tocante à população carcerária, com base na orientação do Ministério da 

Saúde acerca das prevenções quanto ao COVID19 (corona vírus), 

constata-se que não há o preenchimento daquelas hipóteses previstas na 

recomendação sub examine, razão pela qual não é recomendável revogar 

a prisão preventiva dele.

 Conquanto não tenha sido aquele delito praticado com violência ou grave 

ameaça, é certo que o tráfico de drogas fomenta inúmeros outros crimes 

também graves.

Não obstante a isso, a supracitada recomendação do Conselho Nacional 

de Justiça e os esforços conjuntos do Governo e da população para frear 

a propagação do coronavírus não implicam em garantia de imunidade 

prisional, de modo que continua sendo facultado ao magistrado, dentro da 

sua discricionariedade motivada e atento à característica rebus sic 

stantibus da custódia preventiva, analisar se é caso ou não de revogação 

do cárcere quando da reavaliação proposta pelo normativo, mesmo 

porque trata-se de recomendação, ou seja, traduz mero conselho, 

indicação, e não dever, obrigação.

Não existe, no local, registro de superpopulação carcerária ou deficiente 

condição sanitária, nem de incidência do vírus. O condenado não possui 

idade avançada e não se tem notícia de que, desde sua segregação, 

tenha sofrido enfermidades batecterianas e parasitárias (tuberculose, 

meningite, AIDS) que assolam os presidiários (STJ - HC: 567408 RJ 

2020/0070906-7, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de 

Publicação: DJ 23/03/2020).

 3. Por essas razões e em consonância com parecer ministerial, a prisão 

preventiva decretada em desfavor Paulo Henrique Rodrigues.

4. Ciência ao Ministério Público e à Defensoria Pública.

 5. SERVE a presente como mandado de intimação e CARTA 

PRECATÓRIA.

 6. Observadas as formalidades legais, inclusive certificada a regularidade 

das intimações da sentença, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de 

Justiça, com os cumprimentos deste juízo.

7. Intimem-se. Cumpra-se com urgência, expedindo-se o necessário.

8. Às providências.

Alcindo Peres da Rosa

Juiz de Direito

Comarca de Marcelândia

Diretoria do Fórum

Portaria

 PORTARIA N.º 11/2020-DF, de 17 de abril de 2020.

 A Excelentíssim a Senhor a Dr a. THATIANA DOS SANTOS, Juíza de 

Direito e Diretor a do F órum da Comarca de Marcelândia, Estado de Mato 

Grosso, no uso de suas atribuições legais,

 Considerando a Lei Municipal n. 4.992, posteriormente alterada oela Lei. n. 

6692, que instituiu os feriados no Município de Marcelândia - Mato Grosso,

 R E S O L V E:

 Art. 1º• SUSPENDER o expediente forense na Comarca de 

Marcelandia/MT, bem como nos Cartórios Extrajudiciais, no dia 13 de maio 

de 2020, em virtude do feriado municipal.

 P.R. Cumpra-se, remetendo-se cópia desta ao Presidente do Egrégio 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso, a Corregedoria Geral da Justiça, 

OAB/MT , Promotoria de Justiça e aos Cartórios do 1º e 2º Ofício desta 

Comarca

 Marcelândia - MT, 17 de abril de 2020.

 THATIANA DOS SANTOS

 Ju íza de Direito e Diretor a do F órum

Vara Única

Intimação

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000153-02.2020.8.11.0109

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE MARCELANDIA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREI CESAR DOMINGUEZ OAB - MT0008094A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(EXECUTADO)

Magistrado(s):

THATIANA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

MARCELÂNDIA DESPACHO Processo n° 1000153-02.2020.8.11.0109 

Requerente: MUNICIPIO DE MARCELANDIA Requerente: ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos. 1. Analisando os 

autos, verifico que a parte requerente ajuizou execução de fazer em face 

da Energisa - Mato Grosso, Distribuidora de Energia S/A, para que esta 

cumpra a obrigação que lhe é atinente, quanto a remoção dos postes de 

energia da Avenida dos Pioneiros, independente de pagamento adiantado 

pela Prefeitura Municipal de Marcelândia/MT. Ocorre que, em que pese os 

argumentos da parte requerente, tenho que não tem cabimento o 

ajuizamento de execução de obrigação de fazer pelo Município de 

Marcelândia/MT em face da Energisa, vez que inexiste nos presentes 

autos título executivo extrajudicial a ser executado, nos termos do artigo 

784 do CPC, o que caberia a extinção do processo, por inadequação da 

via eleita, vez que, no presente caso, a ação correta seria uma Ação de 

Obrigação de Fazer. Todavia, antes de promover a extinção do processo, 

intime-se a parte autora para emendar a inicial, adequando o pedido a via 

correta, sob pena de indeferimento da inicial (artigo 321 do CPC). Prazo: 

15 (quinze) dias. 2. Após, com ou sem manifestação, voltem conclusos. 3. 

Diligências necessárias. Marcelândia, 22 de abril de 2020 THATIANA DOS 

SANTOS Juíza de Direito em substituição legal

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000153-02.2020.8.11.0109

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE MARCELANDIA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREI CESAR DOMINGUEZ OAB - MT0008094A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

MARCELÂNDIA DESPACHO Processo n° 1000153-02.2020.8.11.0109 

Requerente: MUNICIPIO DE MARCELANDIA Requerente: ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos. 1. Analisando os 

autos, verifico que a parte requerente ajuizou execução de fazer em face 

da Energisa - Mato Grosso, Distribuidora de Energia S/A, para que esta 

cumpra a obrigação que lhe é atinente, quanto a remoção dos postes de 

energia da Avenida dos Pioneiros, independente de pagamento adiantado 

pela Prefeitura Municipal de Marcelândia/MT. Ocorre que, em que pese os 

argumentos da parte requerente, tenho que não tem cabimento o 

ajuizamento de execução de obrigação de fazer pelo Município de 

Marcelândia/MT em face da Energisa, vez que inexiste nos presentes 

autos título executivo extrajudicial a ser executado, nos termos do artigo 

784 do CPC, o que caberia a extinção do processo, por inadequação da 

via eleita, vez que, no presente caso, a ação correta seria uma Ação de 

Obrigação de Fazer. Todavia, antes de promover a extinção do processo, 

intime-se a parte autora para emendar a inicial, adequando o pedido a via 

correta, sob pena de indeferimento da inicial (artigo 321 do CPC). Prazo: 

15 (quinze) dias. 2. Após, com ou sem manifestação, voltem conclusos. 3. 

Diligências necessárias. Marcelândia, 22 de abril de 2020 THATIANA DOS 

SANTOS Juíza de Direito em substituição legal

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 41284 Nr: 211-13.2006.811.0109

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UDO HANISH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Flávia Beatriz Corrêa da Costa 

de S. Soares - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO ANTUNES SEGATO - 

OAB:13546
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 Existe determinação judicial a cumprir, fls.________, a Secretaria para ato 

do ofício.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 41284 Nr: 211-13.2006.811.0109

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UDO HANISH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Flávia Beatriz Corrêa da Costa 

de S. Soares - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO ANTUNES SEGATO - 

OAB:13546

 .Em face do exposto, DEFIRO a tutela provisória de urgência pleiteada, 

para o fim de determinar ao Estado de Mato Grosso que forneça ao 

requerente a certidão positiva com efeitos negativos de débitos fiscais 

para utilização pelo requerente do Benefício do ICMS diferido (FETHAB), 

possibilitando, assim, o seu livre exercício das atividades comerciais, para 

fins de emissão de Notas Fiscais e utilização do Benefício do ICMS diferido 

– FETHAB, no prazo de 05 (cinco) dias.Estabeleço a pena diária no valor 

de R$ 300,00 (trezentos reais), no caso de descumprimento da presente 

ordem (artigo 537, do Código de Processo Civil).2.Intime-se a Fazenda 

Pública Estadual da presente decisão.3.Int.4.Após, conclusos.5.Diligências 

necessárias.Marcelândia, 23 de abril de 2020.THATIANA DOS 

SANTOSJuíza de Direito em substituição legal

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000028-05.2018.8.11.0109

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO ROGERIO BULDRIN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIO LEME ANTONIO OAB - MT0012613A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCILENE LIMA 93631375115 (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

REGINALDO ALVES OAB - MT15508-O (ADVOGADO(A))

 

CERTIFICO e dou fé que procedo a intimação do advogado da requerida 

para se manifestar no prazo de 5 dias sobre o recurso inominado

Comarca de Matupá

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 56057 Nr: 222-21.2015.811.0111

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIO FERREIRA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANGELITA KEMPER - 

OAB:15090-O

 Ante o exposto, com fulcro no artigo 107, inciso IV, c/c artigo 109, inciso 

VI, ambos do Código Penal, julgo EXTINTA A PUNIBILIDADE de MARIO 

FERREIRA DE OLIVEIRA, qualificado nos autos, nos termos do art. 107, 

inciso IV do Código Penal, reconhecendo a consumação da prescrição da 

pretensão punitiva estatal em perspectiva, com relação ao crime que lhe é 

imputado neste processo ( art. 14 da Lei nº 10.826/03).Pela extinção da 

punibilidade do acusado em razão do reconhecimento da prescrição da 

pretensão punitiva, DETERMINO a devolução, ao acusado, do valor pago a 

título de fiança, nos termos do artigo 337, do Código de Processo 

Penal.Transitando em julgado esta sentença, proceda-se às baixas, 

comunicações e anotações necessárias, arquivando-se os autos. 

Publique-se. Registre-se. Comunique-se.Matupá/MT, 22 de abril de 

2020.Evandro Juarez RodriguesJuiz de DireitoEm substituição legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 70032 Nr: 2734-06.2017.811.0111

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: KASSIO ROBERTO PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IGOR NEVES DE CARVALHO - 

OAB:MT 14432/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se a parte Exequente para dar andamento ao feito no prazo de 10 

(dez) dias, apresentando cálculo atualizado, pra fins de expedição de 

RPV.

Apresentado o cálculo, intime-se a Executada para manifestação no prazo 

de 10 (dez) dias.

Após, conclusos para decisão.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

 Matupá – MT, 23 de abril de 2020.

Evandro Juarez Rodrigues

Juiz de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 72973 Nr: 466-42.2018.811.0111

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONALDO RODRIGUES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GIOVANNE GOMES ARAUJO - 

OAB:19911/O

 I N T I M A Ç Ã O do(a) advogado(a) da parte ré, para que no prazo legal, 

apresente memoriais finais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 68393 Nr: 1838-60.2017.811.0111

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EUDETE MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Felipe Augusto Ribeiro de 

Oliveira - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDA DE FREITAS ROSA 

- OAB:9.028-B/MT

 Processo nº 1838-60.2017.811.0111 (Código 68393)

Classe – Assunto: Ação Civil Pública Ambiental

Requerente: Ministério Público Estadual

Executado: Eudete Martins

Vistos.

Tendo em vista a declinação retro, revogo a nomeação e nomeio em 

substituição a causídica Dra. Fernanda de Freitas Rosa, atribuindo-lhe o 

mesmo valor fixado a título de honorários.

Intime-se a advogada nomeada e a requerente para comparecer ao 

escritório da causídica.

Após, aguarde-se o transcurso do prazo para apresentar resposta.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Matupá/MT, 15 de abril de 2020.

Evandro Juarez Rodrigues

Juiz de Direito

Em substituição legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 75046 Nr: 1480-61.2018.811.0111

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CCT, WCS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EGTF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KASSIO ROBERTO PEREIRA - 

OAB:MT 12691/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Processo nº 1480-61.2018.811.0111 (Código 75046)

S E N T E N Ç A

Trata-se de Execução de Alimentos formulado por CIBELLY CARVALHO 

TORRES, menor presentada pela genitora WADILA CARVALHO SOUSA, 

em face de EDILSON GOMES TORRES FILHO, todos qualificados nos autos 

em epígrafe.

No decorrer do procedimento, a parte exequente adimpliu integralmente o 

débito alimentar (ref. 11).

Instado a manifestar-se, o Ministério Público pugnou pela extinção do feito 

(ref. 16).

Formalizados os autos, vieram conclusos para deliberação.

É o relatório. Fundamento. Decido.

Nos termos do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil 

“extingue-se a execução quando: II – a obrigação for satisfeita (...)”.

JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos 

do artigo 924, II, do Código de Processo Civil.

 Recolha-se eventual mandado de prisão expedido.

Sem custas e honorários por serem beneficiários da assistência judiciária 

gratuita.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

A seguir, arquivem-se estes autos, observadas as formalidades legais, 

procedendo-se as anotações e baixas de estilo.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Matupá/MT, 17 de abril de 2020.

Evandro Juarez Rodrigues

Juiz de Direito

Em substituição legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 76004 Nr: 1941-33.2018.811.0111

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRLDN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BHLDF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREIA FERDINANDO VAREA - 

OAB:MT 10641

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 1941-33.2018.811.0111 (Código 76004)

Vistos.

Trata-se de Ação de Reconhecimento e Dissolução de União Estável c.c 

Alimentos proposta por THAYS RAMOS LEITE DAS NEVES em face de 

BRUNO HENRIQUE LEAR DE FREITAS, ambos qualificados nos autos.

No decorrer do procedimento, em audiência de conciliação, as partes 

formalizaram acordo (ref. 23).

Instado, o Ministério Público opinou pela homologação do acordo (ref. 28).

Formalizados autos, vieram conclusos para sentença.

É o relatório do necessário. Fundamento e decido.

Compulsando os autos, verifica-se que o acordo, assinado em conjunto 

por Thays e Bruno, acha-se regular e se tratando de homologação de 

acordo ajustada entre os próprios interessados, o qual, aparentemente, 

preserva o melhor interesse dos menores, há de ser prestigiada a vontade 

dos contraentes, inclusive como forma de estimular aos próprios 

interessados que encontrem soluções alternativas a seus conflitos e 

litígios.

 Assim sendo, como as partes apresentam ao Juízo solução pacificadora 

para o litígio, e sendo direito transigível, devida é a homologação por ato 

judicial.

Nesse diapasão, inexistindo óbice legal, HOMOLOGO POR SENTENÇA, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o acordo firmado entre 

os interessados nos autos, nos termos da inicial, com fulcro no artigo 200 

do Código de Processo Civil.

JULGO EXTINTO POR SENTENÇA O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, nos termos do artigo 487, III, “b”, do Código de Processo Civil.

 Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais, cuja 

exigibilidade ficará suspensa em razão do deferimento dos benefícios da 

Assistência Judiciária Gratuita, nos termos do artigo 98, § 3º do CPC.

Com o trânsito em Julgado, arquivem-se os autos com as baixas e 

cautelas devidas.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Matupá/MT, 17 de abril de 2020.

Evandro Juarez Rodrigues

Juiz de Direito

Em substituição legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 77410 Nr: 2677-51.2018.811.0111

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MPDEDMG, BPC, ICS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AdCS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REBECA SANTANA RÊGO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 2677-51.2018.811.0111 (Código 77410)

S E N T E N Ç A

Trata-se de Ação de Cumprimento de Sentença formulado pelo Ministério 

Público no interesse da menor IRAMARA COSTACURTA SCHMITT, em face 

de ALBINO DE CAMPOS SCHIMITT, todos qualificados nos autos em 

epígrafe.

No decorrer do procedimento, a parte exequente adimpliu o débito 

alimentar.

Instado a manifestar-se, o Ministério Público pugnou pela extinção do feito.

Formalizados os autos, vieram conclusos para deliberação.

É o relatório. Fundamento. Decido.

Nos termos do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil 

“extingue-se a execução quando: II – a obrigação for satisfeita (...)”.

JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos 

do artigo 924, II, do Código de Processo Civil.

 Recolha-se eventual mandado de prisão expedido.

Sem custas e honorários por serem beneficiários da assistência judiciária 

gratuita.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

A seguir, arquivem-se estes autos, observadas as formalidades legais, 

procedendo-se as anotações e baixas de estilo.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Matupá/MT, 16 de abril de 2020.

Evandro Juarez Rodrigues

Juiz de Direito

Em substituição legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 73166 Nr: 560-87.2018.811.0111

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDREIA FERDINANDO VAREA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREIA FERDINANDO VAREA - 

OAB:MT 10641

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o requerimento formulado pela parte exequente.

Determino a remessa dos autos à Contadoria do Juízo de Matupá para 

confecção do cálculo atualizado.

Com a juntada, intimem-se as partes para se manifestarem.

Após, conclusos.

CUMPRA-SE.

Matupá/MT, 16 de abril de 2020.

Evandro Juarez Rodrigues

Juiz de Direito

Em substituição legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 73168 Nr: 562-57.2018.811.0111

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDREIA FERDINANDO VAREA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREIA FERDINANDO VAREA - 

OAB:MT 10641

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o requerimento formulado pela parte exequente.
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Determino a remessa dos autos à Contadoria do Juízo de Matupá para 

confecção do cálculo atualizado.

Com a juntada, intimem-se as partes para se manifestarem.

Após, conclusos.

CUMPRA-SE.

Matupá/MT, 16 de abril de 2020.

Evandro Juarez Rodrigues

Juiz de Direito

Em substituição legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 64748 Nr: 2523-04.2016.811.0111

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDREIA FERDINANDO VAREA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREIA FERDINANDO VAREA - 

OAB:MT 10641

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o requerimento formulado pela parte exequente.

Determino a remessa dos autos à Contadoria do Juízo de Matupá para 

confecção do cálculo atualizado.

Com a juntada, intimem-se as partes para se manifestarem.

Após, conclusos.

CUMPRA-SE.

Matupá/MT, 16 de abril de 2020.

Evandro Juarez Rodrigues

Juiz de Direito

Em substituição legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 64753 Nr: 2527-41.2016.811.0111

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDREIA FERDINANDO VAREA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREIA FERDINANDO VAREA - 

OAB:MT 10641

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o requerimento formulado pela parte exequente.

Determino a remessa dos autos à Contadoria do Juízo de Matupá para 

confecção do cálculo atualizado.

Com a juntada, intimem-se as partes para se manifestarem.

Após, conclusos.

CUMPRA-SE.

Matupá/MT, 16 de abril de 2020.

Evandro Juarez Rodrigues

Juiz de Direito

Em substituição legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 69263 Nr: 2345-21.2017.811.0111

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDREIA FERDINANDO VAREA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREIA FERDINANDO VAREA - 

OAB:MT 10641

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o requerimento formulado pela parte exequente.

Determino a remessa dos autos à Contadoria do Juízo de Matupá para 

confecção do cálculo atualizado.

Com a juntada, intimem-se as partes para se manifestarem.

Após, conclusos.

CUMPRA-SE.

Matupá/MT, 16 de abril de 2020.

Evandro Juarez Rodrigues

Juiz de Direito

Em substituição legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 69265 Nr: 2347-88.2017.811.0111

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDREIA FERDINANDO VAREA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREIA FERDINANDO VAREA - 

OAB:MT 10641

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando informação da certidão retro, determino a remessa dos 

autos à Contadoria do Juízo de Matupá para confecção do cálculo 

atualizado.

Com a juntada, intimem-se as partes para se manifestarem.

Após, conclusos.

CUMPRA-SE.

Matupá/MT, 16 de abril de 2020.

Evandro Juarez Rodrigues

Juiz de Direito

Em substituição legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 71012 Nr: 3157-63.2017.811.0111

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MELISSA SARZI SARTORI AZEVEDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MELISSA SARZI SARTORI 

AZEVEDO - OAB:7914

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO que houve o cancelamento dos andamentos referentes à 

expedição de RPV por considerar que foram equivocados, uma vez que o 

valor exequendo ultrapassa os limites estabelecidos na Lei Estadual n. 

10.656/17 para fins de RPV.

 Desta feita considerando o teor do Art. 2, parágrafo 4 do Provimento 

20/2020 - CM, cujo teor segue abaixo transcrito, IMPULSIONO O FEITO 

para intimar a parte Exequente para se manifestar, requerendo o que 

entender de direito, no prazo de 15 (quinze) dia.

 "Art. 2, parágrafo 4 do Provimento n. 20/2020 - CM: Faculta-se ao 

beneficiário a renúncia ao valor excedente dos limites fixados para a 

requisição de pequeno valor - RPV."

Aline B. da Silva

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 55863 Nr: 96-68.2015.811.0111

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: KASSIO ROBERTO PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KASSIO ROBERTO PEREIRA - 

OAB:MT 12691/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando que o valor exequendo ultrapassa os limites estabelecidos 

na Lei Estadual n. 10.656/17 para fins de RPV, bem como em observância 

ao teor do Art. 2, parágrafo 4 do Provimento 20/2020 - CM, cujo teor segue 

abaixo transcrito, IMPULSIONO O FEITO para intimar a parte Exequente 

para se manifestar, requerendo o que entender de direito, no prazo de 15 

(quinze) dias.

 "Art. 2, parágrafo 4 do Provimento n. 20/2020 - CM: Faculta-se ao 

beneficiário a renúncia ao valor excedente dos limites fixados para a 

requisição de pequeno valor - RPV."

Matupá, 23 de Abril de 2020.

 Aline B. da Silva

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 61618 Nr: 847-21.2016.811.0111
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 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MELISSA SARZI SARTORI AZEVEDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MELISSA SARZI SARTORI 

AZEVEDO - OAB:7914

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO que houve o cancelamento dos andamentos referentes à 

expedição de RPV por considerar que foram equivocados, uma vez que o 

valor exequendo ultrapassa os limites estabelecidos na Lei Estadual n. 

10.656/17 para fins de RPV.

 Desta feita considerando o teor do Art. 2, parágrafo 4 do Provimento 

20/2020 - CM, cujo teor segue abaixo transcrito, IMPULSIONO O FEITO 

para intimar a parte Exequente para se manifestar, requerendo o que 

entender de direito, no prazo de 15 (quinze) dia.

 "Art. 2, parágrafo 4 do Provimento n. 20/2020 - CM: Faculta-se ao 

beneficiário a renúncia ao valor excedente dos limites fixados para a 

requisição de pequeno valor - RPV."

Aline B. da Silva

Analista Judiciária

Comarca de Nobres

Vara Única

Intimação

Intimação Classe: CNJ-530 RETIFICAÇÃO OU SUPRIMENTO OU 

RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL

Processo Número: 1000489-83.2019.8.11.0030

Parte(s) Polo Ativo:

EDIVIRGES CONFESSOR DE BARROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIANE DA SILVA CAMPOS SOUZA OAB - MT0015097A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

NOBRES Certidão Nos termos da Portaria n° 12/2016 DF desta comarca, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora à tomar ciência da 

averbação da certidão de nascimento do requerente, EDIVIRGES 

CONFESSOR DE BARROS, conforme ofício n° 38/2020 do Cartório do 2° 

Ofício de Nobres, em anexo. NOBRES, 23 de abril de 2020. PABLO 

MURILLO COELHO LEAL Analista Judiciário SEDE DO VARA ÚNICA DE 

NOBRES E INFORMAÇÕES: Fórum Dr. Péricles RondonPraça Gov. Júlio 

Campos, s/n, CENTRO, NOBRES - MT - CEP: 78460-000 TELEFONE: (65) 

33761229

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 49477 Nr: 766-58.2015.811.0030

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Adm. Ass. Ouro Verde 

de MT - Sicredi Ouro Verde

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elizangela França da Costa -ME, Elizangela 

França da Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André de Assis Rosa - 

OAB:19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que a parte exequente não efetuou o pagamento da diligência 

para o cumprimento da item d da decisão de ref. 85. Considerando o 

pedido de ref. 95, remeto o feito concluso.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 49695 Nr: 871-35.2015.811.0030

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Avelmon José dos Santos.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:16.691

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Portaria n. 12/2016-DF desta Comarca, impulsiono os autos 

para que seja intimada a parte requerente/exequente para efetuar, no 

prazo de 10 (dez) dias, o pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 49957 Nr: 975-27.2015.811.0030

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gilson Bernardo da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:16.691

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Portaria n. 12/2016-DF desta Comarca, impulsiono os autos 

para que seja intimada a parte requerente/exequente para efetuar, no 

prazo de 10 (dez) dias, o pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 50349 Nr: 1171-94.2015.811.0030

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Juraci dos Santos Moraes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:16.691

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Portaria n. 12/2016-DF desta Comarca, impulsiono os autos 

para que seja intimada a parte requerente/exequente para efetuar, no 

prazo de 10 (dez) dias, o pagamento do preparo para expedição da carta 

precatória.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 56324 Nr: 1186-29.2016.811.0030

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jonas Rodrigues dos Santos, Maria Domercina 

da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabíula Muller Koenig - 

OAB:22819, Gustavo Rodrigues Góes Nicoladelli - OAB:PR 56.918

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Portaria n. 12/2016-DF desta Comarca, impulsiono os autos 

para que seja intimada a parte requerente/exequente para efetuar, no 

prazo de 10 (dez) dias, o pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 75945 Nr: 3381-16.2018.811.0030

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Deusval Martins Garcia, José dos 

Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabíula Muller Koenig - 

OAB:22819, Gustavo Rodrigues Góes Nicoladelli - OAB:PR 56.918

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Portaria n. 12/2016-DF desta Comarca, impulsiono os autos 

para que seja intimada a parte requerente/exequente para efetuar, no 

prazo de 10 (dez) dias, o pagamento do preparo para expedição da carta 

precatória, bem como a diligência do oficial de justiça para expedição de 

mandado.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000676-91.2019.8.11.0030

Parte(s) Polo Ativo:

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1072024/4/2020 Página 727 de 870



GEOVANE EMILIO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERIO RODRIGUES DE CASTRO OAB - SP348669 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REU)

Magistrado(s):

DIEGO HARTMANN

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

N O B R E S  V A R A  Ú N I C A  D E  N O B R E S 

____________________________________________________________

___________________________________________ Processo : 

1000676-91.2019.8.11.0030 AUTOR(A): GEOVANE EMILIO DA SILVA REU: 

BANCO BRADESCO SENTENÇA Vistos etc. Observa-se que a parte 

autora foi intimada para cumprir a determinação de ID 29223501, contudo 

quedou-se inerte, conforme se vê à ID. 30553772. Neste sentido, 

considerando que o autor foi devidamente intimado para proceder com a 

juntada de documentos que comprovem a sua hipossuficiência, bem como 

especificar os pedidos, contudo a parte não cumpriu a determinação 

judicial, a medida a ser imposta é o indeferimento da petição inicial. Pelo 

exposto, indefiro o pedido inicial e, consequentemente, extingo o processo 

sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, I, e 330, §2°, ambos do 

CPC. Condeno a parte autora ao pagamento de custas e taxa judiciária. 

P.R.I.C. Certificado o trânsito em julgado, arquive-se. DIEGO HARTMANN 

Juiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000517-51.2019.8.11.0030

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO JOSE DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Marcos Adriano Bocalan OAB - MT9566-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente, intimo Vossa Senhoria parte autora para 

no prazo de 10 (dez) dias, apresentar as contrarrazões ao recurso.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000541-79.2019.8.11.0030

Parte(s) Polo Ativo:

AGNALDO APARECIDO MELO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Marcos Adriano Bocalan OAB - MT9566-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAIDA BEATRIZ NUNES DE CARVALHO OAB - MG0096864A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

DIEGO HARTMANN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOBRES DESPACHO Processo: 

1000541-79.2019.8.11.0030. REQUERENTE: AGNALDO APARECIDO MELO 

REQUERIDO: OMNI FINANCEIRA S/A Recebo o recurso no efeito 

devolutivo. À recorrida para, querendo, apresentar contrarrazões no 

prazo legal. Com as contrarrazões, ou decorrido o prazo, remetam-se à 

Turma Recursal. NOBRES, 23 de abril de 2020. DIEGO HARTMANN Juiz(a) 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000588-24.2017.8.11.0030

Parte(s) Polo Ativo:

DOMINGOS MENDES DA SILVA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT19194-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOBRES DECISÃO Processo: 

1000588-24.2017.8.11.0030. REQUERENTE: DOMINGOS MENDES DA 

SILVA COSTA REQUERIDO: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. DEFIRO a 

expedição do alvará parcial, nos termos em que requerido pelo exequente. 

Após a expedição, intime-se a executada para que pague o valor 

remanescente no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa de 10% 

sobre o valor devido. Não sendo depositado o valor no prazo, DEFIRO, 

desde já, a utilização do BACENJUD para bloqueio da quantia, incluindo o 

valor da multa. Após, vistas as partes e voltem-me conclusos para 

deliberações finais e extinção. NOBRES, 24 de março de 2020. DIEGO 

HARTMANN Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000196-84.2017.8.11.0030

Parte(s) Polo Ativo:

JAILSON DINIZ NOVAES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO VIETO MACHADO SCALOPPE OAB - MT0019531A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

DIEGO HARTMANN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOBRES DESPACHO Processo: 

1000196-84.2017.8.11.0030. EXEQUENTE: JAILSON DINIZ NOVAES 

EXECUTADO: BANCO BRADESCO Diga a executada acerca do pedido de 

aplicação de multa. Prazo: 5 (cinco) dias. Após, conclusos para decisão. 

NOBRES, 23 de abril de 2020. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000049-92.2016.8.11.0030

Parte(s) Polo Ativo:

CLARO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT13431-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EREMILSO DE MORAES ROMA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

VANIA DOS SANTOS OAB - MT11332-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOBRES SENTENÇA Processo: 

1000049-92.2016.8.11.0030. EXECUTADO: CLARO S.A. EXEQUENTE: 

EREMILSO DE MORAES ROMA Trata-se de EMBARGOS À EXECUÇÃO 

apresentados por EREMILSO DE MORAES ROMA. Diz o embargante que o 

valor bloqueado por meio de BACENJUD está revestido de 

impenhorabilidade, eis que se trata de poupança com valor inferior a 40 

(quarenta) salários-mínimos. Os embargos são improcedentes. A uma, a 

Lei dos Juizados Especiais, em seu art. 52, faculta a apresentação de 

embargos nas seguintes hipóteses: "IX - o devedor poderá oferecer 

embargos, nos autos da execução, versando sobre: a) falta ou nulidade 

da citação no processo, se ele correu à revelia; b) manifesto excesso de 

execução; c) erro de cálculo; d) causa impeditiva, modificativa ou extintiva 

da obrigação, superveniente à sentença." No caso dos autos, não está 

presente nenhuma das hipóteses legais. Não há nulidade de citação, não 

se alega excesso, erro de cálculo ou qualquer causa modificativa 

superveniente à sentença. A duas, a alegação da parte autora acerca da 

impenhorabilidade da quantia bloqueada está completamente 

desacompanhada de qualquer substrato probatório. Não há nenhuma 

comprovação sequer de que o valor bloqueado o foi em conta poupança e 

tampouco que está está revestida de impenhorabilidade. Assim, JULGO 

IMPROCEDENTE os embargos à execução. Intimem-se. Decorrido o prazo 

recursal, certifique-se e expeça-se o alvará de levantamento dos valores 
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em favor do exequente. NOBRES, 23 de abril de 2020. DIEGO HARTMANN 

Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000558-18.2019.8.11.0030

Parte(s) Polo Ativo:

GILBERTO DOS ANJOS SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARINA SANTANA DE OLIVEIRA OAB - MT9879-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente, intimo Vossa Senhoria parte requerida 

para no prazo de 10 (dez) dias, apresentar as contrarrazões ao recurso.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010229-24.2011.8.11.0030

Parte(s) Polo Ativo:

ANA LUCIA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANIA DOS SANTOS OAB - MT11332-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL (REQUERIDO)

BB SEGUROS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MILENA PIRAGINE OAB - MT17210-A (ADVOGADO(A))

JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA OAB - MT19081-A 

(ADVOGADO(A))

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOBRES DECISÃO Processo: 

8010229-24.2011.8.11.0030. REQUERENTE: ANA LUCIA DE OLIVEIRA 

REQUERIDO: BB SEGUROS , BANCO DO BRASIL Não obstante o 

peticionante informe o pagamento integral do executado e a existência de 

saldo em seu favor, observo que há divergência entre os número das 

contas judiciais em que efetuado o depósito pelA COMPANHIA DE 

SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL S/A (Conta 3700101740974 - ID 

1320473) e o extrato apresentado pelo Banco do Brasil (4900119296800 - 

Id 29069359), a indicar que o valor disponível em conta pertence ao Banco 

do Brasil, e não à COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL S/A. 

Para aclarar a divergência, INTIMO o Banco do Brasil para que, em 5 

(cinco) dias, apresente o extrato da conta judicial n. 3700101740974. No 

mesmo prazo, deverá o Banco do Brasil manifestar-se expressamente 

acerca da divergência no número das contas, esclarecendo o motivo pelo 

qual anuiu com o levantamento pela COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA 

DO BRASIL S/A da quantia existente na conta judicial n. 4900119296800, 

cujo depósito, a princípio, foi realizado pelo Banco do Brasil. Com o extrato 

e a manifestação, vista à COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL 

S/A para manifestação. CERTIFIQUE A SECRETARIA o efetivo 

levantamento do alvará n. 78227-0/2013 (ID 1320474) e voltem-me 

conclusos para decisão. NOBRES, 23 de abril de 2020. DIEGO HARTMANN 

Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000104-38.2019.8.11.0030

Parte(s) Polo Ativo:

GENESIS DE ALMEIDA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEFERSON FERREIRA NUNES OAB - MT23861/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

NOBRES JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE NOBRES 

____________________________________________________________

___________________________________________ Processo : 

1000104-38.2019.8.11.0030 REQUERENTE: GENESIS DE ALMEIDA SILVA 

REQUERIDO: DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO 

DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S/A DECISÃO Certifique-se o transito 

em julgado da sentença. Altere-se a classe processual para 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Intime-se a parte executada, através de 

seu(s) Advogado(s) para efetuar o pagamento da obrigação imposta na 

sentença no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa no percentual 

de 10%, nos termos do art. 523 do CPC. Tendo havido condenação em 

custas, deverão estas ser adimplidas no mesmo prazo. Não efetuado o 

pagamento, intime-se o exequente para que traga aos autos planilha do 

débito atualizada, incluindo os valores fixados a título de multa, no prazo 

de 15 (quinze) dias. Após, havendo bens indicados pelo credor, 

expeça-se mandado de penhora e avaliação. Caso o credor não indique 

bens, intime-se para requerer que de direito, sob pena de extinção na 

forma do art. 53, parágrafo 4º da Lei n. 9.099/95. Em havendo o 

pagamento do débito através de depósito judicial, intime-se o exequente 

para que manifeste quanto a concordância do valor depositado, no prazo 

de 15 (quinze) dias, alertando desde já que seu silêncio será interpretado 

como concordância. Indicado os dados bancários para o levantamento 

dos valores, proceda com a liberação do valor incontroverso mediante 

alvará de levantamento em favor da parte exequente. O valor do crédito 

somente será transferido ao patrono do exequente caso haja procuração 

atual (datada há menos de 3 anos) conferindo-lhe poderes especiais para 

receber. Após a expedição de alvará judicial, não havendo valores 

residuais, conclusos para sentença Havendo saldo residual, intime-se o 

executado para proceder com o pagamento, no prazo de 05 (cinco) dias. 

Não efetuado o pagamento no prazo, intime-se o exequente para requerer 

o que entender de direito e façam-me conclusos Desde já, em havendo 

alteração do patrono das partes, determino que seja realizada a 

habilitação junto ao PJE, bem como que as intimações devam se dar em 

nome do advogado nomeado. Intimem-se as partes. Cumpra-se. DIEGO 

HARTMANN Juiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000566-92.2019.8.11.0030

Parte(s) Polo Ativo:

CAMILA CAROLINE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

DIEGO HARTMANN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOBRES DECISÃO Processo: 

1000566-92.2019.8.11.0030. REQUERENTE: CAMILA CAROLINE DA SILVA 

REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Recebo o recurso no efeito 

devolutivo. À recorrida para, querendo, apresentar contrarrazões no 

prazo legal. Com as contrarrazões, ou decorrido o prazo, remetam-se à 

Turma Recursal. NOBRES, 23 de abril de 2020. DIEGO HARTMANN Juiz(a) 

de Direito

Comarca de Nortelândia

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 30396 Nr: 309-28.2012.811.0031

 AÇÃO: Atos e expedientes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Eliana Costa de Morais

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO - 

OAB:8075, Claudia Regina Oliveira Santos Ferreira - OAB:10765

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador Federal do 

INSS-MT - OAB:

 Vistos etc.
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Intimem-se as partes para especificação das provas que pretendem 

produzir, no prazo de 15 (quinze) dias.

O silêncio ou o protesto genérico por produção de provas serão 

interpretados como anuência ao julgamento antecipado, indeferindo-se, 

ainda, os requerimentos de diligências inúteis ou meramente protelatórias.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 7046 Nr: 661-93.2006.811.0031

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Arrossensal Agropecuária e Industrial S.A., Otacilio 

Peron

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Daniel Rodrigues Nogueira, Juarez Falcão de 

Barros, Antonio João de Barros Neto, Luiz Garcia Taborda, Jose 

Rodrigues Nogueira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andréa Pinto Biancardini - 

OAB:5.009, OTACILIO PERON - OAB:3684, Otacilio Peron - 

OAB:3684-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLEVERSON GARCIA BUENO - 

OAB:20391/O, Kadd Haeg Maciel - OAB:9766, SANDRO LEITE DOS 

SANTOS - OAB:7532, Wilson Ricardo Amizo - OAB:7813

 Vistos etc.

Ante a petição de fls. 865, DETERMINO a intimação dos executados, para 

que requeiram o que for de direito, no prazo de 15 dias, sob pena de 

preclusão.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 7350 Nr: 224-18.2007.811.0031

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Galvani Indústria Comércio e Serviços LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Olice Bertoldi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celso Umberto Luchesi - 

OAB:76.458/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

INDEFIRO o pedido de fls. 136/137, haja vista que a parte exequente 

possui recursos suficientes, para promover a negativação e/ou protesto 

da dívida nos órgãos correspondentes.

Lado outro, DETERMINO que seja expedida certidão atestando o valor da 

dívida, para que a parte exequente promova a diligência acima.

Cumpra-se.

Comarca de Nova Canaã do Norte

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 51672 Nr: 818-34.2016.811.0090

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GILSON FROHNER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIEKSON LUIZ SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERSON LUIS WERNER - 

OAB:46881

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono o presente feito com a finalidade de intimação da parte 

exequente para que requeira o que entender de direito, no prazo de 05 

(cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 62531 Nr: 1795-55.2018.811.0090

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SÔNIA SANTOS DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE NOVA CANAÃ DO NORTE/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GEILSON PEREIRA DE 

CARVALHO - OAB:24625/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALISSON VINÍCIUS OLIVEIRA 

DA SILVA - OAB:22155/O, TALES SALES - OAB:20.768/MT, TIAGO 

SALES - OAB:21212/O

 Nos termos do artigo 701, XVIII da CNGC, impulsiono o presente feito com 

a finalidade de intimar a parte requerente para, no prazo legal, apresentar 

Impugnação à Constestação.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000352-81.2020.8.11.0090

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA AMARO ALVES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REU)

 

PROCESSO n. 1000352-81.2020.8.11.0090 POLO ATIVO:MARIA AMARO 

ALVES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: PAULA ARAUJO COSTA 

POLO PASSIVO: BANCO BRADESCO FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: NOVA CANAÃ NORTE - J.E - AUDIÊNCIA 

CONCILIAÇÃO Data: 09/06/2020 Hora: 12:30 , no endereço: RUA 

ALBERTO ALVES, 113, CENTRO, NOVA C NORTE - MT - CEP: 78515-000 . 

23 de abril de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-143 CARTA PRECATÓRIA CRIMINAL

Processo Número: 1000316-39.2020.8.11.0090

Parte(s) Polo Ativo:

Juizo de Direito da 4ª Vara do Juizado Especial da Comarca de Alta 

Floresta MT (DEPRECANTE)

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JUIZADO ESPECIAL DE NOVA CANAÃ DO NORTE (DEPRECADO)

JEFERSON RAFAEL DIAS DA COSTA (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE NOVA 

C NORTE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA CANAÃ DO 

NORTE RUA ALBERTO ALVES, 113, CENTRO, NOVA C NORTE - MT - CEP: 

78515-000 MANDADO DE CUMPRIMENTO DE CARTA PRECATÓRIA 

EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO RICARDO 

FRAZON MENEGUCCI PROCESSO n. 1000316-39.2020.8.11.0090 Valor da 

causa: R$ 0,00 ESPÉCIE: [Competência dos Juizados Especiais]->CARTA 

PRECATÓRIA CRIMINAL (355) POLO ATIVO: Nome: Juizo de Direito da 4ª 

Vara do Juizado Especial da Comarca de Alta Floresta MT Endereço: AV. 

ARISTO DA RIVA, 1987, CENTRO, ALTA FLORESTA - MT - CEP: 

78580-000 Nome: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO 

Endereço: A. Siegfried Buss, 1054, Sede das Promotorias de Justiça, 

Centro, SÃO JOSÉ DO RIO CLARO - MT - CEP: 78435-000 POLO PASSIVO: 

Nome: JUIZADO ESPECIAL DE NOVA CANAÃ DO NORTE Endereço: RUA 

ALBERTO ALVES, S/N, CENTRO, NOVA C NORTE - MT - CEP: 78515-000 

Nome: JEFERSON RAFAEL DIAS DA COSTA Endereço: AVENIDA 

PARANÁ, 170, CENTRO, NOVA C NORTE - MT - CEP: 78515-000 

FINALIDADE: EFETUAR O CUMPRIMENTO DA CARTA PRECATÓRIA, 

conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no Portal de 

Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste mandado. 

ADVERTÊNCIAS AO OFICIAL DE JUSTIÇA:1. Nos termos do art. 212, §2º, 

do CPC, as citações e intimações, independentemente de autorização 

judicial, poderão realizar-se no período de férias forenses, nos feriados 

ou dias úteis fora do horário de 6h às 20h, observado o disposto no artigo 

5º, inciso XI, da Constituição Federal. 2. Nos termos do art. 252, do CPC, 

quando, por 2 (duas) vezes, o oficial de justiça houver procurado o 

citando em seu domicílio ou residência sem o encontrar, deverá, havendo 

suspeita de ocultação, intimar qualquer pessoa da família ou, em sua falta, 
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qualquer vizinho de que, no dia útil imediato, voltará a fim de efetuar a 

citação, na hora que designar. 3. Nos termos do art. 372 da CNGC 

inexistindo prazo expressamente determinado, os mandados deverão 

estar cumpridos no prazo máximo de (10) dez dias. NOVA C NORTE, 23 

de abril de 2020. (Assinado Digitalmente) Técnico Judiciário Autorizado(a) 

pela Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000132-20.2019.8.11.0090

Parte(s) Polo Ativo:

ELYEZER SILVA PINTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANILO GALADINOVIC ALVIM OAB - MT0014371A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO OAB - MG84400-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL | NOVA CANAÃ DO NORTE/MT DECISÃO PROCESSO Nº: 

1000132-20.2019.8.11.0090 REQUERENTE: ELYEZER SILVA PINTO 

REQUERIDO: BANCO BMG S.A Vistos. A parte autora apresentou recurso 

inominado, objetivando a reforma da sentença proferida ao ID 19823811. 

Todavia, é caso de não recebimento do recurso, posto que foi 

apresentado fora do prazo legal, conforme destaca a certidão de ID. 

30584709. Nesta senda, a intempestividade não conduz a outra 

alternativa, senão ao não recebimento do recurso de ID. 30413904. Ante o 

exposto, com espeque nos artigos 42, da Lei 9099/95, DEIXO DE RECEBER 

o recurso inominado interposto pelo requerente, nestes autos, por ser 

intempestivo. CERTIFIQUE o trânsito em julgado da sentença. Após, 

ARQUIVEM-SE os autos. INTIME-SE. Nova Canaã do Norte, (data da 

assinatura eletrônica) (assinado eletronicamente) RICARDO FRAZON 

M E N E G U C C I  J u i z  d e  D i r e i t o 

____________________________________________________________

_______________________ Sede do juízo : R. Alberto Alves, s/n, Nova 

Canaã do Norte - MT, 78515-000 (66) 3551-1105

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010024-96.2017.8.11.0090

Parte(s) Polo Ativo:

REGIS RODRIGUES RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGIS RODRIGUES RIBEIRO OAB - MT4936-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA CANAÃ DO NORTE DECISÃO Processo: 

8010024-96.2017.8.11.0090. REQUERENTE: REGIS RODRIGUES RIBEIRO 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos em Regime de Exceção. 

Defiro o pedido de gratuidade formulado pelo recorrente, nos termos da 

Lei nº 1.060/50, e art. 98, do CPC, tão somente para dispensá-lo do 

preparo. Verifico que o recurso interposto nos autos inicialmente 

preenche os requisitos de admissibilidade, vez que se trata da via 

pertinente (cabimento) para guerrear a decisão recorrida (art. 41 da 

LJESP), tendo sido interposto no prazo legal (tempestividade) de 10 dias 

(art. 42 da LJESP), foi manejado (regularidade formal) por meio de petição 

(art. 42, segunda parte, da LJESP), não havendo indicativos de que a 

parte aquiesceu com a decisão ou renunciou seu direito ao uso das vias 

recursais (inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de 

recorrer), razão pela qual o RECEBO tão somente em seu efeito devolutivo 

(art. 43 da LJESP). INTIME(M)-SE o(s) recorrido(s) para, querendo, 

apresentarem contrarrazões no prazo legal. Decorrido o prazo supra, com 

ou sem contrarrazões, REMETAM-SE os autos para a Turma Recursal 

Única do Estado de Mato Grosso. Outro o cenário, CONCLUSOS. 

CUMPRA-SE. Nova Canaã do Norte-MT, 23 de abril de 2020. (assinado 

digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito em Regime 

de Exceção

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000189-72.2018.8.11.0090

Parte(s) Polo Ativo:

CENTAURO MOTO PECAS LTDA - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANDRE DOS SANTOS FERNANDES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA CANAÃ DO NORTE DECISÃO Processo: 

1000189-72.2018.8.11.0090. REQUERENTE: CENTAURO MOTO PECAS 

LTDA - ME REQUERIDO: ANDRE DOS SANTOS FERNANDES Vistos em 

Regime de Exceção. De pronto, preenchidos aparentemente os requisitos 

legais, RECEBO a petição inicial com seus documentos – art. 14 e ss. da 

Lei n. 9.099/95. DETERMINO que se designe, de acordo com a pauta do 

conciliador, AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO, intimando-se as partes com as 

ADVERTÊNCIAS de praxe. Ao(s) requerente(s) de que o processo será 

extinto e esta parte condenada nas despesas/custas, quando deixar de 

comparecer PESSOALMENTE a qualquer das audiências do processo – 

art. 9º c/c art. 51, I e § 2º, todos da Lei n. 9.099/95 e Enunciados n. 13 e 

28 do FONAJE. CITE (M)-SE o(s) requerido(s) a respeito da ação – art. 18 

e incisos da Lei n. 9.099/95 -, bem como o(s) intime(m) para participar(em) 

da audiência conciliatória, com a ADVERTÊNCIA de que, não 

comparecendo o(s) requerido(s) PESSOALMENTE, considerar-se-ão 

verdadeiras as alegações iniciais, ensejando, pois, os efeitos da revelia, 

salvo se o contrário resultar da convicção do juiz, bem como será 

proferido julgamento, de plano – art. 18, § 1º c/c art. 20, ambos da Lei n. 

9.099/95 e Enunciado n. 78 do FONAJE, aprovado no XI Encontro, em 

Brasília-DF. Se inexitoso o acordo, o(s) requerido(os) tem o prazo de 5 

(cinco) dias, a contar da audiência, para apresentar(em) sua(s) 

contestação(ões), sob pena julgamento no estado – Enunciado n. 11 da 

Súmula da Turma Recursal Única deste Estado de Mato Grosso e 

Enunciado n. 5 do Encontro de Juízes dos Juizados Especiais deste 

Estado de Mato Grosso. O prazo para impugnar(em) a(s) 

contestação(ões) e os documentos nela acostados é de 5 (cinco) dias, a 

partir do término do prazo para apresentação(ões) da(s) defesa(s) – 

Enunciado n. 12 da Súmula da Turma Recursal Única deste Estado de Mato 

Grosso. Por fim, tem-se que “a assistência obrigatória prevista no art. 9º 

da Lei 9.099/1995 tem lugar a partir da fase instrutória, não se aplicando 

para a formulação do pedido e a sessão de conciliação” e “os prazos 

processuais nos Juizados Especiais Cíveis, contam-se da data da 

intimação ou ciência do ato respectivo, e não da juntada do comprovante 

da intimação, observando-se as regras de contagem do CPC ou do Código 

Civil, conforme o caso” – Enunciados n. 38 e 13 do FONAJE, este com 

nova redação aprovada no XXI Encontro – Vitória/ES. ATENTE-SE que, na 

intimação por telefone, deverá certificar qual o número chamado, o dia, o 
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horário, a pessoa com quem falou e, em resumo, o teor da comunicação e 

da respectiva resposta, além de outras informações pertinentes – art. 911 

da CNGC. Em atenção aos termos da CGJ, art. 917 e ss., a realização 

dessa intimação das instituições públicas ou privadas cadastradas deverá 

ser realizada de FORMA ELETRÔNICA. Nos locais atendidos e não se 

t ratando da hipótese suso mencionada,  far-se-á por 

CORRESPONDÊNCIA/CORREIO, com aviso de recebimento em mão própria 

(ARMP) e considerar-se-á feita na data da entrega da carta no endereço – 

art. 909 da CNGC. INTIME-SE. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. Nova Canaã do Norte/MT, 23 de abril de 2020. (assinado 

digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito em Regime 

de Exceção

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010012-53.2015.8.11.0090

Parte(s) Polo Ativo:

VALDETE MENDES DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EBER JOSE DE OLIVEIRA OAB - MT0018013A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EXTRALUZ MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - EPP (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURICIO RICARDO ALVES OAB - MT15523-A (ADVOGADO(A))

QUEBIO DA SILVA OAB - MT23544/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA CANAÃ DO NORTE DECISÃO Processo: 

8010012-53.2015.8.11.0090. EXEQUENTE: VALDETE MENDES DE 

OLIVEIRA EXECUTADO: EXTRALUZ MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA 

- EPP Vistos em Regime de Exceção. RECEBO a inicial em todos os seus 

termos, consoante previsão do art. 1.062 do CPC. DETERMINO a 

suspensão do presente feito, o que faço com fulcro no artigo 134, §2º do 

Novo Código de Processo Civil. CITE-SE a parte contrária para, no prazo 

de 15 (quinze dias), se manifestar e requerer a produção das provas 

cabíveis, nos termos do art. 135 do NCPC. Após, INTIME-SE a exequente 

para, no prazo de 15 (quinze), se manifestar no que entender de direito. 

Independentemente de manifestação, CERTIFIQUE-SE e tornem-me os 

autos conclusos para deliberações. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. 

ÀS PROVIDÊNCIAS. Nova Canaã do Norte-MT, 23 de abril de 2020. 

(assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito 

em Regime de Exceção

Comarca de Nova Monte Verde

Vara Única

Intimação

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1000664-88.2019.8.11.0091

Parte(s) Polo Ativo:

G. D. S. S. (REQUERENTE)

A. C. D. S. (REQUERENTE)

A. F. D. S. (INVENTARIANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MATEUS LEITE CECCONELLO OAB - MT25359/O (ADVOGADO(A))

IVONETE RODRIGUES DE OLIVEIRA CECCONELLO OAB - MT0019535A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

C. B. D. S. (DE CUJUS)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

Vistos... Trata-se de petição requerendo a “Abertura de “Inventário” de 

bem deixado por CLEUSA BATISTA DOS SANTOS, ajuizada por A. C. de 

S. e G. dos S. S., representados por Antônio Ferreira de Souza. 

Depreende-se da Inicial que o falecimento se deu em 14.03.2019. Narra-se 

que a pessoa falecida possuía, na abertura da sucessão um bem imóvel, 

localizado na Rua Abílio Tavares de Freitas, nº 46, Centro, Nova Monte 

Verde/MT. Explica-se que fora ajuizada uma “ação de divórcio consensual 

c.c regularização de guarda e alimentos”, que tramitou neste Juízo, 

ficando acordado que o referido imóvel ficaria com a falecida, sob a 

modalidade de doação, sendo o acordo homologado por sentença em 

27.04.2015. Ocorre que, segundo o narrado, em 1°/09/2015, houve a 

averbação do divórcio, contudo, não foram tomadas as medidas cabíveis 

com relação ao imóvel. Posteriormente ao falecimento, narra-se que o 

imóvel foi registrado sob matricula 6997, livro 2-AJ folhas 01, no Cartório 

do 1º Serviço Registral da Comarca de Nova Monte Verde/MT, em nome da 

Prefeitura Municipal de Nova Monte Verde-MT e, posteriormente, houve o 

Registro R-01/6.997 em nome de Antônio Ferreira de Souza e Cleusa 

Batista dos Santos Souza. Portanto, segundo a Inicial, o registro da 

escritura ocorreu sem observação à sentença de divórcio, bem como 

após o óbito de Cleusa Batista dos Santos, já que a lavratura ocorreu em 

15.04.2019 e o óbito em 14.03.2019. Assim, argumentando que o bem 

imóvel acima descrito é da pessoa falecida, sendo os 50% cabíveis a 

Antônio Ferreira de Souza, tendo em vista a doação por ocasião do 

divórcio e, considerando que Cleusa veio a falecer, requer-se a expedição 

de alvará ao cartório do 1º serviço Registral da Comarca de Nova Monte 

Verde/MT, para que realize a escritura e registro às margens matricula 

6997, livro 2-AJ folhas 01 e, ato contínuo, a escritura e registro em nome 

dos filhos menores, por serem herdeiros e o bem não comunicar ao 

representante dos requerentes, isto porque, segundo o alegado, após o 

divórcio há o rompimento da comunicação dos bens adquiridos da pessoa 

falecida. Requer-se, ainda, a nomeação de Antônio Ferreira de Souza 

como inventariante. Com a Inicial, documentos. Determinou-se a emenda 

da Inicial, isto para juntasse a Certidão Negativa de Testamento da pessoa 

falecida. Por sua vez, a parte-autora atendeu ao solicitado, juntando o 

referido documento. É, ao que parece, o necessário a ser destacado. I DO 

RECEBIMENTO DA INICIAL Inicialmente, verifica-se que estão preenchidos 

os requisitos do artigo 319 e 320 do Código de Processo Civil. Assim, não 

sendo o caso de aplicação do disposto no artigo 330 do CPC, 

RECEBEM-SE a petição inicial e sua emenda. Por outro lado, DEFERE-SE 

pedido de assistência judiciária gratuita, tendo em vista que a parte-autora 

não tem condições de pagar as custas do processo e os honorários 

advocatícios sem prejuízo próprio ou de sua família, de acordo com o 

artigo 98 do Código de Processo Civil. II FUNDAMENTAÇÃO II.1 DA 

EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ JUDICIAL PARA REGISTRO DA GUIA DE 

DOAÇÃO Considerando os direitos em jogo, deve o Ministério Público se 

manifestar acerca do pedido (art. 178, II, do CPC) para posterior 

conclusão. II.2 DA NOMEAÇÃO DE INVENTARIANTE Quanto à ordem de 

nomeação de inventariante, dispõe o artigo 617 do Código de Processo 

Civil: Art. 617. O juiz nomeará inventariante na seguinte ordem: I - o 

cônjuge ou companheiro sobrevivente, desde que estivesse convivendo 

com o outro ao tempo da morte deste; II - o herdeiro que se achar na 

posse e na administração do espólio, se não houver cônjuge ou 

companheiro sobrevivente ou se estes não puderem ser nomeados; III - 

qualquer herdeiro, quando nenhum deles estiver na posse e na 

administração do espólio; IV - o herdeiro menor, por seu representante 

legal; V - o testamenteiro, se lhe tiver sido confiada a administração do 

espólio ou se toda a herança estiver distribuída em legados; VI - o 

cessionário do herdeiro ou do legatário; VII - o inventariante judicial, se 

houver; VIII - pessoa estranha idônea, quando não houver inventariante 

judicial. Na hipótese, verifica-se pelos documentos juntados que ANTÔNIO 

FERREIRA DE SOUZA era cônjuge da falecida, conforme Certidão de 

Casamento. Assim, não havendo limitações acerca do pleiteado, 

NOMEIA-SE como inventariante ANTÔNIO FERREIRA DE SOUZA. III 

DELIBERAÇÕES Ante o exposto, à SECRETARIA: 1. REMETER os autos ao 

Ministério Público para se manifestar em relação ao pedido de expedição 

de Alvará Judicial para registro da Guia de Doação em Cartório; a. Após, 

conclusos. 2. Sem prejuízo, INTIMAR o inventariante da presente decisão e 

acerca da nomeação, bem como para que preste compromisso no prazo 

de 05 (cinco) dias e apresente as primeiras declarações no prazo de 20 

(vinte) dias, conforme estabelecem os artigos 617, par. único e 620, 

ambos do CPC; a. Feitas as primeiras declarações, CITAR os herdeiros, 

ficando desde logo aberta a possibilidade de se manifestarem sobre as 

primeiras declarações (art. 626 do CPC); b. Em seguida, INTIMAR as 

Fazendas Públicas Federal, Estadual e Municipal (artigo 626 do CPC), para 

que se manifestem sobre os valores da avaliação dados pela 

Inventariante, podendo, se deles discordar, juntar prova de cadastro em 

15 (quinze) dias (artigo 629 do CPC) ou atribuir diretamente novos valores, 

que poderão ser aceitos pelos interessados (artigo 634 do CPC), para o 

que, devem se manifestar expressamente; c. Havendo impugnação (art. 

627 e seus incisos), desde logo fica determinada a INTIMAÇÃO das partes 

para se manifestarem (prazo comum de 10 dias) e após conclusos para 
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decisão; d. Inexistindo impugnação, INTIMAR a inventariante para últimas 

declarações (art. 636 do CPC), INTIMANDO as partes para se 

manifestarem sobre (prazo comum de 15 dias), ouvindo-se o Ministério 

Público (10 dias); e. Após, à CONTADORIA para cálculo do ITCMD (art. 637 

do CPC), INTIMANDO-SE as partes em 05 dias (prazo em cartório), após a 

Fazenda Pública (10 dias) e, por fim, o Ministério Público (10 dias), 

fazendo conclusos para análise. Intimar. Cumprir.

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1000267-92.2020.8.11.0091

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

EDGAR CAMPOS DE AZEVEDO OAB - MT27724/O (ADVOGADO(A))

MERIDIANE PEREIRA DA SILVA OAB - 051.632.641-41 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

A. A. G. (REU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

Vistos... I RELATÓRIO Trata-se de petição intitulada “Ação de alimentos” 

ajuizada por E. F. P. da S., representado por Maridiane Pereira da Silva, 

contra Abílio Antônio Germano da Silva. Depreende-se da Inicial que as 

partes mantiveram relacionamento e dessa união nasceu o menor E. F. P. 

da S., conforme certidão de nascimento juntada aos autos. Narrou-se que 

a parte-requerida não vem arcando corretamente com a responsabilidade 

de prestar alimentos. Por tais motivos, ajuizou-se a presente demanda, 

requerendo em sede de tutela provisória de urgência antecipada a 

concessão de alimentos provisórios para o menor. Com a Inicial, 

documentos. Estas eram as informações existentes, estando o processo 

concluso para análise quanto à possibilidade da concessão de tutela 

provisória de urgência antecipada. II FUNDAMENTAÇÃO Verificando-se 

aparentemente atendido os conteúdos dos arts. 319 e 320, ambos do CPC, 

não sendo o caso de indeferimento (art. 330 do CPC), RECEBE-SE a Inicial. 

Quanto ao benefício da “gratuidade da Justiça” (art. 98 do CPC), 

DEFERE-SE, o que, como se sabe, não é situação imutável, bem com não é 

imune a discussões no bojo do processo. Pois bem. Requereu-se a 

concessão de “tutela provisória”, exatamente a fixação de “alimentos 

provisórios”. Para a concessão da medida pleiteada, devem estar 

presentes os requisitos exigidos pelo art. 300 do Código de Processo Civil, 

quais sejam: probabilidade do direito (fumus boni iuris) e o perigo de dano 

ou o risco ao resultado útil do processo (periculum in mora). Entende-se 

como fumus boni iuris, um sinal ou indício de que o direito pleiteado de fato 

existe. Por outro lado, o periculum in mora é conceituado a partir das 

consequências que a demora da decisão judicial pode gerar, frustrando 

por completo a apreciação ou cumprimento satisfativo e satisfatório do 

quanto pedido. Assim, juntamente com o fumus boni iuris, o periculum in 

mora é requisito indispensável para a concessão de tutela de urgência em 

caráter antecipado. Partindo destas premissas, quanto à “probabilidade do 

direito”, o que se tem é um filho pedindo alimentos para o pai. Embora salte 

aos olhos o dever de prestação, importante apontar os fundamentos 

normativos. Da Constituição Federal vêm: Art. 227. É dever da família, da 

sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, 

com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à 

educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao 

respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de 

colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, 

exploração, violência, crueldade e opressão. [...] Art. 229. Os pais têm o 

dever de assistir, criar e educar os filhos menores, e os filhos maiores têm 

o dever de ajudar e amparar os pais na velhice, carência ou enfermidade. 

Já no Código Civil, há, dentre outros: Art. 1.696. O direito à prestação de 

alimentos é recíproco entre pais e filhos, e extensivo a todos os 

ascendentes, recaindo a obrigação nos mais próximos em grau, uns em 

falta de outros. Aplicando-se o ECA em situações de risco, verificam-se 

mais alguns dispositivos específicos, como: Art. 4º É dever da família, da 

comunidade, da sociedade em geral e do poder público assegurar, com 

absoluta prioridade, a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à 

alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à 

cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e 

comunitária. Art. 33, §4o Salvo expressa e fundamentada determinação 

em contrário, da autoridade judiciária competente, ou quando a medida for 

aplicada em preparação para adoção, o deferimento da guarda de criança 

ou adolescente a terceiros não impede o exercício do direito de visitas 

pelos pais, assim como o dever de prestar alimentos, que serão objeto de 

regulamentação específica, a pedido do interessado ou do Ministério 

Público. Nota-se que até mesmo em situação de deferimento da guarda a 

terceiros não se afasta do genitor o dever de prestar alimentos. Portanto, 

ao pleitear a “fixação de alimentos”, o que deve ser apontado é: há 

pressuposto fático-normativo indicado de que os alimentos, ao final do 

processo, deverão ser prestados ao menor pelo requerido? A resposta, 

quanto a isso, é afirmativa, pois o menor, no presente caso, tem o direito 

de receber os alimentos do requerido. No que se refere ao perigo de não 

se ter tal provimento provisório (o “periculum in mora”), a resposta é a 

mesma, já que os alimentos, por óbvio, são imprescindíveis à saúde e à 

vida do menor. Assim, por não haver comprovação de renda do requerido 

até o momento nos autos, entende-se razoável fixar a obrigação alimentar 

em valor correspondente à 1/3 do salário mínimo vigente. III DISPOSITIVO 

Por isso, FIXAM-SE os ALIMENTOS PROVISÓRIOS em 1/3 (um terço) do 

salário mínimo (R$348,00 na data de hoje). No mais, DEIXA-SE, por ora, de 

designar audiência de conciliação, tendo em vista as Portarias Conjuntas 

247, 249 e 281/2020, ambas do TJMT, suspendendo a realização de 

audiências até o dia 30/04/2020, deixando para designar o ato após o 

período de suspensão, caso haja pedido de alguma das partes. IV 

DELIBERAÇÕES FINAIS No mais, à SECRETARIA para: 1. INTIMAR a 

parte-requerente da presente decisão; 2. CITAR a parte-requerida, por 

meio de CARTA PRECATÓRIA, para conhecimento do processo, bem como 

INTIMÁ-LA para pagar os alimentos provisórios fixados (1/3 do salário 

mínimo vigente), os quais deverão ser pagos até o dia 10 de cada mês, a 

contar da presente intimação, bem como para oferecer resposta (inclusive 

contestação) no prazo de 15 dias, atentando-se ao previsto no art. 344 do 

CPC; a. Na hipótese de a contestação apresentar preliminares, 

documentos, fatos ou argumentos novos, INTIMAR a parte-autora para 

impugnação no prazo legal ou, se for o caso, especificar as provas que 

pretende produzir/requerer o que entender de direito; b. Após, ao 

Ministério Público; c. Após, conclusos. 3. CIENTIFICAR o Ministério Público. 

Intimar. Cumprir.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000266-10.2020.8.11.0091

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

EDGAR CAMPOS DE AZEVEDO OAB - MT27724/O (ADVOGADO(A))

ANDRESSA COSTA MINEIRO OAB - 061.453.171-32 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

A. S. D. N. (REU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

Vistos... I RELATÓRIO Trata-se de petição intitulada “Ação de alimentos” 

ajuizada por A. V. C. S., representada por Andresa Costa Mineiro, contra 

André Silva do Nascimento. Depreende-se da Inicial que as partes 

mantiveram relacionamento e dessa união nasceu a menor A. V. C. S., 

conforme certidão de nascimento juntada aos autos. Narrou-se que a 

parte-requerida não vem arcando corretamente com a responsabilidade de 

prestar alimentos. Por tais motivos, ajuizou-se a presente demanda, 

requerendo em sede de tutela provisória de urgência antecipada a 

concessão de alimentos provisórios para a menor. Com a Inicial, 

documentos. Estas eram as informações existentes, estando o processo 

concluso para análise quanto à possibilidade da concessão de tutela 

provisória de urgência antecipada. II FUNDAMENTAÇÃO Verificando-se 

aparentemente atendido os conteúdos dos arts. 319 e 320, ambos do CPC, 

não sendo o caso de indeferimento (art. 330 do CPC), RECEBE-SE a Inicial. 

Quanto ao benefício da “gratuidade da Justiça” (art. 98 do CPC), 

DEFERE-SE, o que, como se sabe, não é situação imutável, bem com não é 

imune a discussões no bojo do processo. Pois bem. Requereu-se a 

concessão de “tutela provisória”, exatamente a fixação de “alimentos 

provisórios”. Para a concessão da medida pleiteada, devem estar 

presentes os requisitos exigidos pelo art. 300 do Código de Processo Civil, 

quais sejam: probabilidade do direito (fumus boni iuris) e o perigo de dano 

ou o risco ao resultado útil do processo (periculum in mora). Entende-se 

como fumus boni iuris, um sinal ou indício de que o direito pleiteado de fato 

existe. Por outro lado, o periculum in mora é conceituado a partir das 

consequências que a demora da decisão judicial pode gerar, frustrando 

por completo a apreciação ou cumprimento satisfativo e satisfatório do 

quanto pedido. Assim, juntamente com o fumus boni iuris, o periculum in 

mora é requisito indispensável para a concessão de tutela de urgência em 

caráter antecipado. Partindo destas premissas, quanto à “probabilidade do 

direito”, o que se tem é uma filha pedindo alimentos para o pai. Embora 

salte aos olhos o dever de prestação, importante apontar os fundamentos 
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normativos. Da Constituição Federal vêm: Art. 227. É dever da família, da 

sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, 

com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à 

educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao 

respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de 

colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, 

exploração, violência, crueldade e opressão. [...] Art. 229. Os pais têm o 

dever de assistir, criar e educar os filhos menores, e os filhos maiores têm 

o dever de ajudar e amparar os pais na velhice, carência ou enfermidade. 

Já no Código Civil, há, dentre outros: Art. 1.696. O direito à prestação de 

alimentos é recíproco entre pais e filhos, e extensivo a todos os 

ascendentes, recaindo a obrigação nos mais próximos em grau, uns em 

falta de outros. Aplicando-se o ECA em situações de risco, verificam-se 

mais alguns dispositivos específicos, como: Art. 4º É dever da família, da 

comunidade, da sociedade em geral e do poder público assegurar, com 

absoluta prioridade, a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à 

alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à 

cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e 

comunitária. Art. 33, §4o Salvo expressa e fundamentada determinação 

em contrário, da autoridade judiciária competente, ou quando a medida for 

aplicada em preparação para adoção, o deferimento da guarda de criança 

ou adolescente a terceiros não impede o exercício do direito de visitas 

pelos pais, assim como o dever de prestar alimentos, que serão objeto de 

regulamentação específica, a pedido do interessado ou do Ministério 

Público. Nota-se que até mesmo em situação de deferimento da guarda a 

terceiros não se afasta do genitor o dever de prestar alimentos. Portanto, 

ao pleitear a “fixação de alimentos”, o que deve ser apontado é: há 

pressuposto fático-normativo indicado de que os alimentos, ao final do 

processo, deverão ser prestados à menor pelo requerido? A resposta, 

quanto a isso, é afirmativa, pois a menor, no presente caso, tem o direito 

de receber os alimentos do requerido. No que se refere ao perigo de não 

se ter tal provimento provisório (o “periculum in mora”), a resposta é a 

mesma, já que os alimentos, por óbvio, são imprescindíveis à saúde e à 

vida da menor. Assim, por não haver comprovação de renda do requerido 

até o momento nos autos, entende-se razoável fixar a obrigação alimentar 

em valor correspondente à 1/3 do salário mínimo vigente. III DISPOSITIVO 

Por isso, FIXAM-SE os ALIMENTOS PROVISÓRIOS em 1/3 (um terço) do 

salário mínimo (R$348,00 na data de hoje). No mais, DEIXA-SE, por ora, de 

designar audiência de conciliação, tendo em vista as Portarias Conjuntas 

247, 249 e 281/2020, ambas do TJMT, suspendendo a realização de 

audiências até o dia 30/04/2020, deixando para designar o ato após o 

período de suspensão, caso haja pedido de alguma das partes. IV 

DELIBERAÇÕES FINAIS No mais, à SECRETARIA para: 1. INTIMAR a 

parte-requerente da presente decisão; 2. CITAR a parte-requerida, por 

meio de CARTA PRECATÓRIA, para conhecimento do processo, bem como 

INTIMÁ-LA para pagar os alimentos provisórios fixados (1/3 do salário 

mínimo vigente), os quais deverão ser pagos até o dia 10 de cada mês, a 

contar da presente intimação, bem como para oferecer resposta (inclusive 

contestação) no prazo de 15 dias, atentando-se ao previsto no art. 344 do 

CPC; a. Na hipótese de a contestação apresentar preliminares, 

documentos, fatos ou argumentos novos, INTIMAR a parte-autora para 

impugnação no prazo legal ou, se for o caso, especificar as provas que 

pretende produzir/requerer o que entender de direito; b. Após, ao 

Ministério Público; c. Após, conclusos. 3. CIENTIFICAR o Ministério Público. 

Intimar. Cumprir.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010121-98.2014.8.11.0091

Parte(s) Polo Ativo:

ANIBAL ANTUNES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MESSIAS RIBEIRO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DANTE RODRIGO ARANHA DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MONTE VERDE DESPACHO Processo: 

8010121-98.2014.8.11.0091. Vistos etc. Embora a audiência tenha sido 

designada, aparentemente não foi realizada, talvez por falta de intimação 

das partes, haja vista que não há ato de comunicação (carta, mandado 

etc.) expedido nos autos. Tendo em vista as Portarias Conjuntas 247, 249 

e 281/2020, todas do TJMT, suspendendo a realização de audiências até o 

dia 30/04/2020, bem como a indefinição que cerca o assunto, havendo a 

possibilidade de prorrogação de tal prazo ou alteração nas determinações, 

uma medida deve ser tomada para resolver a questão das audiências 

designadas para o período mencionado, bem como em relação a eventuais 

processos conclusos que aguardavam a designação de audiência. Assim, 

devolvo os autos, sem designação da referida solenidade. À SECRETARIA 

para: 1. INTIMAR via DJe; 2. Manter os processos em Secretaria até o fim 

do prazo de suspensão ou até outra deliberação. Não havendo 

deliberação em sentido contrário, conclusos para designação de 

audiência, após retorno do expediente habitual de trabalho. NOVA MONTE 

VERDE, 22 de abril de 2020. DANTE RODRIGO ARANHA DA SILVA Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010101-39.2016.8.11.0091

Parte(s) Polo Ativo:

DADYLENE FREITAS BARBOSA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CNOVA COMERCIO ELETRONICO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DECIO FLAVIO GONCALVES TORRES FREIRE OAB - MT56543-A 

(ADVOGADO(A))

LETICIA AZEVEDO BRAZ OAB - RJ0208791A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

DANTE RODRIGO ARANHA DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MONTE VERDE DESPACHO Processo: 

8010101-39.2016.8.11.0091. Concede-se a gratuidade judiciária para 

parte Recorrida, caso requeira. Recebe-se o Recurso. Intimar a recorrida 

para contrarrazões. Após, à Turma Recursal para julgamento. NOVA 

MONTE VERDE, 22 de abril de 2020. DANTE RODRIGO ARANHA DA SILVA 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000061-15.2019.8.11.0091

Parte(s) Polo Ativo:

ALMENIA PACHECO ROSA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

THIAGO ALVES DE SOUZA MELO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

THIAGO ALVES DE SOUZA MELO OAB - MT13964/O-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

DANTE RODRIGO ARANHA DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MONTE VERDE DESPACHO Vistos... Tendo 

em vista as Portarias Conjuntas 247, 249 e 281/2020, todas do TJMT, 

suspendendo a realização de audiências até o dia 30/04/2020, bem como 

a indefinição que cerca o assunto, havendo a possibilidade de 

prorrogação de tal prazo ou alteração nas determinações, uma medida 

deve ser tomada para resolver a questão das audiências designadas para 

o período mencionado, bem como para aqueles processos que estavam 

conclusos para designação da solenidade. Assim, devolvo os autos para 

Secretaria, sem designação da audiência. À SECRETARIA para: 1. 

INTIMAR via DJe; 2. Manter os processos em Secretaria até o fim do prazo 

de suspensão ou até outra deliberação. Não havendo deliberação em 

sentido contrário, conclusos para designação de audiência, após o 

retorno no expediente habitual. Nova Monte Verde/MT, 22 de abril de 2020. 

DANTE RODRIGO ARANHA DA SILVA Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000135-69.2019.8.11.0091

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO ROBERTO MAQUEA PUERTAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT0013388A-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MILTON ZANCHETT (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

THIAGO ALVES DE SOUZA MELO OAB - MT13964/O-O (ADVOGADO(A))
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Magistrado(s):

DANTE RODRIGO ARANHA DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MONTE VERDE DESPACHO Vistos... Tendo 

em vista as Portarias Conjuntas 247, 249 e 281/2020, todas do TJMT, 

suspendendo a realização de audiências até o dia 30/04/2020, bem como 

a indefinição que cerca o assunto, havendo a possibilidade de 

prorrogação de tal prazo ou alteração nas determinações, uma medida 

deve ser tomada para resolver a questão das audiências designadas para 

o período mencionado, bem como para aqueles processos que estavam 

conclusos para designação da solenidade. Assim, devolvo os autos para 

Secretaria, sem designação da audiência. À SECRETARIA para: 1. 

INTIMAR via DJe; 2. Manter os processos em Secretaria até o fim do prazo 

de suspensão ou até outra deliberação. Não havendo deliberação em 

sentido contrário, conclusos para designação de audiência, após o 

retorno no expediente habitual. Nova Monte Verde/MT, 22 de abril de 2020. 

DANTE RODRIGO ARANHA DA SILVA Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000465-66.2019.8.11.0091

Parte(s) Polo Ativo:

DERLI GOMES DE OLIVEIRA SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDGAR CAMPOS DE AZEVEDO OAB - MT27724/O (ADVOGADO(A))

EDSON CAMPOS DE AZEVEDO OAB - GO37420 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLEONICE DE LIMA CAMARGO - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DANTE RODRIGO ARANHA DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MONTE VERDE SENTENÇA Numero do 

Processo: 1000465-66.2019.8.11.0091 Vistos, etc. A sentença dispensa 

relatório, consoante disposição do artigo 38, da Lei n. 9.099/95. 

HOMOLOGO por sentença, para que possa produzir seus jurídicos e 

legais efeitos, a transação celebrada entre as partes e, via de 

consequência, julgo extinto o processo, com resolução de mérito, com 

fundamento no art. 487, III, b, do Código de Processo Civil. Sem custas e 

honorários advocatícios neste grau de jurisdição. Defiro às partes 

pessoas físicas o benefício da justiça gratuita. P.R.I. Com fundamento no 

art. 914 e 915 da CNGC, dou como transitada em julgado a sentença nesta 

data, desnecessária a intimação das partes. Ao arquivo, com baixa. Nova 

Monte Verde/MT, 22 de abril de 2020 DANTE RODRIGO ARANHA DA 

SILVA Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000049-98.2019.8.11.0091

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA SUTILO MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO BARBOSA DE LIMA OAB - RO0005956A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NATURA COSMÉTICOS S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT16940-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

DANTE RODRIGO ARANHA DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MONTE VERDE SENTENÇA Numero do 

Processo: 1000049-98.2019.8.11.0091 Vistos, etc. A sentença dispensa 

relatório, consoante disposição do artigo 38, da Lei n. 9.099/95, 

esclarecendo apenas que o acordo fora firmado pelas partes e 

apresentado em juízo no prazo de intimação da sentença de mérito (prazo 

recursal). HOMOLOGO por sentença, para que possa produzir seus 

jurídicos e legais efeitos, a transação celebrada entre as partes e, via de 

consequência, julgo extinto o processo, com resolução de mérito, com 

fundamento no art. 487, III, b, do Código de Processo Civil. Sem custas e 

honorários advocatícios neste grau de jurisdição. Defiro às partes 

pessoas físicas o benefício da justiça gratuita. Com fundamento no art. 

914 e 915 da CNGC, dou como transitada em julgado a sentença nesta 

data, desnecessária a intimação das partes. Ao arquivo, com baixa. Nova 

Monte Verde/MT, 22 de abril de 2020. DANTE RODRIGO ARANHA DA 

SILVA Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000050-83.2019.8.11.0091

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA SUTILO MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO BARBOSA DE LIMA OAB - RO0005956A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NATURA COSMÉTICOS S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT16940-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

DANTE RODRIGO ARANHA DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MONTE VERDE Numero do Processo: 

1000050-83.2019.8.11.0091 Vistos, etc. A sentença dispensa relatório, 

consoante disposição do artigo 38, da Lei n. 9.099/95, esclarecendo 

apenas que o acordo fora firmado pelas partes e apresentado em juízo no 

prazo de intimação da sentença de mérito (prazo recursal). HOMOLOGO 

por sentença, para que possa produzir seus jurídicos e legais efeitos, a 

transação celebrada entre as partes e, via de consequência, julgo extinto 

o processo, com resolução de mérito, com fundamento no art. 487, III, b, 

do Código de Processo Civil. Sem custas e honorários advocatícios neste 

grau de jurisdição. Defiro às partes pessoas físicas o benefício da justiça 

gratuita. P.R.I. Com fundamento no art. 914 e 915 da CNGC, dou como 

transitada em julgado a sentença nesta data, desnecessária a intimação 

das partes. Ao arquivo, com baixa. Nova Monte Verde/MT, 22 de abril de 

2020. DANTE RODRIGO ARANHA DA SILVA Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000048-16.2019.8.11.0091

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA SUTILO MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO BARBOSA DE LIMA OAB - RO0005956A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NATURA COSMÉTICOS S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT16940-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

DANTE RODRIGO ARANHA DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MONTE VERDE SENTENÇA Numero do 

Processo: 1000048-16.2019.8.11.0091 Vistos, etc. A sentença dispensa 

relatório, consoante disposição do artigo 38, da Lei n. 9.099/95, 

esclarecendo apenas que o acordo fora firmado pelas partes e 

apresentado em juízo no prazo de intimação da sentença de mérito (prazo 

recursal). HOMOLOGO por sentença, para que possa produzir seus 

jurídicos e legais efeitos, a transação celebrada entre as partes e, via de 

consequência, julgo extinto o processo, com resolução de mérito, com 

fundamento no art. 487, III, b, do Código de Processo Civil. Sem custas e 

honorários advocatícios neste grau de jurisdição. Defiro às partes 

pessoas físicas o benefício da justiça gratuita. Com fundamento no art. 

914 e 915 da CNGC, dou como transitada em julgado a sentença nesta 

data, desnecessária a intimação das partes. Ao arquivo, com baixa. Nova 

Monte Verde/MT, 22 de abril de 2020. DANTE RODRIGO ARANHA DA 

SILVA Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000047-31.2019.8.11.0091

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA SUTILO MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO BARBOSA DE LIMA OAB - RO0005956A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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NATURA COSMÉTICOS S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT16940-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

DANTE RODRIGO ARANHA DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MONTE VERDE SENTENÇA Numero do 

Processo: 1000047-31.2019.8.11.0091 Vistos, etc. A sentença dispensa 

relatório, consoante disposição do artigo 38, da Lei n. 9.099/95, 

esclarecendo apenas que o acordo fora firmado pelas partes e 

apresentado em juízo no prazo de intimação da sentença de mérito (prazo 

recursal). HOMOLOGO por sentença, para que possa produzir seus 

jurídicos e legais efeitos, a transação celebrada entre as partes e, via de 

consequência, julgo extinto o processo, com resolução de mérito, com 

fundamento no art. 487, III, b, do Código de Processo Civil. Sem custas e 

honorários advocatícios neste grau de jurisdição. Defiro às partes 

pessoas físicas o benefício da justiça gratuita. Com fundamento no art. 

914 e 915 da CNGC, dou como transitada em julgado a sentença nesta 

data, desnecessária a intimação das partes. Ao arquivo, com baixa. Nova 

Monte Verde/MT, 22 de abril de 2020. DANTE RODRIGO ARANHA DA 

SILVA Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000248-23.2019.8.11.0091

Parte(s) Polo Ativo:

JUDILSE SILVA DE OLIVEIRA MARTINS (EXEQUENTE)

CELSO MARTINS JUNIOR (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANDERSON RAFAEL NASCIMENTO OAB - MT26372/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLEBERSON DOS SANTOS RIBAS (EXECUTADO)

MARILDA PEREIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

DANTE RODRIGO ARANHA DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MONTE VERDE Processo: 

1000248-23.2019.8.11.0091. Vistos etc. Verifica-se por meio da petição 

acostada nos autos, que a parte Exequente REQUER a DESISTÊNCIA do 

presente feito por ausência de bens penhoráveis em nome dos 

Executados. É o Breve Relato. Decido. Assim estabelece o Enunciado 90 

do FONAJE, senão vejamos: ENUNCIADO 90 – A desistência do autor, 

mesmo sem a anuência do réu já citado, implicará na extinção do processo 

sem julgamento do mérito, ainda que tal ato se dê em audiência de 

instrução e julgamento. HOMOLOGO o pedido de DESISTÊNCIA da parte 

Exequente; por conseguinte, JULGO EXTINTO o presente feito, sem 

resolução de mérito, com fulcro no artigo 485, inciso VIII do CPC. 

Remetam-se os autos ao ARQUIVO, dando as baixas necessárias. 

Publique-se. Intime-se. Às providências. NOVA MONTE VERDE, 22 de abril 

de 2020. DANTE RODRIGO ARANHA DA SILVA Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000136-54.2019.8.11.0091

Parte(s) Polo Ativo:

E. V. A. A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AILTON ANDRE ALBRING OAB - MT21824/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

DANTE RODRIGO ARANHA DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MONTE VERDE SENTENÇA Numero do 

Processo: 1000136-54.2019.8.11.0091 Vistos etc. O presente feito 

encontra-se em fase de deflagração do cumprimento de sentença. 

Nota-se que a parte-autora, apesar de devidamente intimada, não o 

impulsionou, caracterizando-se, assim, abandono do processo. Não há 

como o processo ficar paralisado em Juízo sem que a parte providencie o 

que cabe a ela. Ainda, caso queira, a parte poderá requerer o 

cumprimento de sentença posteriormente. Feita essa consideração, 

remetam-se os autos ao ARQUIVO com as baixas e anotações de estilo. 

Publique-se. Intime-se. Nova Monte Verde/MT, 22 de abril de 2020 . DANTE 

RODRIGO ARANHA DA SILVA Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000069-26.2018.8.11.0091

Parte(s) Polo Ativo:

DIONIR ADRIANO CONTREIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIONIR ADRIANO CONTREIRA OAB - MT0022337A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDRIO ROBERTO DOS SANTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

DANTE RODRIGO ARANHA DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MONTE VERDE SENTENÇA Numero do 

Processo: 1000069-26.2018.8.11.0091 Vistos, etc. A sentença dispensa 

relatório, consoante disposição do artigo 38, da Lei n. 9.099/95. 

Analisando os autos, verifica-se que a parte-autora, devidamente 

intimada, não se manifestou, deixando de informar o endereço da 

parte-requerida, caracterizando-se, assim, inércia, conforme preleciona o 

art. 485, inc. III, do CPC. Isto posto, JULGA-SE EXTINTO o presente feito, 

sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, inc. III, do CPC. 

Deixa-se de proceder à intimação da parte-autora, em razão ao disposto 

no art. 51, § 1º, da Lei 9.099/95: Art. 51. Extingue-se o processo, além dos 

casos previstos em Lei: § 1º A extinção do processo independerá, em 

qualquer hipótese, de prévia intimação pessoal das partes. Considerando 

o Princípio Constitucional de acesso à justiça, DEFERE-SE a GRATUIDADE 

da JUSTIÇA à parte-autora, nos termos do art. 54 da Lei 9.099/95. 

Remeta-se ao ARQUIVO com as baixas e anotações de estilo. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Nova Monte Verde/MT, 22 de abril de 

2020. DANTE RODRIGO ARANHA DA SILVA Juiz de Direito

Comarca de Nova Ubiratã

Vara Única

Intimação

Despacho Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1000451-34.2019.8.11.0107

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA SIRLEI DE MATTOS (REQUERENTE)

TASSIA BLANCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVANA CARVALHO DA GRACA OAB - MT24004/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE NOVA 

UBIRATÃ DESPACHO Processo: 1000451-34.2019.8.11.0107. 

REQUERENTE: MARIA SIRLEI DE MATTOS, TASSIA BLANCO REQUERIDO: 

BANCO BRADESCO SA VISTOS. INTIME-SE a instituição bancária (Banco 

do Bradesco) para prestar informações/esclarecimentos quanto ao 

postulado no ID. 31226585, acostando documentos necessários, no prazo 

de 15 (quinze) dias. Int. Cumpra-se. Glauber Lingiardi Strachicini Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000182-58.2020.8.11.0107

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO J. SAFRA S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MICHEL DE ASSIS MAGALHAES OAB - MG91045-O 

(ADVOGADO(A))

THAIS DIAMANTE DIAS OAB - MG171868 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CASSIO DOS SANTOS VERAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE NOVA 

UBIRATÃ DESPACHO Processo: 1000182-58.2020.8.11.0107. 

REQUERENTE: BANCO J. SAFRA S.A REQUERIDO: CASSIO DOS SANTOS 

VERAS VISTOS. 1.) Se preenchidos os requisitos legais, CUMPRA-SE, 

conforme deprecado, servindo cópia como mandado para todos os 

efeitos. Observe-se a finalidade da epístola. 2.) Tramite-se em segredo de 

justiça. 3.) A parte interessada deverá fornecer os meios necessários à 

concretização da medida. 4.) Demonstrada a real imprescindibilidade, 

defiro, desde já, o auxílio de reforço policial. 5.) Havendo documento 

faltante, solicite-se o envio junto ao juízo de origem, sob pena de 

devolução da missiva independentemente de cumprimento. 6.) Cumprida 

integralmente a medida deprecada, devolva-se ao Juízo Deprecante, com 

as homenagens e baixas de estilo. GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI, Juiz 

de Direito. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado 

pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000545-79.2019.8.11.0107

Parte(s) Polo Ativo:

ALDAIR JOSE OLIVEIRA MACEDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ANTONIO SILVA OAB - MT0005472S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Alceu Nering (REQUERIDO)

Thiago Fernando Nering (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO NEGRAO BARBOSA JUNIOR OAB - SP347081 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA UBIRATÃ DESPACHO Processo: 

1000545-79.2019.8.11.0107. REQUERENTE: ALDAIR JOSE OLIVEIRA 

MACEDO REQUERIDO: THIAGO FERNANDO NERING, ALCEU NERING 

VISTOS. Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 05 de 

agosto de 2020, às 14:30 horas. Intimem-se as partes para 

comparecimento ao ato, cientificando-as de que deverão trazer suas 

testemunhas (três, no máximo) independentemente de intimação judicial 

(art. 34, Lei 9.099/95). Intimem-se os respectivos advogados. Cumpra-se. 

Glauber Lingiardi Strachicini Juiz de Direito.

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010016-44.2012.8.11.0107

Parte(s) Polo Ativo:

ALTEMIR FERNANDES RODRIGUES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO HEMING OAB - MT2869-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TEMPO SERVICOS LTDA. (EXECUTADO)

BANCO BRADESCO SA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT13431-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA UBIRATÃ DESPACHO Processo: 

8010016-44.2012.8.11.0107. EXEQUENTE: ALTEMIR FERNANDES 

RODRIGUES EXECUTADO: BANCO BRADESCO SA, TEMPO SERVICOS 

LTDA. VISTOS. Cumpra-se a decisão retro, expedindo-se os respectivos 

alvarás de levantamento/restituição. Para tanto, oficie-se a conta única 

solicitando a vinculação dos valores. Após, conclusos. GLAUBER 

LINGIARDI STRACHICINI Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010043-51.2017.8.11.0107

Parte(s) Polo Ativo:

VANESSA GRENZEL GOI JACOBS (REQUERENTE)

VANESSA GRENZEL GOI JACOBS - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OSVALDO PEREIRA BRAGA OAB - MT0006013A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRIGIDA FIOS CONFECCOES LTDA - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JULIANO GARBUGGIO OAB - PR47565 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA UBIRATÃ DESPACHO Processo: 

8010043-51.2017.8.11.0107. REQUERENTE: VANESSA GRENZEL GOI 

JACOBS - ME, VANESSA GRENZEL GOI JACOBS REQUERIDO: BRIGIDA 

FIOS CONFECCOES LTDA - EPP VISTOS. INTIME-SE a parte autora para 

informar a conta bancária a fim de proceder com o levantamento de 

valores em seu favor, inclusive com o n. do CPF. Atente-se a Secretaria 

antes de realizar conclusões, verificar se a parte interessada forneceu 

todos os dados bancários, para o fim de evitar publicações 

desnecessárias e morosidade do cumprimento das ordens judiciais. Int. 

Cumpra-se. GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000106-05.2018.8.11.0107

Parte(s) Polo Ativo:

JORIEL XAVIER DE CAMPOS (TESTEMUNHA)

Advogado(s) Polo Ativo:

JADER XAVIER DE CAMPOS OAB - MT16782/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIAO NORTE DO PARANA DE ENSINO LTDA (TESTEMUNHA)

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA UBIRATÃ DESPACHO Processo: 

1000106-05.2018.8.11.0107. TESTEMUNHA: JORIEL XAVIER DE CAMPOS 

TESTEMUNHA: UNIAO NORTE DO PARANA DE ENSINO LTDA VISTOS. 

DEFIRO o pedido postulado pela parte exequente (ID. 31411370), posto 

isto, expeça-se o respectivo alvará para levantamento dos valores 

depositados. Sem prejuízo, INTIME-SE a parte executada para se 

manifestar quanto ao débito restante, conforme apontado pela parte 

exequente no ID n. 31411370. Int. Cumpra-se. GLAUBER LINGIARDI 

STRACHICINI, Juiz de Direito.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1009843-51.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LUCIA BARBOSA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ PINHEIRO OAB - MT0002621A (ADVOGADO(A))

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1072024/4/2020 Página 737 de 870



Parte(s) Polo Passivo:

FUNDACAO UNIVERSIDADE DO TOCANTINS - UNITINS (REU)

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA UBIRATÃ SENTENÇA Processo: 

1009843-51.2017.8.11.0015. AUTOR(A): MARIA LUCIA BARBOSA REU: 

FUNDACAO UNIVERSIDADE DO TOCANTINS - UNITINS VISTOS. Relatório 

dispensado, nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95. Fundamento e decido. 

MARIA LUCIA BARBOSA, qualificada nos autos, ajuizou ação cominatória 

c./c. indenização por danos morais contra FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO 

TOCANTINS – UNITINS, igualmente qualificada, alegando, em breve 

síntese, que cursou graduação em pedagogia junto à instituição requerida, 

tendo concluído integralmente o curso, entretanto, não obteve a colação 

de grau pela instituição ora requerida. Pugna, assim, pela entrega do 

diploma superior, bem como reparação pecuniária a título de danos morais 

e materiais. Em resposta, a requerida requer denunciação da lide à 

empresa EADCON. No mérito, relata que a parte autora não obteve 

colação de grau por ter sido reprovada em todas as disciplinas do 1º, 2º e 

8º períodos, bem como em algumas disciplinas do 7º período. Pois bem. 

Primeiramente, não há que se falar em denunciação da lide em sede de 

juizado especial cível, consoante regra do art. 10 da Lei 9.099/95. E 

também não há que se falar em intempestividade da contestação. Isso 

porque, no âmbito do Eg. Tribunal de Justiça de Mato Grosso e de suas 

respectivas Turmas Recursais, o prazo para oferta de contestação é de 

cinco dias, contados da audiência de conciliação (Enunciado 04 do XV 

Encontro de Juízes dos Juizados Especiais de Mato Grosso e Súmula Cível 

11 da Turma Recursal Única). No caso, a audiência fora realizada em 

05/02/2020, ao passo que a contestação foi juntada em 07/02/2020. No 

mérito, não assiste razão à parte autora. Em detida análise aos 

documentos juntados ao feito, verifica-se que a autora iniciou o curso de 

pedagogia junto à instituição FAEL (onde cursou o 1º e 2º períodos) e, 

posteriormente, transferiu-se para a instituição UNITINS, ora requerida. 

Contudo, constata-se que a reclamante não solicitou o aproveitamento das 

disciplinas cursadas (conduta de sua exclusiva responsabilidade 

acadêmica) e, por via de consequência, acabou reprovada nas 

respectivas matérias. Além disso, consta dos autos, em documento 

juntado com a própria petição inicial (Id 9504635), datado de 08/09/2013, 

que a autora não realizou a matrícula para o 8º período, tendo, 

consequentemente, perdido o vínculo com a instituição de ensino. E, por 

fim, consta ainda no mesmo documento que a autora ostenta reprovação 

em disciplina atinente ao 7º período. Tais informações foram corroboradas 

pela documentação juntada em sede de contestação (Id 28959563). 

Assim, não há que se falar em ato ilícito da parte requerida ao não 

conceder a colação de grau à autora, visto que esta não cumpriu todas as 

exigências da grade curricular, sendo certo que a aprovação em todas as 

matérias correlatas ao curso é condição indispensável à obtenção do 

diploma superior. Ainda que se pudesse cogitar de falha da instituição 

requerida quanto ao real procedimento de aproveitamento das disciplinas 

cursadas na instituição originária (FAEL), tal fato não tem o condão de 

legitimar a colação de grau, eis que, como visto alhures, a requerente 

também foi reprovada em disciplinas do 7º período (já cursado junto à 

instituição requerida – UNITINS), bem como do 8º período (posto que não 

efetuou sua matrícula). Ante ao exposto, com lastro no art. 487, inciso I, 

do Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão inicial. 

Sem custas e honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55 da 

Lei nº 9.099/95. Preclusa a via recursal e nada mais sendo requerido, 

arquive-se. Defiro gratuidade judiciária à parte autora, para fins recursais. 

Intimem-se. Cumpra-se. GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000015-75.2019.8.11.0107

Parte(s) Polo Ativo:

R. L. DE OLIVEIRA MARQUES - CONTABILIDADE - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVANA CARVALHO DA GRACA OAB - MT24004/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIDA MADIESDA AZEVEDO POLI - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA UBIRATÃ SENTENÇA Processo: 

1000015-75.2019.8.11.0107. REQUERENTE: R. L. DE OLIVEIRA MARQUES 

- CONTABILIDADE - ME REQUERIDO: ELIDA MADIESDA AZEVEDO POLI - 

ME VISTOS. Relatório dispensado, nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95. 

Fundamento e decido. R. L. DE OLIVEIRA MARQUES CONTABILIDADE 

LTDA – ME, pessoa jurídica enquadrada como microempresa, devidamente 

qualificada e representada nos autos, ajuizou ação de cobrança em face 

de ELIDA MADIESDA AZEVEDO POLI – ME, igualmente qualificada e 

representada, aduzindo, em síntese, que prestou serviços contábeis para 

a requerida nos anos de 2016, 2017 e 2018, por meio de contrato verbal, 

sendo que, em razão de inadimplência, rompeu o vínculo, restando débito 

em aberto no equivalente a R$ 10.647,00 (dez mil, seiscentos e quarenta e 

sete reais). Devidamente citado(a), intimado(a) e advertido(a), o(a) 

requerido(a) não compareceu em audiência de conciliação e tampouco 

apresentou justificativa para sua ausência. De igual forma, não 

apresentou contestação no prazo legal. Incidem ao caso, portanto, os 

efeitos da revelia, na forma do art. 20 da Lei 9.099/95, a saber: “não 

comparecendo o demandado à sessão de conciliação ou à audiência de 

instrução e julgamento, reputar-se-ão verdadeiros os fatos alegados no 

pedido inicial, salvo se o contrário resultar da convicção do Juiz”. No caso 

dos autos, os documentos de Id 17416242 e Id 17416253 comprovam o 

vínculo negocial entre as partes para prestação de serviços de 

contabilidade, sendo certo que no documento de Id 17416242 a requerida 

confessa a existência do débito. Ante o exposto, atento aos efeitos da 

revelia, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

c.c. art. 23 da Lei 9.099/95, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para 

CONDENAR a parte reclamada ELIDA MADIESDA AZEVEDO POLI – ME a 

pagar a importância de R$ 10.647,00 (dez mil, seiscentos e quarenta e 

sete reais), atualizada monetariamente pelo INPC a partir do vencimento da 

obrigação (arts. 389 e 397, CC/02), e acrescida de juros legais à base de 

1% ao mês, a partir da citação (art. 405, CC/02). Sem custas e honorários 

advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Após o 

trânsito em julgado, se nada for requerido, arquive-se. Lado outro, se 

requerido o cumprimento de sentença, proceda a alteração da classe 

processual junto ao Sistema PJE e, após, intime-se a parte executada para 

pagamento do débito, no prazo de 15 dias (art. 513, § 2º, do CPC c.c. art. 

52 da Lei 9.099/95), sob pena de multa de 10% sobre o valor da dívida. Int. 

Cumpra-se. GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000407-15.2019.8.11.0107

Parte(s) Polo Ativo:

JACKELINE SANTOS DE PAIVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO ROBERTO FELFILI OAB - MT3923-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANHIA ENERGETICA DO MARANH?O-CEMAR (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CESAR HENRIQUE SANTOS PIRES FILHO OAB - MA8470 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA UBIRATÃ SENTENÇA Processo: 

1000407-15.2019.8.11.0107. REQUERENTE: JACKELINE SANTOS DE 

PAIVA REQUERIDO: COMPANHIA ENERGETICA DO MARANH?O-CEMAR 

VISTOS. Face ao adimplemento da obrigação, julgo extinto o feito, na 

forma do art. 924, inciso II, do CPC, c.c. art. 526, § 3º, do mesmo diploma 

legal. Expeça-se alvará de levantamento da quantia depositada 

judicialmente, consoante dados indicados em Id 24570936. Após, ao 

arquivo. Cumpra-se. GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000364-78.2019.8.11.0107

Parte(s) Polo Ativo:

JOVELINA LOURDES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO HENRIQUE FERREIRA PINHO OAB - MT0019182S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO OAB - MG103082-O 
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(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA UBIRATÃ SENTENÇA Processo: 

1000364-78.2019.8.11.0107. REQUERENTE: JOVELINA LOURDES DOS 

SANTOS REQUERIDO: BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S.A. VISTOS. 

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. 

JOVELINA LOURDES DOS SANTOS, qualificada na inicial, ajuizou ação de 

restituição de valores c.c. indenização por danos morais contra BANCO 

BONSUCESSO CONSIGNADO S/A, também qualificado. Aduz, em síntese, 

que possui um empréstimo consignado contratado junto ao banco 

requerido e que foi surpreendida com a retenção de margem consignável 

de cartão de crédito em seu benefício previdenciário. Alega, contudo, que 

não efetuou tal contratação adicional e que nunca recebeu o plástico, 

tendo havido falha no dever de informação. Sustenta que a instituição 

requerida “aplicou um golpe na parte autora” eis que “nunca formalizou e 

nem pretendeu formalizar nenhum contrato de RMC com o banco 

requerido”. Em resposta, a instituição bancária assevera que a autora 

efetuou contratação de cartão de crédito consignado, tendo, inclusive, 

realizado saque de numerário, o que demonstra ter recebido o plástico. 

Pois bem. Sem delongas, não assiste razão à parte autora. Em Id 

29864306 (documento juntado em contestação) consta o contrato 

assinado de próprio punho pela parte autora, por meio do qual esta 

efetuou a contratação do serviço e ainda autorizou expressamente o 

desconto mensal em seu benefício previdenciário, com a constituição de 

reserva de margem consignável (cláusula “E”). De igual maneira, o 

documento de Id 29864304 demonstra que a autora efetuou saque de 

numerário atrelado ao cartão, utilizando, portanto, o serviço contratado. 

Apesar de afirmar categoricamente que nunca celebrou contrato de 

cartão de crédito consignado com a instituição requerida e que esta teria 

aplicado um “golpe” (sic), tal alegação não condiz com a verdade. 

Ademais, não há qualquer indicativo mínimo de que a autora tenha sido 

induzida a erro no momento contratação ou que tenha havido falha no 

dever de informação, mormente diante da clareza solar das cláusulas 

contratuais, com as quais a parte autora anuiu apondo sua assinatura no 

respectivo instrumento negocial. Improcede, portanto, a pretensão inicial. 

Nesse contexto, entendo que resta caracterizada a má-fé da autora, ao 

demandar em Juízo tentando alterar a verdade dos fatos (art. 80, II, CPC), 

usando do processo para conseguir objetivo ilegal (art. 80, III, CPC), 

principalmente porque afirmou na peça inicial não ter celebrado contrato 

com a instituição requerida e que teria sido vítima de “golpe”, o que, como 

visto, não encontrou respaldo na verdade. Ante ao exposto, com 

fundamento subsidiário no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial, extinguindo o feito com exame do 

mérito. Reconheço a litigância de má-fé da autora, na forma do art. 80, 

incisos II e III, do CPC, aplicando-lhe multa de 8% sobre o valor corrigido da 

causa, conforme regra do art. 81 do CPC, e condeno-a ao pagamento das 

custas e honorários advocatícios, estes fixados em R$ 2.000,00 (dois mil 

reais). Preclusa a via recursal e nada mais sendo requerido, arquive-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI Juiz de Direito

Comarca de Novo São Joaquim

Vara Única

Intimação

Intimação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1000296-34.2019.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

R. P. DE ARAUJO & CIA LTDA - ME (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS OAB - MT15401-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROYAL FIC DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO SA 

(EMBARGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE NOVO 

SÃO JOAQUIM SENTENÇA Processo: 1000296-34.2019.8.11.0106. 

EMBARGANTE: R. P. DE ARAUJO & CIA LTDA - ME EMBARGADO: ROYAL 

FIC DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO SA Cuidam-se os 

autos de Embargos à execução que R.P de Araújo & Cia LTDA move em 

desfavor de BANCO COMMERCIAL INVESTMENT DO BRASIL S/A – 

BANCO MÚLTIPLO. Conforme aponta a certidão retro (id. 29305168), a 

ação original de execução de título extrajudicial tramita de forma física, sob 

o n° 184-53.2017.8.11.0106. Conforme apontado pelo Código de Processo 

Civil, o procedimento previsto no artigo 914, § 1°, é de natureza incidental, 

sendo distribuído por dependência ao feito em que se discute a execução 

de título executivo a que se pretende combater. Art. 914. O executado, 

independentemente de penhora, depósito ou caução, poderá se opor à 

execução por meio de embargos. §1° Os embargos à execução serão 

distribuídos por dependência, autuados em apartado e instruídos com 

cópias das peças processuais relevantes, que poderão ser declaradas 

autênticas pelo próprio advogado, sob sua responsabilidade pessoal. 

Logo, a plataforma processual a qual o autor distribuiu o processo 

encontra-se equivocada, estando assim em descompasso com a 

legislação. Explico. A plataforma a qual o feito encontra-se vinculado, PJe, 

é regulamentada pela Resolução TJ-MT/TP n° 03 de 12 de abril de 2018, 

destacando o que se apresente no artigo 13. Art. 13. No Primeiro Grau de 

Jurisdição, as ações propostas até a data de implantação do Sistema PJe 

continuarão tramitando em meio físico, inclusive os respectivos incidentes 

processuais e as ações conexas, ainda que distribuídos por dependência 

posteriormente àquela data, exceto quando. Posto isto, indefiro o 

recebimento da inicial, diante da inadequação da plataforma processual, 

julgando o feito sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso 

I, do Código de Processo Civil. Sem custas ou honorários. Considerando 

que a presente comarca é servida por bancos de dados eletrônicos de 

registros e movimentações processuais, nos termos do Artigo 317, 

parágrafo 4º da Consolidação das Normas da Corregedoria Geral da 

Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento 

n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o registro da sentença. Dou esta por 

publicada com a inserção no sistema informatizado PJe/TJMT. Intime-se e, 

após, independentemente de nova deliberação, arquivem-se os autos 

Cumpra-se. Novo São Joaquim, 30 de março de 2020 Alexandre Meinberg 

Ceroy Juiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000001-94.2019.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER OAB - PR22819-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIVINO CALIXTO ALVES (EXECUTADO)

EURIPEDES DE PAULO PEREIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE NOVO 

SÃO JOAQUIM DECISÃO Processo: 1000001-94.2019.8.11.0106. 

EXEQUENTE: BANCO DO BRASIL SA EXECUTADO: EURIPEDES DE PAULO 

PEREIRA, DIVINO CALIXTO ALVES Não tendo sido o débito do executado 

quitado, fora a parte exequente instada a manifestar-se. Não tendo trazido 

aos autos a informação necessária ao impulsionamento do processo – 

qual seja a indicação de bens penhoráveis de propriedade do executado, 

a parte limitou-se a requerer, em juízo, a expedição de pedido de 

informações a órgãos/instituição, com vistas a produção da informação 

que se pretende. Vieram-me os autos conclusos. É o relatório do 

necessário. Passo à decisão. Fundamentação Já tornara-se lugar comum, 

nos dias de hoje, quererem as partes transferir ao Poder Judiciário uma 

incumbência que somente a elas pertence. O acolhimento de pleitos de tal 

natureza é uma das grandes causas do conhecido congestionamento 

processual e ineficácia do princípio constitucional da razoável duração do 

processo. No caso dos autos, verifica-se que a parte intenciona 

diligências tendentes a trazer aos autos informações que integram o típico 

ato processual de postulação, qual seja a indicação de bens penhoráveis 

de propriedade do executado, ante a inércia deste em perfazer referida 

indicação. A intervenção judicial na contenda deve resumir-se à decisão 

acerca do objeto controvertido e a solvência e condução das questões 

processuais. Não cabe ao Poder Judiciário acolher ato cuja efetivação é 

de obrigação única e exclusiva da parte, a qual pode, por exemplo, 
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requerer certidões de cartórios imobiliários e do Departamento de Trânsito 

acerca da existência de bens em nome do executado. Quanto a este 

último, saliente-se que totalmente descabida e ilegal seria eventual 

negativa do órgão de trânsito, eis que a propriedade de um veículo é, em 

tese, de menor significância do que a de um imóvel e, como é cediço, as 

informações imobiliárias são públicas, bastando a qualquer interessado 

dirigir-se a uma serventia extrajudicial para ter acesso à tais informações 

que, diga-se de passagem, podem incluir inclusive o endereço do 

proprietário. Numa rápida e não muito aprofundada pesquisa pela rede 

mundial de computadores, é possível claramente perceber a plena 

possibilidade do fornecimento, pelo órgão de trânsito, das informações 

perquiridas, sendo comum em vários sítios eletrônicos de congêneres de 

outras unidades da Federação a menção inclusive à forma como deve 

dar-se tal solicitação e a documentação que deva acompanhá-la. Citemos, 

exemplificadamente, o caso do Departamento de Trânsito do Estado de 

M i n a s  G e r a i s  –  D E T R A N / M G  ( f o n t e : 

https://www.detran.mg.gov.br/veiculos/certidoes/certidao-para-acoes-judi

ciais) e do Departamento de Trânsito do Distrito Federal – DETRAN/DF 

( f o n t e : 

http://www.detran.df.gov.br/component/content/article/271-veiculos/285-p

esquisa-cadastral.html), sendo que neste último consta inclusive a 

expressa menção de que o “requerimento para obtenção de informações 

de terceiros somente poderá ser solicitado por advogado com 

identificação da OAB, motivado por ação judicial”. Além do mais, é de bom 

alvitre ressaltar que – também – por uma vaga pesquisa no sítio eletrônico 

“Google”, fora possível identificar várias empresas privadas que prestam 

serviços de busca de bens, evidentemente que por meio de pagamento. 

Um dos serviços comumente prestados é a busca de veículos em nome de 

determinada pessoa. Não cabe aqui, na presente decisão, citar este órgão 

julgador o nome ou endereço eletrônico de tais empresas, pois não é dado 

ao Poder Judiciário a efetivação de publicidade comercial. A menção à tal 

situação é somente para explanar que há, sim, plenas possibilidades da 

parte buscar bens em nome do executado, sem que seja necessária a 

intervenção judicial. Insta ainda consignar que a própria Consolidação das 

Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso – 

CNGCJ/MT, aprovada por meio do Provimento n.º 41/2016-CGJ, que trata 

de regramento normativo administrativo de observância obrigatória por 

todos os Juízes do Estado de Mato Grosso, é clara ao especificar as 

funções do sistema RENAJUD, não mencionando, em seu artigo 150 caput, 

qualquer possibilidade de consulta: Art. 150. O Sistema RENAJUD é uma 

ferramenta que possibilita tanto inserção quanto a retirada de constrições 

judiciais dos veículos encontrados na Base Índica Nacional (BIN) do 

Registro Nacional de Veículos Automotores (RENAVAM), integrando o 

Poder Judiciário e o Departamento Nacional de Trânsito – DENATRAN. 

Verifica-se, por uma vaga leitura do referido dispositivo, que o sistema em 

questão serve somente à inserção e retirada de constrições judiciais de 

veículos, não servindo para consulta, mormente executiva. Portanto, 

sendo a declinação dos bens penhoráveis atribuição exclusiva da parte e 

não sendo, pelo exequente, demonstrado que diligenciou minimamente 

neste sentido, indefiro o pleito de expedição de pedido de informações. 

Intime-se a parte exequente para que, no prazo de 10 (dez) dias, 

impulsione o processo, requerendo medidas que efetivamente possam 

solver o feito, sob pena de arquivamento. Cumpra-se. Novo São Joaquim, 

22 de abril de 2020. ____________________________ Alexandre 

Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000157-48.2020.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ANTONIA DE REZENDE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DOUGLAS RODRIGUES MARTINS OAB - MT0019909A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE NOVO 

SÃO JOAQUIM DECISÃO Processo: 1000157-48.2020.8.11.0106. 

AUTOR(A): MARIA ANTONIA DE REZENDE REU: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL Inicialmente, antes inclusive de analisar a possibilidade 

de receber a presente ação, insta trespassar uma questão de não 

somenos importância. Alega o autor, na inicial, que não detém condições 

de suportar as custas e despesas processuais bem como os honorários 

advocatícios, razão pela qual requer os benefícios da justiça gratuita. A lei 

que regulamentava a concessão da assistência judiciária aos 

necessitados era a bem conhecida lei n.º 1.060, de 05 de Fevereiro de 

1.950. Conforme disposto no diploma em apreço (artigo 2º, parágrafo 

único): Considera-se necessitado, para os fins legais, todo aquele cuja 

situação econômica não lhe permita pagar as custas do processo e os 

honorários de advogado, sem prejuízo do sustento próprio ou da família. 

Referido regramento foi expresso em seu artigo 4º, alterado pela lei n.º 

7.510/86 que: Art. 4º. A parte gozará dos benefícios da assistência 

judiciária, mediante simples afirmação, na própria petição inicial, de que 

não está em condições de pagar as custas do processo e os honorários 

de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família Por uma perfunctória 

e isolada leitura do referido dispositivo haviam órgãos julgadores que se 

posicionavam no sentido de concluir que a mera alegação de 

hipossuficiência monetária – independentemente de qualquer 

comprovação – já seria fator apto à necessária concessão judicial dos 

benefícios da assistência judiciária integral e gratuita. Porém, a 

automaticidade da referida concessão não é ato consentâneo com a 

hodierna realidade processual pátria, posto que se assim 

concordássemos, o juiz estaria totalmente adstrito a toda e qualquer 

declaração, mesmo que não exprimisse ela a verdade dos fatos. Referida 

disposição legal fora recentemente, de forma expressa, revogada pelo 

artigo 1.072, inciso III da lei n.º 13.105, de 16 de Março de 2.105. A norma 

em apreço, que trata do novel Código de Processo Civil, trouxe um novo 

regramento ao tema. Resta então verificar como referida lei, ou alguns de 

seus dispositivos, passam pela filtragem constitucional. O artigo 5º da 

Carta Magna previu um rol não exaustivo de direitos e deveres individuais 

e coletivos, integrantes do extenso positivamento de direitos e garantias 

fundamentais. Dentre as expressões constitucionais de direitos, o inciso 

LXXIV do dispositivo constitucional comentado expressamente previu que: 

LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 

comprovarem insuficiência de recursos A leitura do comando 

constitucional transcrito demonstra de forma patente que o atual 

regramento positivo nacional determina ao Estado a prestação de 

assistência jurídica integral e gratuita a todos aqueles que, de forma 

comprovada, forem insuficientes de recursos financeiros. Ao utilizar a 

expressão “comprovadamente”, quis de forma clara o legislador 

constituinte reservar a benesse estatal somente àqueles que realmente – 

repita-se, de forma comprovada – necessitem da assistência jurídica 

estatal ou privada. Partindo de tal premissa, é de se concluir que somente 

o indivíduo que realmente comprovar que não detém condições de 

suportar as custas e despesas processuais e os honorários advocatícios 

é que deteria direito à ser agraciado com o benefício da assistência 

judiciária gratuita. O entendimento em questão deriva diretamente do fato, 

dantes já trespassado, de que não pode o magistrado ser um mero 

chancelador de declarações desprovidas de um mínimo que seja de 

comprovação de sua matéria, mormente quando o teor de tal declaração 

traz inúmeras consequências práticas e jurídicas. O próprio Código de 

Processo Civil, em seu artigo 99, parágrafo 2º, previu que: § 2oO juiz 

somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que 

evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de 

gratuidade (…). A leitura do referido dispositivo, após uma filtragem 

constitucional, demonstra que a existência de elementos que 

eventualmente evidenciem a falta dos pressupostos processuais para a 

concessão da gratuidade cinge-se única e exclusivamente ao fato de - 

conforme exige o artigo 5º, inciso LXXIV da Constituição Federal - não 

produzir o autor um mínimo que seja de prova acerca de sua 

hipossuficiência monetária. Sendo as custas judiciárias um recolhimento 

de natureza claramente tributária, não pode o Poder Judiciário coadunar 

com práticas que indubitavelmente lesam o erário - e o aceitamento cego 

de todo e qualquer pedido de assistência, embasado somente em uma 

mera declaração desprovida de qualquer contextualização, é ato apto 

para tal. Não podemos olvidar que o ordenamento adjetivo civil pátrio fora 

específico ao prever a possibilidade de penalização do pretenso 

hipossuficiente declarante de má-fé, ao dispor em seu artigo 100, 

parágrafo único, que Parágrafo único. Revogado o benefício, a parte 

arcará com as despesas processuais que tiver deixado de adiantar e 

pagará, em caso de má-fé, até o décuplo de seu valor a título de multa, 

que será revertida em benefício da Fazenda Pública estadual ou federal e 

poderá ser inscrita em dívida ativa. (Grifos nossos). Porém, no caso dos 

autos, vemos que pela própria natureza do pedido já se pode 
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indiciariamente inferir que os atos anteriores praticados pela requerente, e 

que culminaram com a propositura da presente ação, são um conjunto 

indiciário apto à demonstrar, ao menos de forma perfunctória, que não 

detém ela plenas condições de recolher as custas e despesas 

processuais e arcar com os honorários advocatícios, sem que tal ato 

demande prejuízo ao seu sustento próprio ou de sua família. Vemos, 

portanto, que o conjunto de ilações que se extrai dos documentos 

acostados na inicial sustentam um conjunto fático que demonstra que 

realmente detém a requerente o direito às benesses da gratuidade. Nunca 

é demais ressaltar, igualmente, que se realmente comprovar-se de alguma 

maneira que detém a requerente uma condição financeira tal que, alheio ao 

mero questionamento de dúvidas acerca de sua possibilidade de arcar 

com as custas processuais, demonstre que a declaração acostada aos 

autos reveste-se de clara falsidade, pode ele ser responsabilizado pelo 

delito previsto no artigo 299 caput do Decreto-Lei n.º 2.848 de 07 de 

Dezembro de 1.940 (Código Penal Brasileiro), posto que a conduta 

amoldar-se-ia à ação de inserir em um documento particular (a declaração 

de insuficiência) uma declaração falsa (a própria matéria do documento) 

com o fim de alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante (a 

condição financeira do requerente, para fins de concessão de 

assistência). Diante de todo o exposto, concedo a requerente, nos termos 

do Código de Processo Civil, os benefícios da justiça gratuita, ressalvada 

a possibilidade de, a qualquer momento e em qualquer fase processual, 

ser o benefício em questão revisto, em decorrência de eventuais 

elementos que indiquem situação adversa. Não sendo caso, ad initium, de 

indeferimento da petição inicial ou improcedência liminar do pedido, cite-se 

o requerido, nos termos do artigo 238 caput da lei n.º 13.105, de 16 de 

Março de 2015 (Código de Processo Civil), para integrar a relação 

processual. A citação deverá ser pessoal, podendo, no entanto, ser feita 

na pessoa do representante legal ou procurador do réu, executado ou 

interessado, conforme disposição contida no artigo 242 do regramento de 

regência. Tratando-se a ação de ato originado por mandatário, 

administrador, preposto ou gerente, fica autorizada a citação nas pessoas 

de referidos indivíduos, à par do que dispõe o parágrafo primeiro do 

dispositivo citado. Acaso o requerido seja pessoa jurídica da 

Administração Direta (União, Estados, Distrito Federal, Municípios e suas 

respectivas autarquias e fundações de direito público), a citação deverá 

ser realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável por sua 

representação judicial (artigo 242, parágrafo 3º). Tratando-se o objeto da 

demanda de matéria em que não admite-se a autocomposição (artigo 334, 

parágrafo 4º, inciso II do Código de Processo Civil), deixo de designar 

audiência de conciliação/mediação, nos termos do artigo 250, inciso IV do 

Código de Processo Civil. Conforme exige o artigo 250, inciso II, do diploma 

adjetivo cível, deve constar no mandado que a citação tem como finalidade 

a integração do citando na relação processual e também para que a parte, 

querendo, conteste a ação no prazo de 15 (quinze) dias O termo inicial 

para a apresentação da contestação será aquele previsto no artigo 231 

do Código de Processo Civil. Não sendo contestada a ação, 

presumir-se-ão verdadeiras somente as alegações de fato formuladas 

pelo autor na inicial, nos termos do artigo 344 caput do Código de 

Processo Civil, exceto se houver a incidência de quaisquer das 

disposições do artigo 345 do diploma citado. Havendo qualquer alegação, 

pelo réu, de fato modificativo, extintivo ou impeditivo do direito do autor ou 

se forem levantadas quaisquer arguições de questões previstas no artigo 

337 do Código de Processo Civil, deve o autor ser intimado, 

independentemente de nova deliberação, para manifestar-se no prazo de 

15 (quinze) dias, à par do que dispõe os artigos 350 caput e 351 caput do 

diploma normativo em apreço. Cumpridas as providências determinadas, 

venham-me os autos conclusos para julgamento conforme o estado do 

processo (Parte Especial, Livro I, Título I, Capítulo X). Cumpra-se. Novo 

São Joaquim, 23 de Abril de 2020. ____________________________ 

Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000149-71.2020.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

GENELICE TEIXEIRA DE MORAES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DOUGLAS RODRIGUES MARTINS OAB - MT0019909A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE NOVO 

SÃO JOAQUIM DECISÃO Processo: 1000149-71.2020.8.11.0106. 

AUTOR(A): GENELICE TEIXEIRA DE MORAES REU: INSTITUTO NACIONAL 

DO SEGURO SOCIAL Inicialmente, antes inclusive de analisar a 

possibilidade de receber a presente ação, insta trespassar uma questão 

de não somenos importância. Alega a autora, na inicial, que não detém 

condições de suportar as custas e despesas processuais bem como os 

honorários advocatícios, razão pela qual requer os benefícios da justiça 

gratuita. A lei que regulamentava a concessão da assistência judiciária 

aos necessitados era a bem conhecida lei n.º 1.060, de 05 de Fevereiro 

de 1.950. Conforme disposto no diploma em apreço (artigo 2º, parágrafo 

único): considera-se necessitado, para os fins legais, todo aquele cuja 

situação econômica não lhe permita pagar as custas do processo e os 

honorários de advogado, sem prejuízo do sustento próprio ou da família. 

Referido regramento foi expresso em seu artigo 4º, alterado pela lei n.º 

7.510/86 que: Art. 4º. A parte gozará dos benefícios da assistência 

judiciária, mediante simples afirmação, na própria petição inicial, de que 

não está em condições de pagar as custas do processo e os honorários 

de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família Por uma perfunctória 

e isolada leitura do referido dispositivo haviam órgãos julgadores que se 

posicionavam no sentido de concluir que a mera alegação de 

hipossuficiência monetária – independentemente de qualquer 

comprovação – já seria fator apto à necessária concessão judicial dos 

benefícios da assistência judiciária integral e gratuita. Porém, a 

automaticidade da referida concessão não é ato consentâneo com a 

hodierna realidade processual pátria, posto que se assim 

concordássemos, o juiz estaria totalmente adstrito a toda e qualquer 

declaração, mesmo que não exprimisse ela a verdade dos fatos. Referida 

disposição legal fora recentemente, de forma expressa, revogada pelo 

artigo 1.072, inciso III da lei n.º 13.105, de 16 de Março de 2.105. A norma 

em apreço, que trata do novel Código de Processo Civil, trouxe um novo 

regramento ao tema. Resta então verificar como referida lei, ou alguns de 

seus dispositivos, passam pela filtragem constitucional. O artigo 5º da 

Carta Magna previu um rol não exaustivo de direitos e deveres individuais 

e coletivos, integrantes do extenso positivamento de direitos e garantias 

fundamentais. Dentre as expressões constitucionais de direitos, o inciso 

LXXIV do dispositivo constitucional comentado expressamente previu que: 

LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 

comprovarem insuficiência de recursos A leitura do comando 

constitucional transcrito demonstra de forma patente que o atual 

regramento positivo nacional determina ao Estado a prestação de 

assistência jurídica integral e gratuita a todos aqueles que, de forma 

comprovada, forem insuficientes de recursos financeiros. Ao utilizar a 

expressão “comprovadamente”, quis de forma clara o legislador 

constituinte reservar a benesse estatal somente àqueles que realmente – 

repita-se, de forma comprovada – necessitem da assistência jurídica 

estatal ou privada. Partindo de tal premissa, é de se concluir que somente 

o indivíduo que realmente comprovar que não detém condições de 

suportar as custas e despesas processuais e os honorários advocatícios 

é que deteria direito à ser agraciado com o benefício da assistência 

judiciária gratuita. O entendimento em questão deriva diretamente do fato, 

dantes já trespassado, de que não pode o magistrado ser um mero 

chancelador de declarações desprovidas de um mínimo que seja de 

comprovação de sua matéria, mormente quando o teor de tal declaração 

traz inúmeras consequências práticas e jurídicas. O próprio Código de 

Processo Civil, em seu artigo 99, parágrafo 2º, previu que: § 2o O juiz 

somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que 

evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de 

gratuidade (…). A leitura do referido dispositivo, após uma filtragem 

constitucional, demonstra que a existência de elementos que 

eventualmente evidenciem a falta dos pressupostos processuais para a 

concessão da gratuidade cinge-se única e exclusivamente ao fato de - 

conforme exige o artigo 5º, inciso LXXIV da Constituição Federal - não 

produzir o autor um mínimo que seja de prova acerca de sua 

hipossuficiência monetária. Sendo as custas judiciárias um recolhimento 

de natureza claramente tributária, não pode o Poder Judiciário coadunar 

com práticas que indubitavelmente lesam o erário - e o aceitamento cego 

de todo e qualquer pedido de assistência, embasado somente em uma 

mera declaração desprovida de qualquer contextualização, é ato apto 

para tal. Não podemos olvidar que o ordenamento adjetivo civil pátrio fora 

específico ao prever a possibilidade de penalização do pretenso 
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hipossuficiente declarante de má-fé, ao dispor em seu artigo 100, 

parágrafo único, que Parágrafo único. Revogado o benefício, a parte 

arcará com as despesas processuais que tiver deixado de adiantar e 

pagará, em caso de má-fé, até o décuplo de seu valor a título de multa, 

que será revertida em benefício da Fazenda Pública estadual ou federal e 

poderá ser inscrita em dívida ativa. (Grifos nossos). Porém, no caso dos 

autos, vemos que pela própria natureza do pedido já se pode 

indiciariamente inferir que os atos anteriores praticados pela requerente, e 

que culminaram com a propositura da presente ação, são um conjunto 

indiciário apto à demonstrar, ao menos de forma perfunctória, que não 

detém ela plenas condições de recolher as custas e despesas 

processuais e arcar com os honorários advocatícios, sem que tal ato 

demande prejuízo ao seu sustento próprio ou de sua família. Vemos, 

portanto, que o conjunto de ilações que se extrai dos documentos 

acostados na inicial sustentam um conjunto fático que demonstra que 

realmente detém a requerente o direito às benesses da gratuidade. Nunca 

é demais ressaltar, igualmente, que se realmente comprovar-se de alguma 

maneira que detém a requerente uma condição financeira tal que, alheio ao 

mero questionamento de dúvidas acerca de sua possibilidade de arcar 

com as custas processuais, demonstre que a declaração acostada aos 

autos reveste-se de clara falsidade, pode ela ser responsabilizada pelo 

delito previsto no artigo 299 caput do Decreto-Lei n.º 2.848 de 07 de 

Dezembro de 1.940 (Código Penal Brasileiro), posto que a conduta 

amoldar-se-ia à ação de inserir em um documento particular (a declaração 

de insuficiência) uma declaração falsa (a própria matéria do documento) 

com o fim de alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante (a 

condição financeira do requerente, para fins de concessão de 

assistência). Diante de todo o exposto, concedo a requerente, nos termos 

do Código de Processo Civil, os benefícios da justiça gratuita, ressalvada 

a possibilidade de, a qualquer momento e em qualquer fase processual, 

ser o benefício em questão revisto, em decorrência de eventuais 

elementos que indiquem situação adversa. Não sendo caso, ad initium, de 

indeferimento da petição inicial ou improcedência liminar do pedido, cite-se 

o requerido, nos termos do artigo 238 caput da lei n.º 13.105, de 16 de 

Março de 2015 (Código de Processo Civil), para integrar a relação 

processual. A citação deverá ser pessoal, podendo, no entanto, ser feita 

na pessoa do representante legal ou procurador do réu, executado ou 

interessado, conforme disposição contida no artigo 242 do regramento de 

regência. Tratando-se a ação de ato originado por mandatário, 

administrador, preposto ou gerente, fica autorizada a citação nas pessoas 

de referidos indivíduos, à par do que dispõe o parágrafo primeiro do 

dispositivo citado. Acaso o requerido seja pessoa jurídica da 

Administração Direta (União, Estados, Distrito Federal, Municípios e suas 

respectivas autarquias e fundações de direito público), a citação deverá 

ser realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável por sua 

representação judicial (artigo 242, parágrafo 3º). Tratando-se o objeto da 

demanda de matéria em que não admite-se a autocomposição (artigo 334, 

parágrafo 4º, inciso II do Código de Processo Civil), deixo de designar 

audiência de conciliação/mediação, nos termos do artigo 250, inciso IV do 

Código de Processo Civil. Conforme exige o artigo 250, inciso II, do diploma 

adjetivo cível, deve constar no mandado que a citação tem como finalidade 

a integração do citando na relação processual e também para que a parte, 

querendo, conteste a ação no prazo de 15 (quinze) dias O termo inicial 

para a apresentação da contestação será aquele previsto no artigo 231 

do Código de Processo Civil. Não sendo contestada a ação, 

presumir-se-ão verdadeiras somente as alegações de fato formuladas 

pela autora na inicial, nos termos do artigo 344 caput do Código de 

Processo Civil, exceto se houver a incidência de quaisquer das 

disposições do artigo 345 do diploma citado. Havendo qualquer alegação, 

pelo réu, de fato modificativo, extintivo ou impeditivo do direito do autor ou 

se forem levantadas quaisquer arguições de questões previstas no artigo 

337 do Código de Processo Civil, deve o autor ser intimado, 

independentemente de nova deliberação, para manifestar-se no prazo de 

15 (quinze) dias, à par do que dispõe os artigos 350 caput e 351 caput do 

diploma normativo em apreço. Cumpridas as providências determinadas, 

venham-me os autos conclusos para julgamento conforme o estado do 

processo (Parte Especial, Livro I, Título I, Capítulo X). Cumpra-se. Novo 

São Joaquim, 17 de Abril de 2020. Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de 

Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA 

PÚBLICA

Processo Número: 1000032-85.2017.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

ANA PAULA DINIZ (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA DINIZ OAB - GO32799-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

Nos termos da legislação vigente, impulsiono o presente processo a fim de 

cientificar a parte Credora acerca da expedição e autuação da requisição 

de pagamento. Novo São Joaquim, 23 de abril de 2020. THALITA ARAUJO 

DOS SANTOS CRUZ Gestor de Secretaria

Comarca de Paranaita

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 78196 Nr: 70-16.2018.811.0095

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gracino & Cia Ltda-ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NATURASUL FLORESTAL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANO RICARDO SCHAVAREN 

- OAB:16592

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANGELA CRISTINA ANGELI 

NAZARI - OAB:40464

 Impulsiono os autos para o credor para apresentar novo cálculo 

atualizado do débito exequendo, incluindo o valor da multa, que incidirá 

apenas sobre as parcelas já vencidas, caso se tratar a espécie de 

obrigação de prestação continuada, no prazo de 15 (quinze) dias, 

conforme determinação de ref. 63.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 68594 Nr: 246-63.2016.811.0095

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA LÚCIA DA SILVA LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCIELE MINEIRO DE SOUSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marciano Rocha dos Santos - 

OAB:12692-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Nos termos da determinação de ref. 93, impulsiono os autos para 

manifestação do requerente em termos de prosseguimento do feito, no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000176-87.2020.8.11.0095

Parte(s) Polo Ativo:

ELIDA AREND EGER (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA CARVALHO MARTINS E SILVA MORENO OAB - MT0011206A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 

(ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Magistrado(s):

TIBERIO DE LUCENA BATISTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

PARANAÍTA DECISÃO Processo: 1000176-87.2020.8.11.0095. 

ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: ELIDA AREND EGER ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL: INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Vistos. 
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Trata-se de Aposentadoria por idade rural hibrida proposta por ELIDA 

AREND EGER em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – 

INSS. É o relato do necessário. Decido. Analisando os documentos que 

instruem a inicial, verifico que não consta dos autos o comprovante de 

residência, bem como a prova da negativa de concessão do benefício 

previdenciário, seja pelo concreto indeferimento do pedido, seja pela 

notória resistência da autarquia à tese jurídica esposada. Assim, 

considerando que este Magistrado comunga com o entendimento 

atualmente dominante no Superior Tribunal de Justiça (v.g. “STJ; 

AgRg-AREsp 152.247; Proc. 2012/0055521-5; PE; Segunda Turma; Rel. 

Min. Humberto Martins; Julg. 17/05/2012; DJE 08/02/2013”), no sentido de 

que o interesse de agir ou processual configura-se com a existência do 

binômio necessidade-utilidade da pretensão submetida ao Juiz e de que a 

necessidade da prestação jurisdicional exige demonstração de resistência 

por parte do devedor da obrigação, mormente em casos de direitos 

potestativos (já que o Poder Judiciário é via destinado à resolução de 

conflitos). Nesse viés, colaciono jurisprudência do STJ: PREVIDENCIÁRIO. 

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 

REPERCUSSÃO GERAL. NECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO, COMO REQUISITO PARA O AJUIZAMENTO DE AÇÃO 

EM QUE SE PLEITEIA CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO, 

RESSALVADAS AS HIPÓTESES E A REGRA DE TRANSIÇÃO FIXADA NO 

RE 631.240/MG.ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NO RESP 1.369.834/SP, 

REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. RESSALVA DO PONTO DE VISTA 

DO RELATOR. REGRA DE EXCEÇÃO APLICÁVEL À HIPÓTESE. AGRAVO 

REGIMENTAL DO INSS DESPROVIDO. 1. A jurisprudência do Superior 

Tribunal de Justiça estava uniformizada no sentido de que a ausência de 

prévio requerimento administrativo não constitui óbice para que o 

segurado pleiteie judicialmente a revisão, concessão ou restabelecimento 

de seu benefício previdenciário. 2. Ocorre que o Supremo Tribunal 

Federal, ao analisar o RE 631.240/MG, da relatoria do douto Ministro 

ROBERTO BARROSO (DJe de 10.11.2014), reconheceu a repercussão 

geral da questão constitucional nele suscitada e, no mérito, fixou o 

entendimento de que o acesso à justiça depende de prévio requerimento 

administrativo nas ações de concessão de benefício previdenciário, 

ressalvadas as ações ajuizadas perante juizados especiais itinerantes e 

nos casos em que o INSS já tenha apresentado contestação de mérito. 3. 

Desta forma, alinhando-se à orientação do Supremo Tribunal Federal, esta 

Corte fixou o entendimento, no julgamento do Recurso Especial 

1.369.834/SP, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, julgado em 24.9.2014, 

submetido ao rito do art. 543-C do CPC, de que a concessão de benefícios 

previdenciários depende de requerimento administrativo. 4. Ocorre que, na 

hipótese dos autos, trata-se de ação de revisão de benefício 

previdenciário, hipótese não abarcada pelo repetitivo supracitado. 5. 

Agravo Regimental do INSS desprovido, em respeito às regras de 

modulação fixadas no RE 631.240/MG. (AgRg no AREsp 477.061/ES, Rel. 

Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 

12/09/2017, DJe 21/09/2017). Assim, INTIME-SE a parte autora para que, 

no prazo de 15 (quinze) dias, EMENDE a inicial, para o fim de trazer aos 

autos o comprovante de residência e a prova da negativa de concessão 

do benefício previdenciário, sob pena de indeferimento, nos termos dos 

artigos 320 e 321, ambos do CPC/2015. Com o transcurso do referido 

prazo, com ou sem emenda, CERTIFIQUE-SE e venham-me os autos 

conclusos. Intime-se. CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Comarca de Pedra Preta

Decisão

Pedido de Licença Prêmio

Servidor: MARCO ANDRE BATISTA AMORIM

Vistos etc.

 Trata-se de pedido de concessão de licença-prêmio apresentado por 

MARCO ANDRE BATISTA AMORIM, matricula 8368, com lotação nesta 

Comarca de Pedra Preta/MT, em relação ao quinquênio de 29/03/2015 a 

29/03/2020.

 Depreende-se dos autos que no período incidente ao benefício requerido 

foi respeitado o disposto no artigo 110 da Lei complementar 04/90, não 

houve falta injustificada, bem como não há incidência de processo 

administrativo ou sindicância ao requerente, que atualmente está em pleno 

exercício de suas funções.

 É o suficiente a relatar.

 Decido.

 O pedido está respaldado nos termos da Lei Complementar n.º 04 de 

15.10.1990, que dispõe os artigos 109 e 110, in verbis:

 “Art. 109. Após cada quinquênio ininterrupto de efetivo exercício no 

serviço público estadual, o servidor fará jus a 03 (três) meses de licença, 

a título de prêmio por assiduidade, com a remuneração do cargo efetivo 

(...)

 § 1° (...)

 § 2° É facultado ao servidor fracionar a licença de que trata este artigo 

em até 03 (três) parcelas, desde que defina previamente os meses para 

gozo da licença.

 Art. 110 Não se concederá licença-prêmio ao servidor que, no período 

aquisitivo:

 I - sofrer penalidade disciplinar de suspensão;

 II - afastar-se do cargo em virtude de:

 a) licença por motivo de doença em pessoa da família, sem remuneração;

 b) licença para tratar de interesses particulares;

 c) condenação a pena privativa de liberdade, por sentença definitiva;

 d) afastamento para acompanhar cônjuge ou companheiro.

 Parágrafo único.

 As faltas injustificadas ao serviço retardarão a concessão da licença 

prevista neste artigo, na proporção de um mês para cada três faltas.”

 No presente caso, verifico que a requerente faz jus ao benefício, que 

preencheu o lapso temporal estabelecido no artigo 109, da Lei 

Complementar nº 04, de 15.10.90, bem como não incidiu em nenhuma das 

hipóteses previstas no artigo 110 da referida Lei, conforme certificado no 

processo.

 Pelo exposto, DEFIRO o pleito, concedo 03 (três) meses de licença-prêmio 

ao servidor MARCO ANDRE BATISTA AMORIM, matrícula 8368, referente 

ao período aquisi tivo de 29/03/2015 a 29/03/2020, condicionando o 

usufruto à conveniência do serviço.

 Expeça-se o necessário, em seguida, arquivem-se.

Pedra Preta/MT, 22 de abril de 20 20.

 (assinado eletronicamente)

MARCIO ROGÉRIO MARTINS

 Juiz de Direito Diretor do Foro

Diretoria do Fórum

Intimação

Intimação Classe: CNJ-117 CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001268-62.2019.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA INES DE SOUZA RAMOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDNO DAMASCENA DE FARIAS OAB - MT11134-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CETEC-CENTRAL DE CURSOS LTDA - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDIVILSON JOSE GUIMARAES OAB - MT0006534A (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do artigo 5º, §3º, do Provimento n.º 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA a parte requerida, para que efetue, no prazo de 05 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

713,94 (setecentos e treze reais e noventa e quatro centavos), a que foi 

condenada nos termos da r. sentença ID 30293032. Este valor deverá ser 

de forma separada, sendo R$ 413,40 (quatrocentos e treze reais e 

quarenta centavos) para recolhimento da guia de custas e R$ 300,54 

(trezentos reais e cinquenta e quatro centavos), para fins de guia de taxa. 

Fica cientificado de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link: 

Emissão de Guias On Line – Emitir guias, selecionar o serviço da lista – 

custas finais/remanescentes – preencher o número único do processo e 

buscar, após conferir os dados do processo – clicar em próximo – 

preencher os dados solicitados como pagantes o valor das custas e taxas 

– gerar guia. Informo, ainda, que após o pagamento da guia emitida deverá 

ser protocolada o comprovante de pagamento na Central de Arrecadação 

e Arquivamento, para as devidas baixas.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000116-13.2018.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS LUIZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO GONCALVES DE MIRANDA NETO OAB - MT0014576A 
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(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do artigo 5º, §3º, do Provimento n.º 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADO a parte autora, para que efetue, no prazo de 05 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

1.029,43 (um mil e vinte e nove reais e quarenta e três centavos), a que 

foi condenada nos termos da r. sentença ID 17552881. Fica cientificado de 

que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link: Emissão de Guias On 

Line – Emitir guias, selecionar o serviço da lista – custas 

finais/remanescentes – preencher o número único do processo e buscar, 

após conferir os dados do processo – clicar em próximo – preencher os 

dados solicitados como pagantes o valor das custas – gerar guia. Informo, 

ainda, que após o pagamento da guia emitida deverá ser protocolada o 

comprovante de pagamento na Central de Arrecadação e Arquivamento, 

para as devidas baixas.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000117-95.2018.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS LUIZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO GONCALVES DE MIRANDA NETO OAB - MT0014576A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI OAB - MT17980-O 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos do artigo 5º, §3º, do Provimento n.º 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADO a parte autora, para que efetue, no prazo de 05 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

1.029,43 (um mil e vinte e nove reais e quarenta e três centavos), a que 

foi condenada nos termos da r. sentença ID 17561832. Fica cientificado de 

que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link: Emissão de Guias On 

Line – Emitir guias, selecionar o serviço da lista – custas 

finais/remanescentes – preencher o número único do processo e buscar, 

após conferir os dados do processo – clicar em próximo – preencher os 

dados solicitados como pagantes o valor das custas – gerar guia. Informo, 

ainda, que após o pagamento da guia emitida deverá ser protocolada o 

comprovante de pagamento na Central de Arrecadação e Arquivamento, 

para as devidas baixas.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010037-08.2017.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

ELIAS SANTANA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT8359-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos do artigo 5º, §3º, do Provimento n.º 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA a parte autora, para que efetue, no prazo de 05 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

562,53 (quinhentos e sessenta e dois reais e cinquenta e três centavos), 

a que foi condenada nos termos da r. sentença ID 22674906. Este valor 

deverá ser de forma separada, sendo R$ 413,40 (quatrocentos e treze 

reais e quarenta centavos) para recolhimento da guia de custas e R$ 

149,13 (cento e quarenta e nove reais e treze centavos), para fins de guia 

de taxa. Fica cientificado de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, 

link: Emissão de Guias On Line – Emitir guias, selecionar o serviço da lista 

– custas finais/remanescentes – preencher o número único do processo e 

buscar, após conferir os dados do processo – clicar em próximo – 

preencher os dados solicitados como pagantes o valor das custas e taxas 

– gerar guia. Informo, ainda, que após o pagamento da guia emitida deverá 

ser protocolada o comprovante de pagamento na Central de Arrecadação 

e Arquivamento, para as devidas baixas.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000857-19.2019.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE MILTON OLIVEIRA MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT16250-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE PEDRA 

PRETA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA RUA 

OSCAR SOARES, 443, CENTRO, PEDRA PRETA - MT - CEP: 78795-000 

INTIMAÇÃO - AUDIÊNCIA EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.

(ª)JUIZ(A) DE DIREITO ARLDO JOSÉ ZONTA BURGARELLI PROCESSO n. 

1000857-19.2019.8.11.0022 Valor da causa: R$ 14.970,00 ESPÉCIE: 

[INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: 

Nome: JOSE MILTON OLIVEIRA MARTINS Endereço: rua seis, 99, qd 07, jd 

mato grosso, PEDRA PRETA - MT - CEP: 78795-000 POLO PASSIVO: 

Nome: VIVO S.A. Endereço: TELEMAT CELULAR, 1300, AVENIDA 

PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS 1300, QUILOMBO, CUIABÁ - MT - CEP: 

78045-901 Senhor(a) Advogado(a): A presente referente ao processo 

acima identificado, tem por finalidade A INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na 

qualidade de polo ativo, para COMPARECER À AUDIÊNCIA DESIGNADA, 

conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no Portal de 

Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste documento. 

DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Juizado Sala: Sala de audiência 

de conciliação de Pedra Preta Data: 14/08/2019 Hora: 15:20 

ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. Não comparecendo à audiência designada, 

ou comparecendo e recusando-se a depor, a parte intimada para o fim de 

prestar depoimento pessoal, fica sujeita à pena de confissão, 

presumindo-se verdadeiros os fatos contra ela alegados (art. 385, § 1º do 

CPC). 2. As eventuais justificativas de impossibilidade de comparecimento 

deverão ser apresentadas até a abertura da audiência, respondendo a 

parte que der causa ao adiamento pelas respectivas despesas (art. 362 e 

§§ do CPC). 3. As partes deverão se fazer acompanhar de seus 

advogados/Defensores Públicos, oportunidade em que será buscada a 

composição entre as partes. A ausência injustificada de qualquer das 

partes acarretará a aplicação de multa, nos termos do §8º, ambos do art. 

334, do CPC. 4. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

PEDRA PRETA, 16 de julho de 2019. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000857-19.2019.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE MILTON OLIVEIRA MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT16250-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do artigo 5º, §3º, do Provimento n.º 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA a parte autora, para que efetue, no prazo de 05 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

566,89 (quinhentos e sessenta e seis reais e oitenta e nove centavos) a 

que foi condenada nos termos da r. sentença ID 24972255. Este valor 

deverá ser de forma separada, sendo R$ 413,40 (quatrocentos e treze 

reais e quarenta centavos) para recolhimento da guia de custas e R$ 

153,49 (cento e cinquenta e três reais e quarenta e nove centavos), para 

fins de guia de taxa. Fica cientificado de que poderá acessar o site 

www.tjmt.jus.br, link: Emissão de Guias On Line – Emitir guias, selecionar 

o serviço da lista – custas finais/remanescentes – preencher o número 

único do processo e buscar, após conferir os dados do processo – clicar 

em próximo – preencher os dados solicitados como pagantes o valor das 

custas e taxas – gerar guia. Informo, ainda, que após o pagamento da guia 

emitida deverá ser protocolada o comprovante de pagamento na Central 

de Arrecadação e Arquivamento, para as devidas baixas.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000706-53.2019.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREIA PEREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OSMAR PEREIRA DE SOUZA OAB - MT12743-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE PEDRA 

PRETA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA RUA 

OSCAR SOARES, 443, CENTRO, PEDRA PRETA - MT - CEP: 78795-000 

INTIMAÇÃO - AUDIÊNCIA EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.

(ª)JUIZ(A) DE DIREITO MARCIO ROGERIO MARTINS PROCESSO n. 

1000706-53.2019.8.11.0022 Valor da causa: R$ 7.000,00 ESPÉCIE: 

[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: ANDREIA PEREIRA DOS 

SANTOS Endereço: RUA QUATRO,, 45, QD 05, LOTE 10, JD MATO 

GROSSO, PEDRA PRETA - MT - CEP: 78795-000 POLO PASSIVO: Nome: 

TELEFONICA BRASIL S.A. Endereço: TELEMAT CELULAR, AVENIDA 

PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS 1300, QUILOMBO, CUIABÁ - MT - CEP: 

78045-901 Senhor(a) Advogado(a): A presente referente ao processo 

acima identificado, tem por finalidade A INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na 

qualidade de polo ativo, para COMPARECER À AUDIÊNCIA DESIGNADA, 

conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no Portal de 

Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste documento. 

DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Sala: Sala de audiência de 

conciliação de Pedra Preta Data: 24/07/2019 Hora: 13:20 ADVERTÊNCIAS 

À PARTE: 1. Não comparecendo à audiência designada, ou comparecendo 

e recusando-se a depor, a parte intimada para o fim de prestar depoimento 

pessoal, fica sujeita à pena de confissão, presumindo-se verdadeiros os 

fatos contra ela alegados (art. 385, § 1º do CPC). 2. As eventuais 

justificativas de impossibilidade de comparecimento deverão ser 

apresentadas até a abertura da audiência, respondendo a parte que der 

causa ao adiamento pelas respectivas despesas (art. 362 e §§ do CPC). 

3. As partes deverão se fazer acompanhar de seus 

advogados/Defensores Públicos, oportunidade em que será buscada a 

composição entre as partes. A ausência injustificada de qualquer das 

partes acarretará a aplicação de multa, nos termos do §8º, ambos do art. 

334, do CPC. 4. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

PEDRA PRETA, 3 de junho de 2019. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000706-53.2019.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREIA PEREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OSMAR PEREIRA DE SOUZA OAB - MT12743-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do artigo 5º, §3º, do Provimento n.º 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA a parte autora, para que efetue, no prazo de 05 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

562,53 (quinhentos e sessenta e dois reais e cinquenta e três centavos), 

a que foi condenada nos termos da r. sentença ID 23488126. Este valor 

deverá ser de forma separada, sendo R$ 413,40 (quatrocentos e treze 

reais e quarenta centavos) para recolhimento da guia de custas e R$ 

149,13 (cento e quarenta e nove reais e treze centavos), para fins de guia 

de taxa. Fica cientificado de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, 

link: Emissão de Guias On Line – Emitir guias, selecionar o serviço da lista 

– custas finais/remanescentes – preencher o número único do processo e 

buscar, após conferir os dados do processo – clicar em próximo – 

preencher os dados solicitados como pagantes o valor das custas e taxas 

– gerar guia. Informo, ainda, que após o pagamento da guia emitida deverá 

ser protocolada o comprovante de pagamento na Central de Arrecadação 

e Arquivamento, para as devidas baixas.

Vara Única

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000675-33.2019.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

LORIVAL SOUZA DE OLIVEIRA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

Gustavo Medeiros Araújo OAB - MT13068/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Ilda Delmina de Souza (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Augusto Gonçalves de Souza (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANELISE SOUZA ARAUJO DIAS OAB - MT25360/O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE PEDRA 

PRETA ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da legislação vigente e com 

espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, 

bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, impulsiono o feito de que foi 
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nomeada a Advogada Anelise Souza Araújo dias, OAB/MT- 25.360, para 

defender os interesses da requerida Ilda Delmina de Souza, apresentanto 

contestação no prazo legal. PEDRA PRETA, 23 de abril de 2020. MARCO 

ANDRE BATISTA AMORIM Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO VARA ÚNICA 

DE PEDRA PRETA E INFORMAÇÕES: Rua Oscar Soares, 443, CENTRO, 

PEDRA PRETA - MT - CEP: 78795-000 - TELEFONE: (66) 34861197

Intimação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1000775-85.2019.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELA AUGUSTIN DA SILVEIRA (AUTOR(A))

EVANDRO RICARDO RIES DA SILVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS FERNANDO ROESLER BARUFALDI OAB - RS65309 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DEIVISON VINICIUS KUNKEL LOPES DE SOUZA OAB - MT14690-O 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE PEDRA 

PRETA VARA ÚNICA DE PEDRA PRETA Rua Oscar Soares, 443, CENTRO, 

PEDRA PRETA - MT - CEP: 78795-000 INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO 

EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO MARCIO 

ROGERIO MARTINS PROCESSO n. 1000775-85.2019.8.11.0022 Valor da 

causa: R$ 1.240.958,38 ESPÉCIE: [Contratos Bancários]->EMBARGOS À 

EXECUÇÃO (172) POLO ATIVO: Nome: EVANDRO RICARDO RIES DA 

SILVEIRA Endereço: Av. Padre Anchieta, 963, Vila Aurora, 

RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78700-000 Nome: ANGELA AUGUSTIN DA 

SILVEIRA Endereço: Av Padre Ancheita, 963, Vila Aurora, 

RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78700-000 POLO PASSIVO: Nome: BANCO 

DO BRASIL SA Endereço: Quadra 05, Lote B, Torre 1, 8 andar, Setor 

Autarquia Norte, BRASÍLIA - DF - CEP: 70297-400 FINALIDADE: EFETUAR 

A INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DO POLO PASSIVO para, querendo, 

impugne o presente embargo no prazo legal. PEDRA PRETA, 23 de abril de 

2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000806-08.2019.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

ADAMA BRASIL S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO HACKMANN RODRIGUES OAB - RS0018660A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NELSON JOSE VIGOLO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MARCIO ROGERIO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE PEDRA 

PRETA Processo: 1000806-08.2019.8.11.0022. REQUERENTE: ADAMA 

BRASIL S/A REQUERIDO: NELSON JOSE VIGOLO Vistos etc. Indefiro o 

pleito do exequente de Id. 24838062, haja vista que o imóvel a ser avaliado 

no caso possui grande extensão territorial (552 hectares), de modo que o 

Oficial de Justiça não possui conhecimento técnico e meios para avaliar 

com precisão uma grande área, pois tal avaliação não se trata apenas de 

mera consideração do valor da hectare na região. Desta feita, 

considerando que a parte exequente não trouxe fundamentos para 

demonstrar que o valor da perícia atribuída pelo perito é exorbitante, 

limitando-se a dizer que não concorda, nos termos do artigo 465, §3°, do 

Código de Processo Civil, levando em consideração a natureza da perícia, 

os trabalhos a serem realizados, o interesse do litígio e a capacidade 

econômica das partes, ARBITRO OS HONORÁRIOS PERICIAIS em R$ 

15.400,00 (quinze mil e quatrocentos reais). Intime-se a parte exequente 

para realizar o pagamento dos honorários pericial, no prazo de 05 (cinco) 

dias. No mais, cumpram-se as demais determinações exaradas na decisão 

de Id. 22250452. Às providências. Pedra Preta-MT, data da assinatura 

eletrônica. Márcio Rogério Martins Juiz de Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001343-04.2019.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDA DE FATIMA NOGUEIRA FERREIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GENIA PONTES DA SILVA DE PAULA OAB - MT0008611A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE PEDRA 

PRETA ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da legislação vigente e com 

espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, 

bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, impulsiono os presentes autos 

com a finalidade de: 1- INTIMAÇÃO DA ADVOGADA DA PARTE AUTORA 

para manifestação, no prazo legal. PEDRA PRETA, 23 de abril de 2020. 

ELIZETE UILSA DE OLIVEIRA THEODORO Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 

VARA ÚNICA DE PEDRA PRETA E INFORMAÇÕES: Rua Oscar Soares, 

443, CENTRO, PEDRA PRETA - MT - CEP: 78795-000 - TELEFONE: (66) 

34861197

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 49833 Nr: 524-26.2015.811.0022

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IMdSM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JCM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADAO NOEL DAS NEVES E SILVA 

- OAB:15703

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Welson Gaiva Marino - 

OAB:MT/14033

 ANTE O EXPOSTO, e considerando tudo mais que dos autos consta, julgo 

extinto o processo sem resolução de mérito, por falta de interesse 

processual, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo 

Civil.

Sem custas.

Ante os serviços prestados pelos advogados nomeados, Dr. José Elson 

Valeriano Junior e Dr. Welson Gaiva Marino, arbitro 01 (uma) URH para 

cada um, a ser suportada pelo Estado de Mato Grosso. Expeça-se a 

respectiva certidão.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 64515 Nr: 2430-80.2017.811.0022

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HMUM, HRMM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAM
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALMIR MARCELO GIMENEZ 

GONÇALVES - OAB:10083

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Katherine Nunes de Souza 

Crivellaro - OAB:MT/11.422

 SENTENÇA

Trata-se de Ação de Execução de Alimentos interposta por HENZO RYAN 

MINODA MONTEIRO, representado por sua genitora HIKELY MARY 

UCHIYAMA MINODA, em face de FÁBIO ALVES MONTEIRO, devidamente 

qualificados nos autos.

A parte executada peticionou em ref. 59, informando o pagamento do 

débito remanescente conforme o último cálculo juntado pela parte 

exequente, requerendo a extinção do feito.

Apesar de intimada para se manifestar a respeito, a parte exequente 

quedou-se inerte (ref. 64).

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

 Fundamento. Decido.

As partes são legítimas e bem representadas, presentes estando os 

pressupostos processuais e as condições da ação.

Pois bem.

Assim sendo, a presente ação deve ser extinta, vez que o objeto desta 

execução já foi pago.

Satisfeito o credor, exaurida está a função jurisdicional.

Isto posto, e por tudo mais que nos autos constam, julgo extinto o presente 

feito, com resolução de mérito, em face do art. 924, inciso II, do Código de 

Processo Civil, em decorrência do pagamento do valor pelo executado.

Sem custas.

Transitada em julgado, arquive-se com as anotações e baixas 

necessárias.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Pedra Preta-MT, data da assinatura eletrônica.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 44756 Nr: 685-70.2014.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ritiele Diomidio de Souza Vieira, Cristiane 

Benedita Rondon

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gabriela Pereira Costa - 

OAB:MT/21425

 SENTENÇA

Vistos etc.

Trata-se de Ação Penal movida pelo Ministério Público Estadual em 

desfavor de Ritiele Diomidio de Souza Vieira e Cristiane Benedita Rondon, 

por terem cometido, em tese, o crime de ameaça em desfavor de Eliane 

Barbosa Lopes.

O feito teve sua regular instrução, vindo-me concluso para sentença.

FUNDAMENTO. DECIDO.

Em detida análise aos autos, verifico a ocorrência da prescrição punitiva 

estatal, pelas razões a seguir expostas.

O crime tipificado no artigo 147 do Código Penal é punido com pena de 

detenção de 01 (um) mês a 06 (seis) meses, ou multa.

A denúncia foi recebida no dia 24/05/2016, não ocorrendo até o momento 

nenhuma das hipóteses de suspensão ou interrupção do prazo 

prescricional, transcorrido até então mais de 03 (três) anos do prazo 

prescricional.

O Código Penal, em seu artigo 109, estabelece o prazo prescricional dos 

crimes, de acordo com suas penas, senão vejamos:

“Art. 109. A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, 

salvo o disposto no § 1º do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo 

da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se: (...)

VI - em 3 (três) anos, se o máximo da pena é inferior a 1 (um) ano.(...)”

Dessa forma, é patente a ocorrência da prescrição punitiva estatal.

Ante o exposto, com fundamento nos artigos 107, inciso IV e 109, inciso 

VI, ambos do Código Penal, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE das 

acusadas Ritiele Diomidio de Souza Vieira e Cristiane Benedita Rondon, já 

devidamente qualificadas nos autos, em face do reconhecimento da 

prescrição punitiva estatal propriamente dita.

Em razão do serviço dispensado pela advogada dativa nomeada no feito, 

Dra. Gabriela Pereira Costa, OAB/MT 21425, arbitro em seu favor 02 URH 

a título de honorários advocatícios. Expeça-se a respectiva certidão de 

honorários.

Transitada em julgado, proceda-se às baixas devidas e comunicações de 

praxe, arquivando-se o feito.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às Providências.

Pedra Preta-MT, data da assinatura eletrônica.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 45161 Nr: 985-32.2014.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nelson Paulino Gomes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gustavo Medeiros Araújo - 

OAB:13.068/MT

 Vistos etc.

Analisando os autos, verifico que o acusado foi regularmente citado, o 

qual apresentou resposta à acusação, na oportunidade em que alegou 

nulidade da citação por edital.

Vieram-me os autos conclusos.

EIS O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO. DECIDO.

No que se refere à nulidade da citação por edital, observe-se que não 

havia nos autos nenhuma informação de que o réu se encontrava detido, 

havia tão somente informação de que este possuía um executivo de pena, 

o que não implica necessariamente em sua segregação.

Não obstante a isto, após a citação por edital do acusado, este foi 

pessoalmente citado, lhe sendo assegurado todo o seu direito de defesa.

Com relação a transação penal, observe-se que o réu não preenche seus 

requisitos, eis que possui sentença penal condenatória transitada em 

julgado em seu desfavor.

Deste modo, REJEITO a preliminar arguida.

Por não vislumbrar qualquer das hipóteses de absolvição sumária, 

previstas no artigo 397, do CPP, constato a necessidade da instrução 

processual para garantir o exaurimento das provas e garantir a ampla 

defesa.

Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 13 de agosto de 

2020 às 15h30min, ocasião em que se tomará o depoimento das 

testemunhas de acusação e de defesa e se procederá o interrogatório do 

acusado.

Caso alguma testemunha de acusação ou defesa resida fora da comarca, 

expeça-se, desde já, carta precatória para a oitiva.

Intimem-se as testemunhas de acusação e de defesa, bem como o 

acusado, para comparecerem a audiência designada.

Ciência ao Ministério Público e à defesa.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Pedra Preta-MT, data da assinatura eletrônica.

 Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 45963 Nr: 1420-06.2014.811.0022

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Amilton Pereira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marly Ribeiro dos Santos, Espolio de 

Claudionor Jesus dos Santos, Weliton Renato dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CÉLIO PAIÃO - OAB:34432

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Renato Gonçalves Raposo - 

OAB:MT/9892-B

 Vistos etc.
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Apesar de ter sido arrolado como parte o espólio Claudionor Jesus dos 

Santos, indicando a sua viúva como representante deste, não há nos 

autos nenhuma prova de que ela seja de fato a inventariante do aludido 

espólio, como, por exemplo, cópia do Termo de Inventariante, o que lhe 

confere poderes para representa-lo judicialmente.

Deste modo, chamo o feito à ordem, determinando a intimação do autor 

para que comprove, no prazo de 15 (quinze) dias, que a Sra. Marly Ribeiro 

dos Santos é a inventariante do espólio de Claudionor Jesus dos Santos, 

sob pena de extinção do feito com relação a este requerido.

Após, faça-me os autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Rondonópolis/MT, data da assinatura eletrônica.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 46337 Nr: 1608-96.2014.811.0022

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Criminal - 

Sumariíssimo->Processo Especial de Leis Esparsas->Processo 

Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ari Ferreira dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gilberto Machado Custódio - 

OAB:MT/6.435

 Ante o exposto, com fundamento nos artigos 107, inciso IV e 109, inciso 

VI, ambos do Código Penal, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE das 

acusadas Ritiele Diomidio de Souza Vieira e Cristiane Benedita Rondon, já 

devidamente qualificadas nos autos, em face do reconhecimento da 

prescrição punitiva estatal propriamente dita.

Em razão do serviço dispensado pela advogada dativa nomeada no feito, 

Dra. Luamar Nascimento Canuto, OAB/MT 16.660, arbitro em seu favor 01 

URH a título de honorários advocatícios, tendo em vista que apresentou 

apenas resposta à acusação, pugnando apenas pelo regular 

prosseguimento do feito, considerando ainda que quando apresentou 

alegações finais já havia sido destituída do encargo. Expeça-se a 

respectiva certidão de honorários.

Em razão do serviço dispensado pelo advogado dativo nomeada no feito, 

Dr. Gilberto Machado Custódio, OAB/MT 6435, arbitro em seu favor 02 

URH a título de honorários advocatícios. Expeça-se a respectiva certidão 

de honorários.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 49289 Nr: 338-03.2015.811.0022

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Renato Gonçalves Raposo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Renato Gonçalves Raposo - 

OAB:MT/9892-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Diante do teor da certidão de decurso de prazo para a parte executada se 

manifestar nos autos (ref. 50), nos termos do artigo 854, §5º, do Código 

de Processo Civil, converto a indisponibilidade em penhora, determinando 

a liberação dos valores do débito penhorados em favor da parte 

exequente.

Intime-se a parte exequente para informar a conta bancária para a 

transferência dos valores, no prazo de 05 (cinco) dias.

Após, venham-me os autos conclusos para sentença.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

Pedra Preta-MT, data da assinatura eletrônica.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 54076 Nr: 480-70.2016.811.0022

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Renato Gonçalves Raposo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Renato Gonçalves Raposo - 

OAB:MT/9892-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador(a) do Estado de 

Mato Grosso - OAB:

 Vistos etc.

Diante do teor da certidão de decurso de prazo para a parte executada se 

manifestar nos autos (ref. 58), nos termos do artigo 854, §5º, do Código 

de Processo Civil, converto a indisponibilidade em penhora, determinando 

a liberação dos valores do débito penhorados em favor da parte 

exequente.

Intime-se a parte exequente para informar a conta bancária para a 

transferência dos valores, no prazo de 05 (cinco) dias.

Após, venham-me os autos conclusos para sentença.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

Pedra Preta-MT, data da assinatura eletrônica.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 57393 Nr: 1718-27.2016.811.0022

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Renato Gonçalves Raposo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Renato Gonçalves Raposo - 

OAB:MT/9892-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador(a) do Estado de 

Mato Grosso - OAB:

 Vistos etc.

Diante do teor da certidão de decurso de prazo para a parte executada se 

manifestar nos autos (ref. 44), nos termos do artigo 854, §5º, do Código 

de Processo Civil, converto a indisponibilidade em penhora, determinando 

a liberação dos valores do débito penhorados em favor da parte 

exequente.

Intime-se a parte exequente para informar a conta bancária para a 

transferência dos valores, no prazo de 05 (cinco) dias.

Após, venham-me os autos conclusos para sentença.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

Pedra Preta-MT, data da assinatura eletrônica.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000402-54.2019.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

GLICYA DE OLIVEIRA THEODORO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GLICYA DE OLIVEIRA THEODORO OAB - MT0019045A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MARCIO ROGERIO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE PEDRA 

PRETA Processo: 1000402-54.2019.8.11.0022. EXEQUENTE: GLICYA DE 

OLIVEIRA THEODORO EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos 

etc. Inicialmente, CONHEÇO dos embargos à execução apresentado pelo 

Estado de Mato Grosso em Id. 22835330 como IMPUGNAÇÃO À 

EXECUÇÃO, eis que essa é o meio de defesa da fazenda pública nos 

autos de execução, de acordo com que preceitua o artigo 535 do CPC. 

Após análise REJEITO a impugnação de Id. 22835330, haja vista que, além 

de intempestiva, os seus fundamentos são todos protelatórios, haja vista 

que o crédito que se embasa o exequente para a interposição da 

execução, constitui título executivo judicial (art. 24, Lei n. 8.906/94), 

devidamente arbitrado pelo exercício do seu trabalho como advogado 

dativo, não havendo que se falar em cerceamento de defesa pelo fato 

executada não ter sido intimada para impugnar o valor ao ser fixado nos 
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do processo originário. Assim, HOMOLOGO a cálculo da parte exequente 

apresentado na inicial. Diante da alteração advindo com o Provimento 

20/2020-CM do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, determino a 

remessa dos autos à Contadoria deste juízo para a atualização do cálculo 

do crédito, nos termos exposto do artigo 3º do referido provimento Após, 

com o cálculo acostado aos autos, nos termos dos artigos 5º, 6º e 7º , 

todos do Provimento 20/2020-CM e artigo 535, §3º, inciso II, do CPC, 

expeça-se o ofício requisitório do pagamento do RPV, fazendo-se o 

pagamento em até 02 (dois) meses, contado da entrega da requisição, sob 

pena de sequestro, caso não faça o pagamento dentro do prazo supra 

(art. 8º - Provimento 20/2020-CM). Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Às providências. Pedra Preta-MT, data da assinatura eletrônica. Márcio 

Rogério Martins Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000884-02.2019.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

ALMERINDA DA SILVA LOPES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANO MEDEIROS CRIVELLENTE OAB - MT8321-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MARCIO ROGERIO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE PEDRA 

PRETA Processo: 1000884-02.2019.8.11.0022. EXEQUENTE: ALMERINDA 

DA SILVA LOPES EXECUTADO: INSS Vistos etc. Inicialmente, em detida 

análise aos autos, verifico a necessidade de chamar o feito a ordem, haja 

vista que o despacho de ID. 22254749 determinou que a parte exequente 

recolhesse as custas processuais, contudo, há isenção de custas 

processuais no procedimento de cumprimento de sentença, nos termos 

dos artigos 1.043 e 1.028, §4º da Consolidação da Normas Gerais da 

Corregedoria do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. 

Assim, chamo o feito a ordem, revogando o despacho de Id. 22254749. 

Trata-se de pedido de cumprimento de sentença formulado por 

ALMERINDA DA SILVA LOPES em desfavor de INSS – INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, ambos devidamente qualificados nos 

autos. Desta forma, nos termos do artigo 535 do Código de Processo Civil, 

intime-se o Instituto Nacional do Seguro Social para, querendo, impugne a 

execução no prazo de 30 (trinta) dias. Havendo impugnação, intimem-se a 

exequente para se manifeste a respeito, no prazo de 05 (cinco) dias, 

vindo-me os autos conclusos em seguida. Caso contrário, se não houver 

impugnação e por não verificar qualquer irregularidade no demonstrativo 

discriminado do crédito, dou-o por homologado. Em seguida, considerando 

que os valores dos créditos são inferiores a 60 (sessenta) salários 

mínimos (art. 17, § 1º, da Lei 10.259/2001), o que possibilita a Requisição 

de Pequeno Valor (RPV), a teor do art. 3º, §1º, da Resolução nº 405 do 

Conselho da Justiça Federal, de 9/6/2006, neste caso, procedam-se as 

requisições de pequeno valor – RPV - ao Presidente do Egrégio Tribunal 

Regional Federal da 1ª Região, conforme preceituado no artigo 8º da 

referida resolução. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. 

Pedra Preta-MT, data da assinatura eletrônica. Márcio Rogério Martins Juiz 

de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000739-43.2019.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

RITIELI DIOMIDIO DE SOUZA VIEIRA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENIVAN BALEEIRO BONADIO OAB - MT22319/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Magistrado(s):

MARCIO ROGERIO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE PEDRA 

PRETA Processo: 1000739-43.2019.8.11.0022. ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL: RITIELI DIOMIDIO DE SOUZA VIEIRA ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL: ESTADO DE MATO GROSSO SENTENÇA Vistos etc. Trata-se de 

Ação Indenizatória por Danos Morais, Materiais e Estéticos ingressada por 

RITIELE DIOMIDIO DE SOUZA VIEIRA em desfavor de ESTADO DE MATO 

GROSSO. A decisão proferida no Id. 22275373, determinou a parte autora 

que emendasse a inicial. Regularmente intimado, o causídico do autor 

deixou decorrer o prazo sem qualquer manifestação nos autos. 

Vieram-me os autos conclusos. Eis o relatório. Fundamento. Decido. Fora 

verificado por este juízo irregularidades a serem sanadas pela parte 

autora, uma vez que a inicial não foi recebida, mas determinou-se para 

que fosse emendada, conforme decisão de Id. 22275373. Apesar da 

determinação deste Juízo, verifica-se que a parte requerente não 

emendou a inicial e sequer manifestou nos autos, estando o feito 

paralisado em tramitação. Ante ao exposto, INDEFIRO A INICIAL e JULGO 

EXTINTO o processo SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fundamento nos 

artigos 485, inciso I e 330, inciso IV, ambos do Código de Processo Civil e, 

ainda, determino o arquivamento do presente feito, com as devidas 

anotações, comunicações e baixas necessárias no cartório distribuidor. 

Sem custas e despesas processuais. Transitada em julgado, arquive-se 

com as anotações e baixas necessárias. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Pedra 

Preta-MT, data da assinatura eletrônica. Márcio Rogério Martins Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-530 RETIFICAÇÃO OU SUPRIMENTO OU 

RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL

Processo Número: 1000848-57.2019.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

DEVANI PEREIRA CARDOSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AGNES LAIS DE OLIVEIRA DOS ANJOS OAB - MT19872/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

MARCIO ROGERIO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE PEDRA 

PRETA Processo: 1000848-57.2019.8.11.0022. REQUERENTE: DEVANI 

PEREIRA CARDOSO S E N T E N Ç A Vistos etc. Trata-se de Ação de 

Retificação do Registro de Nascimento proposto por DEVANI PEREIRA 

CARDOSO, devidamente qualificado nos autos. Narra o autor que no dia 

05 de julho de 1976, conforme RG, Carteira de Trabalho e Previdência 

Social e Certidão de Casamento em anexo, contudo, ao lavrar certidão de 

nascimento do autor, o tabelião registrou erroneamente a NATURALIDADE 

do autor como: Triangulo Mineiro - MG, sendo que, a cidade de nascimento 

do autor é a de ITURAMA-MG, conforme declaração da genitora do 

requerente carreada aos autos. Relata que o “triangulo mineiro” não é uma 

cidade, e sim um complexo e região do Estado de Minas Gerais que 

abrange 66 (sessenta e seis) cidades, entre elas, a cidade de nascimento 

do Autor – Iturama/MG. Afirma que tal erro traz inúmeras complicações já 

que em todos seus documentos (RG, CTPS, Certidão de Casamento, 

Certidão de Nascimento), constam como naturalidade a cidade de 

“triângulo mineiro”, sendo que o autor sequer conseguiu renovar sua CTPS 

porque a cidade de Naturalidade não é válida, vindo a perder várias 

oportunidades de emprego. Por tais razões, requer a procedência da ação 

para retificar a sua certidão de nascimento e casamento. Instado à 

manifestação Id. 24133721, a representante do Ministério Público opinou 

favorável ao pedido. Vieram-me os autos conclusos. É o breve relatório. 

Fundamento e decido. Trata-se de procedimento de jurisdição voluntária 

ingressado por DEVANI PEREIRA CARDOSO, com o fito de obter a 

retificação do seu registro de casamento e nascimento para retificar a 

cidade em que nasceu. A respeito do lide discutido nos autos, o artigo 

109, da Lei 6.015/73, dispõe: “Art. 109. Quem pretender que se restaure, 

supra ou retifique assentamento no Registro Civil, requererá, em petição 

fundamentada e instruída com documentos ou com indicação de 

testemunhas, que o Juiz o ordene, ouvido o órgão do Ministério Público e 

os interessados, no prazo de cinco dias, que correrá em cartório.” Com 

efeito, após análise dos argumentos trazidos na petição inicial e aos 

documentos que a instruí, havendo razão para que tal situação seja 

modificada, uma vez que a inclusão correta do local de nascimento é um 

direito do requerente. Ademais, em simples consulta a internet verifica-se 

que “Triângulo Mineiro” não é um Município, mas sim uma região de 

aglomerado de municípios pertencentes ao estado de Minas Gerais. 

Destarte, não se vislumbra efetiva possibilidade de prejuízo a terceiros, ou 

mesmo à segurança jurídica, razão pela qual o pedido de retificação da 

naturalidade deve ser deferido para a retificação de registro civil do 

requerente. Ante o exposto, por tudo mais que dos autos consta, com 

fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO 
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PROCEDENTE o pedido da inicial, para determinar a retificação no assento 

da certidão de casamento e nascimento do autor, para alterar o lugar de 

seu nascimento para ITURAMA-MG, mantendo os demais dados 

inalterados. Oficie-se o Cartório de Registro Civil de Preta-MT para o 

cumprimento da presente decisão. Sem custas. Ante os serviços prestado 

pela advogada nomeado, Dra. Agnes Laís de Oliveira dos Anjos, arbitro 02 

(duas) URH, a ser suportado pelo Estado de Mato Grosso. Expeça-se a 

respectiva certidão. Cientifique-se ao Ministério Público e o autor. Após o 

trânsito em julgado, cumpridas as formalidades legais, arquivem-se os 

presentes autos. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Às providências. Pedra Preta-MT, data da 

assinatura eletrônica. Márcio Rogério Martins Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000327-78.2020.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ MOISES PINTO ARAGAO DE SEIXAS (ESPÓLIO)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ MOISES PINTO ARAGAO DE SEIXAS FILHO OAB - SP378207 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIANA ALVES ARAGAO DE SEIXAS (REU)

Magistrado(s):

MARCIO ROGERIO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE PEDRA 

PRETA SENTENÇA Processo: 1000327-78.2020.8.11.0022. ESPÓLIO: LUIZ 

MOISES PINTO ARAGAO DE SEIXAS REU: ELIANA ALVES ARAGAO DE 

SEIXAS Vistos etc. Trata-se de protesto contra alienação de bens 

interposto por LUIS MOISÉS PINTO ARAGÃO DE SEIXAS FILHO E ESPÓLIO 

DE LUIS MOISÉS PINTO ARAGÃO DE SEIXAS em desfavor de ELIANA 

ALVES ARAGÃO DE SEIXAS, ambos devidamente qualificados. Alega o 

requerente, em síntese, que a requerida ELIANA ALVES ARAGÃO DE 

SEIXAS foi condenada a prestar contas nos autos do inventário em 

referência, e que esta possui como único bem liberado de dívidas a 

propriedade situada nesta Comarca de Pedra Preta, matriculada sob nº 

394, do CRI de Rondonópolis, a qual passou a requerida a oferecer ao 

público mediante corretores e vizinhos, potenciais compradores, por um 

valor ínfimo, imensamente a baixo do mercado, em atitude nitidamente 

propositada para lesar credores e violar a lei, sujeitando-a às penas da 

alienação em fraude contra credores, na forma do art. 158 e ss. do Cód. 

Civil de 2002. Por tais razões, requer o recebimento do presente protesto 

judicial para proceder a citação da requerida, com a publicação de edital, 

para conhecimento de terceiros e interessados, e ainda, seja dada ciência 

ao cartório de registro de imóveis da comarca de Rondonópolis-MT para a 

necessária averbação. Vieram-me os autos conclusos. EIS O RELATÓRIO. 

FUNDAMENTO. DECIDO. Trata-se o presente feito de procedimento de 

jurisdição voluntária, consistente em notificação judicial, na qual o autor 

busca não apenas a cientificação do requerido acerca de determinado 

ato, mas sim manifestar sua intenção de modo formal, ou seja, proceder a 

averbação de registro de protesto contra alienação de bem, na matrícula 

do imóvel situado nesta comarca, com registro no Cartório de Registro de 

Imóveis da comarca de Rondonópolis-MT. Entretanto em análise dos autos, 

depreende-se que a medida em questão, tal como foi postulada, extrapola 

a finalidade com que foi regulada pelos artigos 726 e seguintes do Código 

de Processo Civil. Como é sabido, a notificação judicial constitui simples 

medida de conservação de direitos, desprovida de caráter contencioso ou 

constritivo e sem aparência de litígio, apenas tornando pública a 

manifestação feita por determinada pessoa. É um procedimento no qual o 

Juiz limita-se a comunicar a alguém uma manifestação de vontade, com o 

fim de prevenir ou impedir que o destinatário possa, futuramente, alegar 

ignorância. Não se pode admitir que a notificação ou a interpelação judicial 

implique ordem de fazer ou não fazer, como pretende o requerente, uma 

vez que, não restou comprovado nos autos, especificamente, o caráter 

lesivo por parte da requerida, em querer se desfazer do imóvel de 

matrícula n.º 394, situado nesta comarca de Pedra Preta, vendendo-o a 

preço vil, que prejudicaria o requerente e o espólio. Portanto, resta 

configurada a falta de interesse processual do notificante, devendo o 

presente feito ser extinção sem resolução do mérito por ausência de um 

dos pressupostos processuais, nos termos ao artigo 485, VI, do CPC. Pelo 

exposto, com fulcro no artigo 485, incisos I, IV e VI, do Código de 

Processo Civil, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL e, por consequência, JULGO 

EXTINTO o presente feito sem julgamento de mérito, por ausência dos 

pressupostos processuais. Condeno o notificante ao pagamento das 

custas e despesas processuais, se houver. Transitada em julgado, e 

adotadas as providências necessárias, arquive-se, com as cautelas 

necessárias. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo 

o necessário. Às providências. Pedra Preta-MT, data da assinatura 

eletrônica. Márcio Rogério Martins Juiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000266-23.2020.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

WESLAYNE NAYARA DE SOUZA TAVARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENIVAN BALEEIRO BONADIO OAB - MT22319/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CALCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MICHEL SCAFF JUNIOR OAB - SC27944 (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE PEDRA 

PRETA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA RUA 

OSCAR SOARES, 443, CENTRO, PEDRA PRETA - MT - CEP: 78795-000 

INTIMAÇÃO - AUDIÊNCIA EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.

(ª)JUIZ(A) DE DIREITO MARCIO ROGERIO MARTINS PROCESSO n. 

1000266-23.2020.8.11.0022 Valor da causa: R$ 10.173,48 ESPÉCIE: 

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: 

Nome: WESLAYNE NAYARA DE SOUZA TAVARES Endereço: Rua 

Tiradentes, 466, Centro, PEDRA PRETA - MT - CEP: 78795-000 POLO 

PASSIVO: Nome: CALCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO 

LTDA Endereço: Rua Voluntarios da Patria, 350, Sala 19 E 21 A Edifício 

Shopping Cuiabá, CENTRO NORTE, CUIABÁ - MT - CEP: 78005-130 

Senhor(as) Advogado(as): A presente referente ao processo acima 

identificado, tem por finalidade A INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na 

qualidade de patrono das partes, para COMPARECEREM À AUDIÊNCIA 

DESIGNADA, conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no 

Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste documento. 

DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: Sala de audiência 

de conciliação de Pedra Preta Data: 10/06/2020 Hora: 14:40 

ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. Não comparecendo à audiência designada, 

ou comparecendo e recusando-se a depor, a parte intimada para o fim de 

prestar depoimento pessoal, fica sujeita à pena de confissão, 

presumindo-se verdadeiros os fatos contra ela alegados (art. 385, § 1º do 

CPC). 2. As eventuais justificativas de impossibilidade de comparecimento 

deverão ser apresentadas até a abertura da audiência, respondendo a 

parte que der causa ao adiamento pelas respectivas despesas (art. 362 e 

§§ do CPC). 3. As partes deverão se fazer acompanhar de seus 

advogados/Defensores Públicos, oportunidade em que será buscada a 

composição entre as partes. A ausência injustificada de qualquer das 

partes acarretará a aplicação de multa, nos termos do §8º, ambos do art. 

334, do CPC. 4. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

PEDRA PRETA, 23 de abril de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 
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ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000247-85.2018.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

LUCY BARBOSA DIAS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE PEDRA 

PRETA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA RUA 

OSCAR SOARES, 443, CENTRO, PEDRA PRETA - MT - CEP: 78795-000 

INTIMAÇÃO - AUDIÊNCIA EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.

(ª)JUIZ(A) DE DIREITO MARCIO ROGÉRIO MARTINS PROCESSO n. 

1000247-85.2018.8.11.0022 Valor da causa: R$ 10.000,00 ESPÉCIE: 

[INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: 

Nome: LUCY BARBOSA DIAS Endereço: Rua Tancredo Neves, 3, 

Indefinido, PEDRA PRETA - MT - CEP: 78795-000 POLO PASSIVO: Nome: 

VIVO S.A. Endereço: TELEMAT CELULAR, AVENIDA PRESIDENTE 

GETÚLIO VARGAS 1300, QUILOMBO, CUIABÁ - MT - CEP: 78045-901 

Senhor(a): Patrono do autor: A presente , referente ao processo acima 

identificado, tem por finalidade A INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na 

qualidade de polo ativo, para COMPARECER À AUDIÊNCIA DESIGNADA, 

conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no Portal de 

Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste documento. 

DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Sala: Sala de audiência de 

conciliação de Pedra Preta Data: 30/01/2019 Hora: 14:00 ADVERTÊNCIAS 

À PARTE: 1. Não comparecendo à audiência designada, ou comparecendo 

e recusando-se a depor, a parte intimada para o fim de prestar depoimento 

pessoal, fica sujeita à pena de confissão, presumindo-se verdadeiros os 

fatos contra ela alegados (art. 385, § 1º do CPC). 2. As eventuais 

justificativas de impossibilidade de comparecimento deverão ser 

apresentadas até a abertura da audiência, respondendo a parte que der 

causa ao adiamento pelas respectivas despesas (art. 362 e §§ do CPC). 

3. As partes deverão se fazer acompanhar de seus 

advogados/Defensores Públicos, oportunidade em que será buscada a 

composição entre as partes. A ausência injustificada de qualquer das 

partes acarretará a aplicação de multa, nos termos do §8º, ambos do art. 

334, do CPC. 4. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

PEDRA PRETA, 30 de novembro de 2018. (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001231-35.2019.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

CLERISTON IZAIAS DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCIO ROGERIO MARTINS

 

Processo: 1001231-35.2019.8.11.0022 Requerente: CLERISTON IZAIAS 

DE SOUZA Requerido: BANCO BRADESCO Vistos etc., Dispenso o 

relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. A 

parte Promovente, embora devidamente intimada para audiência de 

conciliação, não compareceu ao ato e tampouco apresentou justificativa 

plausível da sua ausência, consoante se observa no termo digitalizado 

nos autos (ID 28923041). Diante da contumácia da parte promovente, 

JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de mérito, com fulcro no 

art. 51, I, da Lei 9.099/95. Considerando ainda que não houve 

comprovação de que a ausência decorreu de força maior (art. 51, §2º, Lei 

9.099/95), CONDENO a parte promovente no pagamento das custas 

processuais, conforme orientação contida no Enunciado 28/FONAJE, não 

podendo repetir o ajuizamento desta ação sem que haja prévio pagamento 

das custas processuais deste feito. Sem custas e sem honorários 

advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. 

Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. Intimem-se. 

Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior 

homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Evelyn Rubia Rosa da 

Silva Juíza Leiga SENTENÇA SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO Vistos, 

HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de 

Sentença da lavra do (a) (a) Juiz (a) Leigo (a) deste Juizado Especial. 

Intimem-se as partes da sentença. Márcio Rogério Martins Juiz de Direito

Comarca de Poconé

Vara Única

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000562-27.2020.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

CASSIO FRANCISCO DE ARRUDA E SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA OAB - MT15634-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REU)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, para comparecer à 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação Sala: Conciliação Data: 26/05/2020 Hora: 

10:00 , no endereço: Avenida Dom Aquino, 372, Centro, POCONÉ - MT - 

CEP: 78175-000. .

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000066-32.2019.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

M. A. G. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JANDER TADASHI BABATA OAB - MT12003-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

G. D. S. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

UBIRAJARA DE SIQUEIRA FILHO OAB - MT15714-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO acima qualificado, pelo patrono 

constituído nos autos, para nos termos do art. 343, §1º do CPC, 

apresentar resposta à reconvenção no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-616 HOMOLOGAÇÃO DA TRANSAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001217-33.2019.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

J. C. D. P. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

V. B. C. S. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ODILA ZORZI OAB - MT0008619A (ADVOGADO(A))
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Outros Interessados:

PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO 

(CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

POCONÉ SENTENÇA Processo: 1001217-33.2019.8.11.0028. 

REQUERENTE: JOCIMARA CONCEICAO DA PENHA REQUERIDO: VICTOR 

BRUNO CORREA SANTOS VISTOS, Trata-se de um PEDIDO DE 

HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO EXTRAJUDICIAL realizado a Defensoria 

Pública, sobre GUARDA, ALIMENTOS e VISITAS das partes JOCIMARA 

CONCEIÇÃO DA PENHA e BRUNO CORRÊA SANTOS. O MP manifesta-se 

favorável à homologação (Id 22785034). É o relato necessário. 

Fundamento e decido. Inicialmente cumpre registrar que a conciliação 

pressupõe a existência de partes divergentes, com interesses 

conflitantes, que, de comum acordo, fazem concessões recíprocas na 

busca de prevenir ou extinguir o litígio. Preconiza o artigo 139, incisos II e 

V do Código de Processo Civil, que o juiz velará pela duração razoável do 

processo, buscando atingir a conciliação das partes, sendo que, caso 

isso ocorra, o processo será decidido com resolução do mérito, na forma 

do artigo 487, inciso III, “b” do CPC/2015. Desta forma, o acordo entabulado 

pelas partes será homologado pelo juiz, que atuará como terceiro 

imparcial, atribuindo validade à conciliação. Assim, a homologação do 

acordo pelo magistrado possui o condão de atribuir validade de decisão 

judicial ao acordo, sendo que o juiz somente procederá a esse ato quando 

entender que a forma em que o acordo foi realizado pelas partes, atende 

não somente à legislação pertinente ao caso, como, também, seu senso 

de justiça. A livre manifestação da vontade das partes em encerrar o litígio 

tem que ser respeitada pelo julgador, não podendo sofrer interferência 

indevida já que a este, salvo nas hipóteses de grosseira ilegalidade, cabe 

apenas averiguar o aspecto formal do ato e, se resguardado pela 

legalidade, ratificá-lo. In casu, constato que o acordo celebrado preserva 

os interesses das partes e não constato nenhuma irregularidade na 

avença apresentada em juízo. Desta forma, estando satisfatoriamente 

resguardados os interesses dos envolvidos, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO, com resolução de mérito, o que faço, com fulcro assente no 

artigo 487, inciso III, “b” do CPC/2015, para HOMOLOGAR o acordo que 

consta na INICIAL (Id 20909527) pactuado no que tange às condições que 

o regerão. P.R.I.C. Transitada em julgado a presente sentença, após 

procedidas as baixas e anotações de estilo, arquivem-se os autos.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000274-16.2019.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA FRANCISCA DOS SANTOS SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CASSIO QUEIROZ COELHO DA CRUZ OAB - MT16006-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

POCONÉ Certidão de Tempestividade Recursal Processo: 

1000274-16.2019.8.11.0028; Valor causa: R$ 11.448,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PETIÇÃO CÍVEL (241)/[Concessão]; Recuperando: Sim/Não - 

Urgente: Sim/Não - Pode cumprir fora do expediente: Sim/Não. Certifico 

que o Recurso de Apelação foi interposto tempestivamente. Impulsiono 

intimação da parte recorrida para no prazo legal apresentar as 

contrarrazões. POCONÉ, 23 de abril de 2020 Gestor(a) Judiciário(a) SEDE 

DO VARA ÚNICA DE POCONÉ E INFORMAÇÕES: Avenida Dom Aquino, 

372, Centro, POCONÉ - MT - CEP: 78175-000 TELEFONE: (65) 33452022

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 113619 Nr: 2570-67.2015.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Onei Luiz dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLARO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILTON JONES AMORIM VIEIRA 

- OAB:16216/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aotory da Silva Souza - 

OAB:14994-A, Evandro César Alexandre dos Santos - 

OAB:13.431B-MT

 INTIMANDO a parte autora, para que acoste aos autos a procuração 

outorgada pela representante legal do menor impúbere Saulo Luiz da Silva 

Santos, em nome deste, ao advogado que se apresenta em Juízo, 

havendo, portando, vicio de representação processual.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 118882 Nr: 704-87.2016.811.0028

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Weslley Luis Oliveira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Angelo Ferreira Gomes 

Filho - OAB:4330/MT, Defensoria Pública do Estado de Mato 

Grosso -Pocone - OAB:

 Intimar advogado do denunciado para no prazo legal apresentar as 

alegações finais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 123984 Nr: 2115-68.2016.811.0028

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Credito , Poupança e Investimento do 

Sudoeste MT/PA - SICREDI SUDOESTE - MT/PA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Benedito Gonçalo da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE DE ASSIS ROSA - 

OAB:19077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aparecida de Castro 

Martins. - OAB:7453/MT

 DECISÃO

VISTOS,

Defiro o pedido de revogação do mandado de penhora, avaliação e 

remoção do veículo RENAULT DUSTER 16 E 4X2 2013/14, CINZA, PLACA 

NPK 0363, Chassi: 93YHSR7P5EJ924453 - Renavam: 997128054.

Para tanto, PROCEDA-SE o recolhimento do mandado acima descrito.

Quanto ao pedido de acesso ao INFOJUD, INDEFIRO uma vez que compete 

ao autor tomar providencias e medidas necessárias á defesa e satisfação 

de seus interesses tendo em vista que lhe incumbe provar o fato 

constitutivo de seu direito e a busca de bens passíveis de penhora, sendo 

necessária a intervenção do judiciário após esgotadas todas as 

possibilidades de diligências para se obter a informação pretendida.

Aliado a isso, não se trata de parte hipossuficiente, sendo que o 

exequente possui meios para obter a informação pretendida, devendo 

comprova a impossibilidade de fazê-lo.

Dito isso, indefiro o respectivo pedido.

Intime-se o exequente para manifestar-se, em 05 (cinco) dias, sob pena 

de arquivamento dos autos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 188428 Nr: 1119-31.2020.811.0028

 AÇÃO: Pedido de Prisão Preventiva->Pedido de Prisão->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Delegado de Policia Judiciária Civil de Pocone - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adão Willian Oliveira Amador, Edilson Maciel de 

Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eliane Gomes Ferreira - 

OAB:9862, Wesley Robert de Amorim - OAB:MT -6610/O

 Pelo exposto, com fundamento no art. 312 e art. 313, incisos I ambos do 

Código de Processo Penal INDEFIRO o pedido de revogação da prisão 

preventiva de ADÃO WILLIAN OLIVEIRA AMADOR.

 CIENCIA ao IRMP e a Defesa.

CERTIFIQUE-SE da juntada nos autos do Inquérito Policial de nº 76/2020 e 

se já há ação penal referente a estes autos.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes
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 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 48541 Nr: 2119-52.2009.811.0028

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio Ademir da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jeronimo Elias de Arruda Me, Jeronimo Elias de 

Arruda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Lauremberg Eubank de 

Arruda - OAB:4.493-MT, LUIZ GUTEMBERG EUBANK DE ARRUDA - 

OAB:3009/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Joelson Elias de Arruda - 

OAB:21577/MT, Yann Dieggo Souza Timótheo de Almeida - 

OAB:12025/MT

 DECISÃO

VISTOS,

Considerando a decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade, 

DEFIRO o pedido de penhora do bem descrito na petição de ref. 110.

Expeça-se mandado de penhora do imóvel (art. 523, § 3º do CPC/2015), 

devendo ser observada a intimação do cônjuge (caso o devedor seja 

casado)..

Do auto de penhora será de imediato intimado o executado, na pessoa de 

seu advogado (arts. 272 e 273 do NCPC), ou, na falta deste, o seu 

representante legal, ou pessoalmente, por mandado ou pelo correio.

Quanto ao pedido de inclusão do nome do executado no cadastro de 

inadimplentes DETERMINO a serventia que proceda o cadastro por meio do 

sistema SERASAJUD quanto a dívida existente em desfavor do executado.

No que tange ao pleito de averbação no registro de imóveis, veículos, 

INDEA/MT ou outros bens sujeitos à penhora, arresto ou indisponibilidade, 

deverá o exequente indicar de forma pormenorizada os bens em que 

pretende a anotação, uma vez que não cabe ao juízo diligenciar em favor 

da parte para fins de busca do patrimônio do executado.

Assim, por ora, indefiro o pedido.

Por fim, quanto ao pedido de nomeação do exequente como fiel 

depositário, verifico que este não merece acolhimento ante ao pedido de 

penhora tão somente sobre bem imóvel.

Por tal motivo, INDEFIRO o pedido.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 95133 Nr: 215-21.2014.811.0028

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Raul Marques Correa, Ruberlei Rodrigues da Costa 

Arruda, Kelman Harumi Arruda Itto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Poconé -MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jasson Borralho Paes de 

Barros - OAB:9937-B/MT, RICARDO FERREIRA GARCIA - OAB:7313/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucas Guimarães Rodrigues 

Gouveia - OAB:16928/MT

 DECISÃO

VISTOS,

Considerando que os autos foram remetidos ao Município para fins da 

intimação da sentença, tendo este se manifestado quanto a conteúdo 

diverso e já decidido nos autos, conforme se verifica da petição de ref. 

97, portanto, lhe foi concedido prazo para manifestação, certifique-se o 

trânsito em julgado da sentença.

Após, considerando que se trata de sentença ilíquida, já tendo a parte 

autora apresentado documentação pertinente, intime-se o Município 

requerido, em consonância com o art. 510 do CPC, para, caso queira, 

apresentar pareceres ou documentos elucidativos, no prazo de 15 

(quinze) dias.

Decorrido o prazo, certifiquem-se e façam os autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 106768 Nr: 725-97.2015.811.0028

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

Liquidação->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Iilza Helena de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Poconé -MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO FERREIRA GARCIA - 

OAB:7313/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucas Guimarães Rodrigues 

Gouveia - OAB:16928/MT

 Ante o exposto, RECONHEÇO a figura jurídica da litispendência e, por 

consequência, JULGO EXTINTO o presente processo, sem resolução do 

mérito, com fundamento nos artigos 485, V, § 3º, do Código de Processo 

Civil.

Sem custas e honorários diante da concessão do benefício da justiça 

gratuita.

P.I.C.

Transitada em julgado a presente sentença, após procedidas as baixas e 

anotações de estilo, ARQUIVEM-SE os autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 106811 Nr: 746-73.2015.811.0028

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jucilene Luzia da Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Poconé -MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO FERREIRA GARCIA - 

OAB:7313/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucas Guimarães Rodrigues 

Gouveia - OAB:16928/MT

 Dessa forma, DEFIRO o pedido e para tanto, nomeio o IBEC - Instituto 

Brasileiro de Estudos Científicos, com sede na Av. Historiador Rubens de 

Mendonça, 1856, Sala 408, Bosque da Saúde, Cuiabá-MT, Fone (65) 

3052.7636 para realizar a perícia contábil a fim de apurar eventual 

percentual devido à requerente, resultante da conversão do cruzeiro real 

para URV, ocorrida no mês de março de 1994, no período compreendido 

aos cinco últimos anos ao ajuizamento da presente ação, ou a efetiva 

restruturação da carreira.

Intime-se o perito para que, no prazo de 5 (cinco) dias, apresente 

proposta de honorários e sobre a qual, digam as partes em igual prazo.

 Havendo concordância, procedam-se as partes o depósito no prazo de 

10 (dez) dias, facultando às partes, desde já, nos termos do artigo 465, § 

1º inciso I e II do CPC/2015, dentro 15 (quinze) dias, contados da intimação 

do despacho de nomeação do perito, indicar seus assistentes técnicos e 

apresentarem quesitos.

Efetuado o depósito dos honorários periciais, fica autorizado ao perito 

nomeado levantar 50% (cinquenta por cento) do valor depositado (art.465, 

§4º do CPC/2015 e item 2.18.5.1 da CNGC).

Indicado pelo perito o dia e hora para o início dos trabalhos periciais, 

intimem-se as partes para conhecimento.

O laudo deverá ser apresentado no prazo de 30 (trinta) dias, contados a 

partir da data designada para o início dos trabalhos.

Com a juntada do laudo, manifestem-se as partes em 10 (dez) dias.

Intimem-se. Cumpra-se.

Decorrido o prazo, façam os autos conclusos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 156288 Nr: 2754-18.2018.811.0028

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Prefeitura Muncipal de Poconé

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MIRKO VERGNANINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lucas Guimaraes Rodrigues 

Couveia - OAB:16928

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcos Gattas - 

OAB:12264/MT, Osvaldo Roldão Neto - OAB:24.362/MT

 Considerando que ambas as partes manifestaram pela produção de prova 

oral, DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o dia 13 de julho 

de 2020 ás 13h30min.

Intime-se na forma dos arts. 455, 269 e 270 do CPC/2015.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Citação

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1072024/4/2020 Página 753 de 870



Citação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000562-27.2020.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

CASSIO FRANCISCO DE ARRUDA E SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA OAB - MT15634-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

POCONÉ VARA ÚNICA DE POCONÉ Avenida Dom Aquino, 372, Centro, 

POCONÉ - MT - CEP: 78175-000 CITAÇÃO E INTIMAÇÃO POR MEIO 

ELETRÔNICO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO KATIA RODRIGUES OLIVEIRA PROCESSO n. 

1000562-27.2020.8.11.0028 Valor da causa: R$ 10.000,00 ESPÉCIE: 

[Abatimento proporcional do preço]->PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) 

POLO ATIVO: Nome: CASSIO FRANCISCO DE ARRUDA E SILVA Endereço: 

RUA B, 44, COHAB SANTA CLARA, POCONÉ - MT - CEP: 78175-000 POLO 

PASSIVO: Nome: BANCO BRADESCO Endereço: RUA BARÃO DE 

MELGAÇO, 3735, BANCO BRADESCO, CENTRO NORTE, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78005-300 FINALIDADE: EFETUAR A CITAÇÃO DO REQUERIDO(A), 

bem como a INTIMAÇÃO DA LIMINAR DEFERIDA, por todo o conteúdo do 

despacho e da petição inicial, cuja(s) cópia(s) segue(m) anexa(s) como 

parte integrante desta carta e para que compareça à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Tipo: Conciliação Sala: Conciliação Data: 26/05/2020 Hora: 

10:00, nos termos da decisão e documentos vinculados disponíveis no 

Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste mandado. 

LIMINAR: Isto posto, com fundamento no art. 311 do CPC, DEFIRO A 

TUTELA DE URGÊNCIA pretendida DETERMINANDO à requerida a imediata 

exclusão dos dados da parte autora dos cadastros de proteção ao crédito 

no que tange aos valores contestados neste feito, sob pena de multa 

diária no valor de R$ 500,00 até o limite de R$ 5.000,00. INVERTO o ônus 

da prova com base no art. 6º, VIII, do CDC. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O 

prazo para contestação é de 15 (quinze) dias, contados a partir do dia útil 

seguinte à consulta ao teor da citação ou da intimação, ou ao término do 

prazo para que a consulta se dê (art. 231, V, do CPC). 2. Não sendo 

contestada a ação, o réu será considerado revel e presumir-se-ão aceitos 

como verdadeiros os fatos alegados pela parte autora (art. 344, do CPC). 

Os prazos contra o revel que não tenha advogado constituído nos autos 

contarão da data da publicação do ato no Diário de Justiça Eletrônico - DJe 

(art. 346, do CPC). 3. A contestação deverá ser assinada por advogado 

ou por defensor público. 4. O prazo será contado em dobro em caso de 

réu (s) patrocinado pela Defensoria Pública (art. 186 do CPC) ou 

Escritórios de Prática Jurídica das Faculdades de Direito (§3º do art. 186 

CPC) e caso o requerido seja a Fazenda Pública (art. 183 do CPC) ou o 

Ministério Público (art. 186 do CPC). POCONÉ, 22 de abril de 2020. 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000588-25.2020.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

FATIMA ROSANA DE ALMEIDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE CAMPOS LEITE OAB - MT0021005A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

POCONÉ DECISÃO Processo: 1000588-25.2020.8.11.0028. AUTOR: 

FATIMA ROSANA DE ALMEIDA REU: INSS INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURIDADE SOCIAL VISTOS, Trata-se de ação que visa a obtenção de 

Benefício Previdenciário de Salário Maternidade c/c Pedido de Antecipação 

de Tutela. A autora requer a antecipação de tutela com o fim de que seja 

concedida a implantação do benefício, aduzindo que seu direito está 

devidamente demonstrado. Nesse aspecto, artigo 300, do CPC/2015 prevê 

a possibilidade de antecipação dos efeitos da tutela pretendida desde que 

houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito, o perigo de 

dano ou o risco ao resultado útil do processo. A antecipação de tutela 

deve se pautar em prova pré-existente, que seja clara e evidente para 

levar ao convencimento do Magistrado que a parte é titular do direito 

pretendido, conduzindo ao que é verdadeiro. Contudo, não restou 

demonstrado nos autos a probabilidade do direito do requerente, mormente 

considerando que a prova da condição de segurado especial será 

colacionada também através de prova testemunhal. Assim, INDEFIRO a 

tutela antecipada com o fim de obtenção do benefício. A praxe e a própria 

experiência das conciliações a respeito da matéria versada nos presentes 

autos demonstra que a autarquia requerida não tem por hábito ou regra 

transacionar. Como de regra o INSS não faz transação, nem comparece 

às audiências, o que inviabilizaria eventual expediente conciliatório, que se 

resumiria em morosidade processual, atentando ainda contra os princípios 

da celeridade e da economia processual, mister que o presente feito seja 

prontamente saneado e encaminhado diretamente à instrução, ocasião em 

que a conciliação prévia será permitida. Assim, como forma de dar maior 

efetividade à jurisdição, determino desde já a citação do requerido nos 

termos do artigo 183 c/c 335 do CPC/2015. Por sua vez, decorrido o prazo 

de contestação, havendo manifestação, vista ao autor no prazo de 10 

(dez) dias. Acerca da recente decisão junto ao Plenário do STF, de que se 

exige prévio requerimento administrativo antes de o segurado recorrer à 

Justiça para concessão de benefício previdenciário, verifico acostado aos 

autos o referido requerimento indeferido. Dessa forma, designo audiência 

de conciliação, instrução e julgamento para o dia 05 de novembro de 2020, 

às 16h30min. Defiro o pedido de Justiça Gratuita. Após, conclusos. 

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000603-91.2020.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

VERA MARIA RODRIGUES DE PADUA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

TELMA APARECIDA PALMA FERNANDES DA SILVA OAB - MT0019772A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

POCONÉ DECISÃO Processo: 1000603-91.2020.8.11.0028. AUTOR(A): 

VERA MARIA RODRIGUES DE PADUA REU: INSS INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURIDADE SOCIAL VISTOS, Trata-se de ação que visa à obtenção de 

benefício previdenciário. A praxe e a própria experiência das conciliações 

a respeito da matéria versada nos presentes autos demonstra que a 

autarquia requerida não tem por hábito ou regra transacionar. Como de 

regra o INSS não faz transação, nem comparece às audiências, o que 

inviabilizaria eventual expediente conciliatório, que se resumiria em 

morosidade processual, atentando ainda contra os princípios da 
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celeridade e da economia processual, mister que o presente feito seja 

prontamente saneado e encaminhado diretamente à instrução, ocasião em 

que a conciliação prévia será permitida. Dessa forma, designo audiência 

de conciliação, instrução e julgamento para o dia 05 de Novembro de 2020, 

às 15h45min. Assim, como forma de dar maior efetividade à jurisdição, 

determino desde já a citação do requerido nos termos do artigo 183 c/c 

335 do CPC/2015. Por sua vez, decorrido o prazo de contestação, 

havendo manifestação, vista ao autor no prazo de 10 dias. Acerca da 

recente decisão junto ao Plenário do STF, de que se exige prévio 

requerimento administrativo antes de o segurado recorrer à Justiça para 

concessão de benefício previdenciário, verifico acostado aos autos o 

referido requerimento indeferido. Defiro o pedido de Justiça Gratuita. 

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000597-84.2020.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

TEOLINA CRISTINA DE ARRUDA SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

TELMA APARECIDA PALMA FERNANDES DA SILVA OAB - MT0019772A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

POCONÉ DECISÃO Processo: 1000597-84.2020.8.11.0028. AUTOR(A): 

TEOLINA CRISTINA DE ARRUDA SANTOS REU: INSS INSTITUTO 

NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL VISTOS, Trata-se de ação que visa à 

obtenção de benefício previdenciário. A praxe e a própria experiência das 

conciliações a respeito da matéria versada nos presentes autos 

demonstra que a autarquia requerida não tem por hábito ou regra 

transacionar. Como de regra o INSS não faz transação, nem comparece 

às audiências, o que inviabilizaria eventual expediente conciliatório, que se 

resumiria em morosidade processual, atentando ainda contra os princípios 

da celeridade e da economia processual, mister que o presente feito seja 

prontamente saneado e encaminhado diretamente à instrução, ocasião em 

que a conciliação prévia será permitida. Dessa forma, designo audiência 

de conciliação, instrução e julgamento para o dia 05 de Novembro de 2020, 

às 16h45min. Assim, como forma de dar maior efetividade à jurisdição, 

determino desde já a citação do requerido nos termos do artigo 183 c/c 

335 do CPC/2015. Por sua vez, decorrido o prazo de contestação, 

havendo manifestação, vista ao autor no prazo de 10 dias. Acerca da 

recente decisão junto ao Plenário do STF, de que se exige prévio 

requerimento administrativo antes de o segurado recorrer à Justiça para 

concessão de benefício previdenciário, verifico acostado aos autos o 

referido requerimento indeferido. Defiro o pedido de Justiça Gratuita. 

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000594-32.2020.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

AGRIPINO NUNES DE CAMPOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

TELMA APARECIDA PALMA FERNANDES DA SILVA OAB - MT0019772A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

POCONÉ DECISÃO Processo: 1000594-32.2020.8.11.0028. AUTOR: 

AGRIPINO NUNES DE CAMPOS REU: INSS INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURIDADE SOCIAL VISTOS, Trata-se de ação que visa à obtenção de 

benefício previdenciário. A praxe e a própria experiência das conciliações 

a respeito da matéria versada nos presentes autos demonstra que a 

autarquia requerida não tem por hábito ou regra transacionar. Como de 

regra o INSS não faz transação, nem comparece às audiências, o que 

inviabilizaria eventual expediente conciliatório, que se resumiria em 

morosidade processual, atentando ainda contra os princípios da 

celeridade e da economia processual, mister que o presente feito seja 

prontamente saneado e encaminhado diretamente à instrução, ocasião em 

que a conciliação prévia será permitida. Dessa forma, designo audiência 

de conciliação, instrução e julgamento para o dia 05 de Novembro de 2020, 

às 17h00min. Assim, como forma de dar maior efetividade à jurisdição, 

determino desde já a citação do requerido nos termos do artigo 183 c/c 

335 do CPC/2015. Por sua vez, decorrido o prazo de contestação, 

havendo manifestação, vista ao autor no prazo de 10 dias. Acerca da 

recente decisão junto ao Plenário do STF, de que se exige prévio 

requerimento administrativo antes de o segurado recorrer à Justiça para 

concessão de benefício previdenciário, verifico acostado aos autos o 

referido requerimento indeferido. Defiro o pedido de Justiça Gratuita. 

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001048-80.2018.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

TATYANE FIORI DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO OLIVEIRA AMADO OAB - MT11506-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALISSANDRA DE OLIVEIRA COELHO (REU)

ANILDO GONCALO COELHO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

OSMAR SCHNEIDER OAB - MT2152-B (ADVOGADO(A))

Fábio Schneider OAB - MT5238-A (ADVOGADO(A))

PAULO FERNANDO SCHNEIDER OAB - MT8117-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

POCONÉ SENTENÇA Processo: 1001048-80.2018.8.11.0028. AUTOR(A): 

TATYANE FIORI DA SILVA REU: ANILDO GONCALO COELHO, 

ALISSANDRA DE OLIVEIRA COELHO VISTOS, Trata-se de uma AÇÃO DE 

RESCISÃO CONTRATUAL C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS E DE TUTELA DE URGÊNCIA proposta por TATYANE FIORI DA 

SILVA em face de ANILDO GONÇALO COELHO e ALISSANDRA DE 

OLIVEIRA COELHO. . As partes compuseram e postulam a homologação 

do mesmo nas (Id 19869132/19869134). Realiza audiência de 

conciliação/mediação (Id 30781759), requereu a homologação do acordo. 

É o relatório. Decido. Cumpre registrar que a conciliação pressupõe a 

existência de partes divergentes, com interesses conflitantes, que, de 

comum acordo, fazem concessões recíprocas na busca de prevenir ou 

extinguir o litígio. Preconiza o artigo 139, incisos II e V do Código de 

Processo Civil que o juiz velará pela rápida solução do litígio, buscando 

atingir a conciliação das partes, sendo que, caso isso ocorra, o processo 

será decidido com resolução do mérito. Desta forma, o acordo entabulado 

pelas partes será homologado pelo juiz, que atuará como terceiro 

imparcial, atribuindo validade à conciliação. Assim, a homologação do 

acordo pelo magistrado possui o condão de atribuir validade de decisão 

judicial ao acordo, sendo que o juiz somente procederá a esse ato quando 

entender que a forma em que o acordo foi realizado pelas partes, atende 

não somente à legislação pertinente ao caso, como, também, seu senso 

de justiça. A livre manifestação da vontade das partes em encerrar o litígio 

tem que ser respeitada pelo julgador, não podendo sofrer interferência 

indevida já que a este, salvo nas hipóteses de grosseira ilegalidade, cabe 

apenas averiguar o aspecto formal do ato e, se resguardado pela 

legalidade, ratificá-lo. Desta forma, verificada a presença dos requisitos 

legais a validar o acordo, o juiz o homologará, não havendo se falar em 

qualquer nulidade do ato, quando não se vislumbre prejuízo para as 

partes. Por esta razão, HOMOLOGO para que produza os seus jurídicos e 

legais efeitos o acordo de (Id 19869132/19869134)., consequentemente 

JULGO EXTINTO O PROCESSO com resolução de mérito, o que faço com 

fulcro assente no artigo 487, III, “b” do Código de Processo Civil. Isento de 

custa uma vez que deferida a A.J (Id 17314752). P.I.C. Transitada em 

julgado a presente sentença, após procedidas as baixas e anotações de 

estilo, arquivem-se os autos.

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001720-54.2019.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIOLA BORGES DE MESQUITA OAB - MT23926-A (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

DIANA AUGUSTA DA SILVA MARQUES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

POCONÉ SENTENÇA Processo: 1001720-54.2019.8.11.0028. 

REQUERENTE: BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. REQUERIDO: DIANA 

AUGUSTA DA SILVA MARQUES VISTOS, Trata-se de uma AÇÃO DE 

BUSCA E APREENSÃO proposta por BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A em 

face de DIANA AUGUSTA DA SILVA. As partes compuseram e postulam a 

homologação do mesmo nas (Id 24313817). A parte autora a (Id 

25487507), informou o total comprimento do acordo. É o relatório. Decido. 

Cumpre registrar que a conciliação pressupõe a existência de partes 

divergentes, com interesses conflitantes, que, de comum acordo, fazem 

concessões recíprocas na busca de prevenir ou extinguir o litígio. 

Preconiza o artigo 139, incisos II e V do Código de Processo Civil que o juiz 

velará pela rápida solução do litígio, buscando atingir a conciliação das 

partes, sendo que, caso isso ocorra, o processo será decidido com 

resolução do mérito. Desta forma, o acordo entabulado pelas partes será 

homologado pelo juiz, que atuará como terceiro imparcial, atribuindo 

validade à conciliação. Assim, a homologação do acordo pelo magistrado 

possui o condão de atribuir validade de decisão judicial ao acordo, sendo 

que o juiz somente procederá a esse ato quando entender que a forma em 

que o acordo foi realizado pelas partes, atende não somente à legislação 

pertinente ao caso, como, também, seu senso de justiça. A livre 

manifestação da vontade das partes em encerrar o litígio tem que ser 

respeitada pelo julgador, não podendo sofrer interferência indevida já que 

a este, salvo nas hipóteses de grosseira ilegalidade, cabe apenas 

averiguar o aspecto formal do ato e, se resguardado pela legalidade, 

ratificá-lo. Desta forma, verificada a presença dos requisitos legais a 

validar o acordo, o juiz o homologará, não havendo se falar em qualquer 

nulidade do ato, quando não se vislumbre prejuízo para as partes. Por esta 

razão, HOMOLOGO para que produza os seus jurídicos e legais efeitos o 

acordo de (Id 24313817) com resolução de mérito, o que faço com fulcro 

assente no artigo 487, III, “b” do Código de Processo Civil e ao mesmo 

tempo com base no artigo 924 inciso II, do Código de Processo Civil, 

JULGO EXTINTA a presente execução, com resolução do mérito, uma vez 

que satisfeita a dívida pelo devedor. Custas nos termos do acordo. P.I.C. 

Transitada em julgado a presente sentença, após procedidas as baixas e 

anotações de estilo, arquivem-se os autos.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000885-66.2019.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANA FRANCISCA DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ DESPACHO Processo: 

1000885-66.2019.8.11.0028. REQUERENTE: ROSANA FRANCISCA DE 

ARRUDA REQUERIDO: VIVO S.A. VISTOS, Expeça-se competente alvará 

dos valores incontroversos conforme requerido pela parte autora, 

devendo a Secretaria atentar-se aos poderes conferidos ao patrono. 

Quanto ao valor remanescente, intime-se o executado para efetuar o 

pagamento no prazo de 05 dias. Cumpra-se.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000291-86.2018.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE PINTO DE QUEIROZ (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

1000291-86.2018.8.11.0028. EXEQUENTE: MARIA JOSE PINTO DE 

QUEIROZ EXECUTADO: VIVO S.A. Vistos, Dispensado o relatório, na 

forma do artigo 38 da Lei n. 9099/95. Fundamento e decido. Compulsando 

os autos nota-se, após a publicação da sentença, a juntada de 

instrumento de acordo extrajudicial, formalizado entre as partes na data de 

07/04/2020. No qual a parte requerida se compromete ao pagamento no 

valor de R$ 11.500,00 (onze mil e quinhentos reais), mediante depósito na 

conta corrente do advogado da parte requerente, até o dia 17 de junho de 

2020. Bem como as demais obrigações descritas no referido instrumento. 

ANTE O EXPOSTO opino pela HOMOLOGAÇÃO DO ACORDO e, por 

consequência, a EXTINÇÃO dos autos com resolução do mérito, nos 

termos do art. 487, III, b do CPC. Sem custas ou honorários advocatícios, 

nos termos dos artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95. Sentença publicada no 

PJE. Ao ARQUIVO com as devidas anotações. Submeto os autos a MM.ª 

Juíza Togada para a apreciação nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95. 

Marcia Olga Lucas Reginato Juíza Leiga VISTOS, Homologo por 

SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. 

Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. Kátia Rodrigues Oliveira 

Juíza de Direito

Comarca de Porto dos Gaúchos

Vara Única

Intimação

Intimação Classe: CNJ-489 TUTELA INFÂNCIA E JUVENTUDE

Processo Número: 1000327-87.2020.8.11.0019

Parte(s) Polo Ativo:

A. S. D. S. I. (REQUERENTE)

P. G. D. J. D. E. D. M. G. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

M. R. I. (REQUERIDO)

A. G. P. D. S. (REQUERIDO)

R. I. R. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SILVIO LUIZ DE OLIVEIRA OAB - MT3546/A (ADVOGADO(A))

 

Certifico que promovi o cadastramento do advogado SILVIO LUIZ DE 

OLIVEIRA - OAB MT3546/A - CPF: 062.648.958-06 nos autos, conforme 

determinado na decisão retro, motivo pelo qual o intimo para manifestar no 

feito, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-179 AÇÃO PENAL DE COMPETÊNCIA DO JÚRI

Processo Número: 1000285-38.2020.8.11.0019

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO DE CARVALHO GALHANO (TESTEMUNHA)

JOSÉ ILSON DAS CHAGAS (TESTEMUNHA)

PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO 

(AUTOR(A))

MARIO APARECIDO LELIS (VÍTIMA)

AUGUSTO SIEBER (TESTEMUNHA)

LOURIVAL NUNES DA SILVA (TESTEMUNHA)

PEDRO ZARLAN DA COSTA GALDINO PERES (TESTEMUNHA)

ANTONIO OLEDIR DE OLIVEIRA (TESTEMUNHA)

ELIZEU ADRIANO MACHADO (TESTEMUNHA)

ADERALDO DOS SANTOS (TESTEMUNHA)

JANA DAVID DE SOUZA (TESTEMUNHA)

CLAUDETE RODRIGUES ROSA (TESTEMUNHA)

JOILSON DE AMORIN LINO (TESTEMUNHA)

MARINA ALVES DE SOUZA (TESTEMUNHA)

Parte(s) Polo Passivo:

VALDEI ALVES DE SOUZA (REU)
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NOEMIA MARTINS DA SILVA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE DE OLIVEIRA ALEXANDRINO OAB - MG0103709A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PORTO DOS GAÚCHOS VARA ÚNICA DE PORTO DOS GAÚCHOS Av. 

Diamantino, 1487, CENTRO, PORTO DOS GAÚCHOS - MT - CEP: 78560-000 

INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO RAFAEL DEPRA PANICHELLA PROCESSO n. 

1000285-38.2020.8.11.0019 Valor da causa: R$ 0,00 ESPÉCIE: [Homicídio 

Qualificado]->AÇÃO PENAL DE COMPETÊNCIA DO JÚRI (282) POLO 

ATIVO: Nome: PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE 

MATO GROSSO Endereço: Rua Paulo Rezer, 720, Centro, PORTO DOS 

GAÚCHOS - MT - CEP: 78560-000 POLO PASSIVO: Nome: VALDEI ALVES 

DE SOUZA, Endereço: Rua Rio de Janeiro, 1355, Cadeia Pública de Porto 

dos Gaúchos/MT, Centro, PORTO DOS GAÚCHOS - MT - CEP: 78560-000 

Nome: NOEMIA MARTINS DA SILVA, Endereço: Rua Artur Bernardes, 

1556, Centro, CLÁUDIA - MT - CEP: 78540-000 FINALIDADE: PROCEDER À 

INTIMAÇÃO do Douto Advogado Dr. Felipe de Oliveira Alexandrino, 

OAB/MT sob o n° 18182-A, para patrocinar os interesses do acusado 

VALDEI ALVES DE SOUZA, nos termos e prazos legais, conforme 

despacho e documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso 

seguem descritas no corpo deste mandado. PORTO DOS GAÚCHOS, 23 

de abril de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 38327 Nr: 2705-38.2017.811.0019

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Welinton Lopes Gomes de Souza, Juliano 

Cézar Aparecido de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE NARD - 

OAB:242011, Andiely Renata Teruel Deon - OAB:OAB-MT 25647-O, 

KARINE DE GOIS CONRADI - OAB:22077/O, ROBSON REZENDE DOS 

SANTOS - OAB:16428

 Diante do exposto e por tudo mais que consta nos autos, MANTENHO A 

ORDEM DE CUSTÓDIA dos acusados WELINTON LOPES GOMES DE 

SOUZA e JULIANO CEZAR APARECIDO DE OLIVEIRA tais como foram 

lançadas, uma vez que a necessidade da segregação cautelar restou 

demonstrada e subsistente, com espeque em dados concretos dos 

a u t o s . A t e n t e - s e  a s  d e l i b e r a ç õ e s  e x a r a d a s  n o s 

autos.Intime-se.Cumpra-se, expedindo o necessário.Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 45698 Nr: 3272-35.2018.811.0019

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fabio Tadeu Cezarotto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDIELY RENATA TERUEL 

DEON - OAB:25647/O, Lindamir Macedo de Paiva - OAB:16164/MT, 

Sílvio Luiz de Oliveira - OAB:3.546/MT/A

 Diante do exposto e por tudo mais que consta nos autos, MANTENHO A 

ORDEM DE CUSTÓDIA do acusado FABIO TADEU CEZAROTTO tal como 

foi lançada, uma vez que a necessidade da segregação cautelar restou 

demonstrada e subsistente, com espeque em dados concretos dos 

a u t o s . A t e n t e - s e  a s  d e l i b e r a ç õ e s  e x a r a d a s  n o s 

autos.Intime-se.Cumpra-se, expedindo o necessário.Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 46123 Nr: 190-59.2019.811.0019

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Antônio Bispo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elcio Lima do Prado - 

OAB:4757

 Diante do exposto e por tudo mais que consta nos autos, MANTENHO A 

ORDEM DE CUSTÓDIA do acusado JOSÉ ANTÔNIO BISPO tal como foi 

lançada, uma vez que a necessidade da segregação cautelar restou 

demonstrada e subsistente, com espeque em dados concretos dos 

a u t o s . A t e n t e - s e  a s  d e l i b e r a ç õ e s  e x a r a d a s  n o s 

autos.Intime-se.Cumpra-se, expedindo o necessário.Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 46534 Nr: 390-66.2019.811.0019

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso, Maria 

Natalina Palmieri Maia

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Faruk de Moraes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:, ROGÉRIO PEREIRA DE SOUZA - OAB:13704

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Anderson Nunes de 

Figueiredo - OAB:5324-OAB/MT

 Vistos.

Processo em ordem.

Trata-se de AÇÃO PENAL em que o acusado PAULO FARUK DE MORAES 

está submetido à prisão cautelar – segregação preventiva -, sendo a 

mencionada medida devidamente revisada e reanalisada na decisão 

recentemente proferida à ref. 396, de modo que atendeu aos termos do 

que dispõe o art. 316 (Redação dada pela Lei nº 13.964, de 2019) e 

parágrafo único (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019), do Código de 

Processo Penal (CPP - Decreto-Lei nº 3.689, de 3 de Outubro de 1941).

Atente-se as deliberações exaradas nos autos.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 47252 Nr: 843-61.2019.811.0019

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tamiris Nunes de Paula, Rillei Nunes Gomes 

Kachiyama
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sandra Aline de Farias - 

OAB:21.308-O, Sílvio Luiz de Oliveira - OAB:3.546/MT/A, Simoni 

Bergamachi da Fonseca - OAB:5.810-MT

 Diante do exposto e por tudo mais que consta nos autos, MANTENHO A 

ORDEM DE CUSTÓDIA do acusado RILLEI NUNES GOMES KACHIYAMA tal 

como foi lançada, uma vez que a necessidade da segregação cautelar 

restou demonstrada e subsistente, com espeque em dados concretos dos 

a u t o s . A t e n t e - s e  a s  d e l i b e r a ç õ e s  e x a r a d a s  n o s 

autos.Intime-se.Cumpra-se, expedindo o necessário.Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 48093 Nr: 1389-19.2019.811.0019

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ronaldo da Luz Félix, Ilson Rosa de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEVY DIAS MARQUES - 

OAB:5828, Vanderson Pauli - OAB:13534/MT

 Diante do exposto e por tudo mais que consta nos autos, MANTENHO A 

ORDEM DE CUSTÓDIA dos acusados RONALDO DA LUZ FELIZ e ILSON 

ROSA DE OLIVEIRA tais como foram lançadas, uma vez que a 

necessidade da segregação cautelar restou demonstrada e subsistente, 

com espeque em dados concretos dos autos.Atente-se as deliberações 

exaradas nos autos.Intime-se.Cumpra-se, expedindo o necessário.Às 

providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 49838 Nr: 2359-19.2019.811.0019

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Claudinei Alves de Deus

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDIELY RENATA TERUEL 

DEON - OAB:25647/O, Monica da Silva Costa - OAB:23320-0

 Diante do exposto e por tudo mais que consta nos autos, MANTENHO A 

ORDEM DE CUSTÓDIA do acusado CLAUDINEI ALVES DE DEUS tal como 

foi lançada, uma vez que a necessidade da segregação cautelar restou 

demonstrada e subsistente, com espeque em dados concretos dos 

a u t o s . A t e n t e - s e  a s  d e l i b e r a ç õ e s  e x a r a d a s  n o s 

autos.Intime-se.Cumpra-se, expedindo o necessário.Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 49898 Nr: 2397-31.2019.811.0019

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fábio Junior Stringari

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: André Rodrigo Schneider - 

OAB:7824-B

 Diante do exposto e por tudo mais que consta nos autos, MANTENHO A 

ORDEM DE CUSTÓDIA do acusado FÁBIO JÚNIOR STRINGARI tal como foi 

lançada, uma vez que a necessidade da segregação cautelar restou 

demonstrada e subsistente, com espeque em dados concretos dos 

a u t o s . A t e n t e - s e  a s  d e l i b e r a ç õ e s  e x a r a d a s  n o s 

autos.Intime-se.Cumpra-se, expedindo o necessário.Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 50099 Nr: 2542-87.2019.811.0019

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edison Alves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Felipe de Oliveira 

Alexandrino - OAB:MT 18.182-A

 Diante do exposto e por tudo mais que consta nos autos, MANTENHO A 

ORDEM DE CUSTÓDIA do acusado EDISON ALVES tal como foi lançada, 

uma vez que a necessidade da segregação cautelar restou demonstrada 

e subsistente, com espeque em dados concretos dos autos.Atente-se as 

deliberações exaradas nos autos.Intime-se.Cumpra-se, expedindo o 

necessário.Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 50100 Nr: 2543-72.2019.811.0019

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lelo Marcos Alves Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando do Nascimento 

Melo - OAB:OAB/MT 9.110

 Vistos.

Processo em ordem.

Trata-se de AÇÃO PENAL em que o acusado LELO MARCOS ALVES 

PEREIRA está submetido à prisão cautelar – segregação preventiva -, 

sendo a mencionada medida devidamente revisada e reanalisada na 

decisão recentemente proferida à ref. 72, de modo que atendeu aos 

termos do que dispõe o art. 316 (Redação dada pela Lei nº 13.964, de 

2019) e parágrafo único (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019), do Código 

de Processo Penal (CPP - Decreto-Lei nº 3.689, de 3 de Outubro de 1941).

Atente-se as deliberações exaradas nos autos.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 50488 Nr: 2780-09.2019.811.0019

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Daniel Alves de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Simoni Bergamachi da 

Fonseca - OAB:5.810-MT

 Diante do exposto e por tudo mais que consta nos autos, MANTENHO A 

ORDEM DE CUSTÓDIA do acusado DANIEL ALVES DE SOUZA tal como foi 

lançada, uma vez que a necessidade da segregação cautelar restou 

demonstrada e subsistente, com espeque em dados concretos dos 

a u t o s . A t e n t e - s e  a s  d e l i b e r a ç õ e s  e x a r a d a s  n o s 

autos.Intime-se.Cumpra-se, expedindo o necessário.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 27143 Nr: 1281-29.2015.811.0019

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CdCLAdAdVdJ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LFdO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Janaina Braga de Almeida - 

OAB:13701/MT, Pedro Francisco Soares - OAB:12999/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Moacir Velozo Junior - 

OAB:17762-A/MT

 CERTIFICO que tomei as providências requeridas na petição de ref. 125.

Assim, PROCEDO a INTIMAÇÃO do autor, por seu procurador ora 

cadastrado nos autos, para manifestar-se no prazo legal acerca da 

juntada das informações de ref. 119.

 Ressalta-se que conforme decisão de ref. 115 a falta de manifestação 

poderá ensejar a extinção do referido processo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella
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 Cod. Proc.: 23099 Nr: 806-10.2014.811.0019

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Poliana de Oliveira Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados Outo Verde de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elcio Lima do Prado - OAB:4757

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marco André Honda Flores - 

OAB:9708-A

 Vistos.

À vista de tudo que consta nos autos, DETERMINO que INTIME-SE a parte 

executada para manifestar/requerer o que entender de direito, no prazo 

de 15 (quinze) dias, notadamente acerca da petição de ref. 180.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 36129 Nr: 1629-76.2017.811.0019

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eduardo Francisco Cristofoli

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Evandro Renato Dutra Elegda, Eliseu José 

Schafer

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dirceu Peres Farias Junior - 

OAB:17765A, Ronaldo Cesário da Silva - OAB:6781/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LARA PETRILLI COELHO DE 

SOUZA - OAB:19820/O, Mateus Fernandes Coelho de Souza - 

OAB:98265

 Vistos.

À vista de tudo que consta nos autos, DETERMINO que INTIME-SE a parte 

exequente/embargada para manifestar/requerer o que entender de direito, 

no prazo de 15 (quinze) dias, notadamente acerca da petição de ref. 72.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1000307-96.2020.8.11.0019

Parte(s) Polo Ativo:

BERTE FLORESTAL LTDA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANA DE SOUSA ANDRADE OAB - MT16875-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALLAN VINÍC IUS DUARTE SCARIOT (IMPETRADO)

Magistrado(s):

RAFAEL DEPRA PANICHELLA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE PORTO 

DOS GAÚCHOS DECISÃO Processo: 1000307-96.2020.8.11.0019. 

IMPETRANTE: BERTE FLORESTAL LTDA IMPETRADO: ALLAN VINÍC IUS 

DUARTE SCARIOT Vistos. Trata-se de ação Mandado de Segurança c/c 

Pedido Liminar, proposto por BERTÉ FLORESTAL LTDA., em face de 

ALLAN VINÍCIUS DUARTE SCARIOTT, SECRETARIO MUNICIPAL DE 

FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PORTO DOS GAÚCHOS, ambos devidamente 

qualificados nestes autos. Narra a inicial que a impetrante seria em tese, 

proprietária do imóvel rural denominado Fazenda Água Boa, registrado sob 

a matrícula de n.º 5.827 do Cartório do Primeiro ofício de Porto dos 

Gaúchos, tendo como origem o título conferido pelo INTERMAT ao senhor 

Lucas Storza, porém, a impetrante alega nunca ter exercido a posse na 

área em questão, bem como, inclusive, a posse supracitada está sendo 

discutida no processo sob o nº 13-04.1996.811.0019, Cód. 915, em tramite 

nesta comarca de Porto dos Gaúchos. Alega, ainda, que mesmo não 

sendo legítima para responder pela dívida em discussão, há anos vêm 

sendo cobrada pelo Município de Porto dos Gaúchos dos ITR incidente sob 

a referida área, estando inclusive, com seu CNPJ inscrito em dívida ativa. 

Diante dessas premissas, por necessitar com urgência da emissão de 

Certidão Conjunta Negativa ou Positiva com efeito negativo de débitos 

relativos aos tributos federais e a dívida ativa da união, para a venda de 

um imóvel, a fim de tentar manter suas atividades, requer a impetrante a 

concessão da liminar do mandado de segurança, para determinar a 

imediata suspensão da cobrança de ITR até o julgamento da Ação 

Declaratória de Nulidade de Ato Jurídico e de Registro Público que tramita 

sob o nº 13-04.1996.811.0019, Código 915, nesta comarca de Porto dos 

Gaúchos. É o necessário relatório. Decido. Inicialmente, conforme exposto 

na exordial, a autoridade coautora no presente mandado de segurança é o 

Sr. Allan Vinícius Duarte Scariott, Secretario Municipal De Finanças Do 

Município De Porto Dos Gaúchos, entretanto, o impetrante não acostou aos 

autos o indeferimento de eventual requerimento administrativo direcionado 

a autoridade coautora, ou seja, o ato impugnado, documento este 

essencial para propositura da presente demanda, principalmente, em 

razão da analise por este juízo do direito de requerer mandado de 

segurança, nos termos previsto no art. 23 da Lei Federal n. 12.016/2009, 

vejamos: Art. 23. O direito de requerer mandado de segurança 

extinguir-se-á decorridos 120 (cento e vinte) dias, contados da ciência, 

pelo interessado, do ato impugnado. Por todo o exposto, faculto a 

impetrante a juntada do documento indispensável à propositura da 

presente ação, em 15 (quinze) dias, sob pena de extinção do mandamus, 

nos termos dos arts. 320 e 321, ambos do CPC e arts. 5º e 23, ambos da 

Lei Federal n. 12.016/2009. Após, decorrido o prazo, conclusos para 

decisão. Intime-se o impetrante na pessoa de seu advogado. Após, 

conclusos. Cumpra-se. Porto dos Gaúchos/MT, 22 de abril de 2020. Rafael 

Depra Panichella Juiz de Direito em Cumulação.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000168-18.2018.8.11.0019

Parte(s) Polo Ativo:

NILTON FLAVIO RIBEIRO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NILTON FLAVIO RIBEIRO OAB - MT0003080S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO DOS GAÚCHOS Certidão Processo: 

1000168-18.2018.8.11.0019; Valor causa: 0,00; Tipo: Cível; Espécie: 

EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA (1114)/[Honorários 

Advocatícios em Execução Contra a Fazenda Pública]; Recuperando: 

Sim/Não - Urgente: Sim/Não - Pode cumprir fora do expediente: Sim/Não. 

Procedo a juntada do cálculo apresentado pelo Departamento Auxiliar da 

Presidência (anexo), assim, intimo as partes para, querendo, manifestar 

no prazo de 05 dias. PORTO DOS GAÚCHOS, 23 de abril de 2020 TANIA 

ANDRADE GUIMARAES Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO DOS GAÚCHOS E 

INFORMAÇÕES: AVENIDA DIAMANTINO, 1487, CENTRO, PORTO DOS 

GAÚCHOS - MT - CEP: 78560-000 TELEFONE: (66) 35261239

Comarca de Porto Alegre do Norte

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000334-27.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

R. A. DA SILVA COMERCIO - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RHANDELL BEDIM LOUZADA OAB - MT9266-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AUTONORTE LTDA (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 1000334-27.2018.8.11.0059. 

AUTOR(A): R. A. DA SILVA COMERCIO - ME RÉU: AUTONORTE LTDA 

Recebo a petição inicial. Nos termos do art. 334, do NCPC, cite-se o 

requerido e intime-se o requerente para a audiência de conciliação, a ser 

realizada no dia 13 de março de 2019, às 12h30min (horário oficial do 

Estado de Mato Grosso), consignando que o prazo de 15 dias para 

apresentação de contestação iniciará a partir da data da referida 

audiência (art. 335, I, do NCPC). Intimem-se. Cumpra-se.
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Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000658-46.2020.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZA FRANCISCO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISAAC DE OLIVEIRA ARAUJO OAB - GO56601 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 

1000658-46.2020.8.11.0059. REQUERENTE: LUIZA FRANCISCO DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A. Vistos. 

Analisando detidamente os autos, verificam-se defeitos e irregularidades 

nos termos da inicial, visto que não consta dos autos comprovante de 

endereço em nome da autora. Assim, INTIME-SE o(a) douto(a) causídico(a) 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar ou a complementar a petição 

inicial nos termos do art. 321 do NCPC. Após, CONCLUSOS. CUMPRA-SE. 

ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste-MT, 17 de abril de 2020. (assinado 

digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000514-09.2019.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIONE GOMES DE FREITAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIORGY WILLIAN GOMES LUZ OAB - GO0049109A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ASSOCIACAO NACIONAL DAS DISTRIBUIDORAS, ATACADISTAS, 

VAREJISTAS DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E AUTOPECAS E 

TRANSPORTADORAS DE CARGAS (ATRANSP) (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PORTO ALEGRE DO NORTE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

PORTO ALEGRE DO NORTE AVENIDA TOCANTINS, S/N, SETOR DOS 

ESPORTES, PORTO ALEGRE DO NORTE - MT - CEP: 78655-000 MANDADO 

DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX Diligência: ID. XXX EXPEDIDO 

POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO DANIEL DE SOUSA 

CAMPOS PROCESSO n. 1000514-09.2019.8.11.0059 Valor da causa: R$ 

20.000,00 ESPÉCIE: [Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em 

Cadastro de Inadimplentes]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: MARCIONE GOMES DE FREITAS 

Endereço: RUA TAPIRAGUAIA, 22, CENTRO, CONFRESA - MT - CEP: 

78652-000 POLO PASSIVO: Nome: ASSOCIACAO NACIONAL DAS 

DISTRIBUIDORAS, ATACADISTAS, VAREJISTAS DE PRODUTOS 

FARMACEUTICOS E AUTOPECAS E TRANSPORTADORAS DE CARGAS 

(ATRANSP) Endereço: AVENIDA CENTRAL, 01, Qd F Lt 05, SETOR 

EMPRESARIAL, GOIÂNIA - GO - CEP: 74583-350 FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificada, para comparecer à 

audiência de CONCILIAÇÃO designada, conforme despacho e documentos 

vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no 

corpo deste mandado. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado 

Sala: Porto Alegre do Norte - migração Data: 11/06/2020 Hora: 00:00 

ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. Nessa audiência as partes deverão se fazer 

acompanhar de seus advogados/Defensores Públicos, oportunidade em 

que será buscada a composição entre as partes. A ausência injustificada 

de qualquer das partes acarretará a aplicação de multa, nos termos do 

§8º, ambos do art. 334, do CPC. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, 

s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e portando 

documentos pessoais. ADVERTÊNCIAS AO OFICIAL DE JUSTIÇA:1. Nos 

termos do art. 212, §2º, do CPC, as citações e intimações, 

independentemente de autorização judicial, poderão realizar-se no período 

de férias forenses, nos feriados ou dias úteis fora do horário de 6h às 

20h, observado o disposto no artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal. 

2. Nos termos do art. 372 da CNGC inexistindo prazo expressamente 

determinado, os mandados deverão estar cumpridos no prazo máximo de 

(10) dez dias. (Para mandados de audiência) Nos termos do art. 373 da 

CNGC, nos casos de intimação para audiência, os mandados serão 

devolvidos até 48 (quarenta e oito) horas úteis antes da data designada, 

salvo deliberação em contrário. PORTO ALEGRE DO NORTE, 22 de abril de 

2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Certidão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010009-94.2015.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRISIA DA COSTA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAIZZA SOUSA MATOS SOARES OAB - MT14780-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

BANCO ITAU S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RODRIGO SCOPEL OAB - RS40004-O (ADVOGADO(A))

CARLOS EDUARDO PEREIRA TEIXEIRA OAB - RJ100945-O 

(ADVOGADO(A))

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO ALEGRE DO NORTE Certidão Processo: 

8010009-94.2015.8.11.0059; Valor causa: R$ 31.520,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral]; 

Recuperando: Sim/Não - Urgente: Sim/Não - Pode cumprir fora do 

expediente: Sim/Não. Certifico para os devidos fins que foi deliberado pelo 

magistrado que, a expedição dos alvarás de levantamento de valores 

seriam feitos pelo Gabinete ficando a Secretaria por avisar sempre que 

fosse feito a conclusão para expedição do alvará eletrônico. PORTO 

ALEGRE DO NORTE, 23 de abril de 2020. LIGIA DE OLIVEIRA RIBEIRO 

Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

PORTO ALEGRE DO NORTE E INFORMAÇÕES: AVENIDA TOCANTINS, S/N, 

SETOR DOS ESPORTES, PORTO ALEGRE DO NORTE - MT - CEP: 

78655-000 TELEFONE: (66) 35691216

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000688-81.2020.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA RENZ SIQUEIRA COIMBRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALAN CARLOS MARI LOPES OAB - PR74465 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 

1000688-81.2020.8.11.0059. AUTOR: MARCIA RENZ SIQUEIRA COIMBRA 

REQUERIDO: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. MARCIA RENZ 

SIQUEIRA COIMBRA ajuizou ação declaratória de inexistência de débito c/c 

com dano moral e tutela antecipada em face de COOPERATIVA DE 

CRÉDITO SICREDI, ambos qualificados nos autos. Aduz a parte autora que, 

foi surpreendida com a negativação de seu nome, e ao efetuar a devida 

consulta, verificou que a empresa demandada inseriu indevidamente o seu 

nome no SERASA por um débito no valor de R$ 35.950.40, asseverando 

ainda que não possui qualquer empréstimo ou cartão de crédito junto a 

requerida. Desse modo, requereu, liminarmente, a exclusão do seu nome 

do órgão de restrição cadastral - SERASA. Com a inicial vieram os 

documentos. É o relatório. Decido. No que dispõe o art. 300 do CPC/2015, 

a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo. Ou seja, extrai-se do referido dispositivo que o 

julgador tem que se convencer de que o direito é provável para conceder 

a tutela provisória, como também há necessidade da urgência, pois a 

demora poderá comprometer a realização imediata ou futura do direito. In 

casu, tenho que o pedido liminar merece prosperar, eis que traz aos autos 

documentos que demonstram a probabilidade do direito deduzido, 

especialmente o extrato de negativação. O perigo de dano é evidente, 

tanto pela possibilidade de cobrança, em tese, indevida, quanto pelos 

prejuízos econômicos causados pela inscrição negativa no nome da parte 

reclamante, que ficará privado de realizar transações comerciais. Por 

outro lado, não vislumbro na antecipação do provimento jurisdicional 

almejado, o perigo de irreversibilidade, tanto sob o aspecto jurídico quanto 

sob o aspecto fático, pois que nos termos do art. 296, do CPC, a tutela 

antecipada pode ser a qualquer tempo revogada ou modificada, surgindo 

novos fatos que assim autorizem, procedendo-se novamente ao protesto. 

Ante o exposto, com amparo no art. 300 do CPC/2015, DEFIRO o pedido de 

tutela de urgência, determinando aos órgãos de proteção ao crédito, a 

exclusão do nome da parte requerente dos seus bancos de dados, tão 

somente em relação aos débitos oriundos da parte requerida 

COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena 

de multa diária no valor de R$ 250,00 reais ao dia. Oficie-se via 

SERASAJUD para que a Serasa Experian cumpra imediatamente a decisão 

liminar. Por fim, deverá a secretaria agendar audiência de conciliação, 

conforme a pauta disponível. INTIME-SE a parte requerida acerca da 

presente decisão, para cumprimento da tutela deferida. Ao(s) 

requerente(s) de que o processo será extinto e esta parte condenada nas 

despesas/custas, quando deixar de comparecer PESSOALMENTE a 

qualquer das audiências do processo – art. 9º c/c art. 51, I e § 2º, todos 

da Lei n. 9.099/95 e Enunciados n. 13 e 28 do FONAJE. CITE (M)-SE o(s) 

requerido(s) a respeito da ação – art. 18 e incisos da Lei n. 9.099/95 -, 

bem como o(s) intime(m) para participar(em) da audiência conciliatória, 

com a ADVERTÊNCIA de que, não comparecendo o(s) requerido(s) 

PESSOALMENTE, considerar-se-ão verdadeiras as alegações iniciais, 

ensejando, pois, os efeitos da revelia, salvo se o contrário resultar da 

convicção do juiz, bem como será proferido julgamento, de plano – art. 18, 

§ 1º c/c art. 20, ambos da Lei n. 9.099/95 e Enunciado n. 78 do FONAJE, 

aprovado no XI Encontro, em Brasília-DF. Se inexitoso o acordo, o(s) 

requerido(os) tem o prazo de 5 (cinco) dias, a contar da audiência, para 

apresentar(em) sua(s) contestação(ões), sob pena julgamento no estado 

– Enunciado n. 11 da Súmula da Turma Recursal Única deste Estado de 

Mato Grosso e Enunciado n. 5 do Encontro de Juízes dos Juizados 

Especiais deste Estado de Mato Grosso. O prazo para impugnar(em) a(s) 

contestação(ões) e os documentos nela acostados é de 5 (cinco) dias, a 

partir do término do prazo para apresentação(ões) da(s) defesa(s) – 

Enunciado n. 12 da Súmula da Turma Recursal Única deste Estado de Mato 

Grosso. Por fim, tem-se que “a assistência obrigatória prevista no art. 9º 

da Lei 9.099/1995 tem lugar a partir da fase instrutória, não se aplicando 

para a formulação do pedido e a sessão de conciliação” e “os prazos 

processuais nos Juizados Especiais Cíveis, contam-se da data da 

intimação ou ciência do ato respectivo, e não da juntada do comprovante 

da intimação, observando-se as regras de contagem do CPC ou do Código 

Civil, conforme o caso” – Enunciados n. 38 e 13 do FONAJE, este com 

nova redação aprovada no XXI Encontro – Vitória/ES. ATENTE-SE que, na 

intimação por telefone, deverá certificar qual o número chamado, o dia, o 

horário, a pessoa com quem falou e, em resumo, o teor da comunicação e 

da respectiva resposta, além de outras informações pertinentes – art. 911 

da CNGC. Em atenção aos termos da CGJ, art. 917 e ss., a realização 

dessa intimação das instituições públicas ou privadas cadastradas deverá 

ser realizada de FORMA ELETRÔNICA. Nos locais atendidos e não se 

t ratando da hipótese suso mencionada,  far-se-á por 

CORRESPONDÊNCIA/CORREIO, com aviso de recebimento em mão própria 

(ARMP) e considerar-se-á feita na data da entrega da carta no endereço – 

art. 909 da CNGC. INTIME-SE. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste - MT, 23 de abril de 2020. (assinado 

digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010032-16.2017.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

KEILA NARDES LIMA (EXEQUENTE)

DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO PETERSEN LUZ RIBEIRO OAB - MT12781/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Estado do Mato Grosso- Fazenda Publica Estadual (EXECUTADO)

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WALDEMAR PINHEIRO DOS SANTOS OAB - MT0007718A 

(ADVOGADO(A))

ANA CRISTINA COSTA DE ALMEIDA BARBIERO TEIXEIRA OAB - 

MT5735-A (ADVOGADO(A))

ANA CRISTINA COSTA DE ALMEIDA BARBIERO TEIXEIRA OAB - 

781.966.201-87 (REPRESENTANTE)

Magistrado(s):

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 

8010032-16.2017.8.11.0012. EXEQUENTE: KEILA NARDES LIMA, 

DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO EXECUTADO: 

ESTADO DE MATO GROSSO, ESTADO DO MATO GROSSO- FAZENDA 

PUBLICA ESTADUAL, ESTADO DE MATO GROSSO REPRESENTANTE: 

ANA CRISTINA COSTA DE ALMEIDA BARBIERO TEIXEIRA Vistos em 

Regime de Exceção. Considerando o resultado frutífero da busca de 

valores via Bacenjud, consoante extrato ora anexo, CUMPRA-SE a 

decisão remanescente. ÀS PROVIDÊNCIAS. PORTO ALEGRE DO NORTE, 

23 de abril de 2020. Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juiz(a) de Direito em 

Regime de Exceção

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010108-30.2016.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

S A DE FARIA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO RICARDO GOMES PIMENTA OAB - MT0020613S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAKSUEL FERNANDES LOPES - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 

8010108-30.2016.8.11.0059. EXEQUENTE: S A DE FARIA - ME 

EXECUTADO: MAKSUEL FERNANDES LOPES - ME Vistos em Regime de 

Exceção. Considerando o resultado da busca de valores via Bacenjud, 

consoante extrato ora anexo, CUMPRA-SE a decisão remanescente. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. PORTO ALEGRE DO NORTE, 23 de abril de 2020. 

Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juiz(a) de Direito em Regime de Exceção

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001589-83.2019.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

SUPERMERCADO UNIAO CONFRESA EIRELI - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALLAN OLIVEIRA DE SOUZA OAB - 030.192.241-10 (REPRESENTANTE)

SAMUEL GOMES MACHADO DE SOUZA OAB - MT23379/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GUSTAVO HENRIQUE QUINTINO DOS SANTOS (EXECUTADO)
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Advogado(s) Polo Passivo:

ARMANDO MARTINS DA SILVA NETO OAB - MT17974/O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 

1001589-83.2019.8.11.0059. EXEQUENTE: SUPERMERCADO UNIAO 

CONFRESA EIRELI - ME REPRESENTANTE: ALLAN OLIVEIRA DE SOUZA 

EXECUTADO: GUSTAVO HENRIQUE QUINTINO DOS SANTOS Vistos em 

Regime de Exceção. Considerando o resultado da busca via sistema 

Bacenjud, consoante extrato ora anexado, CUMPRA-SE o remanescente a 

decisão retro. ÀS PROVIDÊNCIAS. Porto Alegre do Norte, 23 de abril de 

2020. Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito em Regime de 

Exceção

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002226-34.2019.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDA HELENA CARDOSO AUREA EIRELI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALESSANDRO SANTOS CARNEIRO OAB - MT24555/O (ADVOGADO(A))

DANIEL ALVES MIRANDA OAB - MT24569/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UERICA XAVIER DE OLIVEIRA 03237521108 (EXECUTADO)

Magistrado(s):

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 

1002226-34.2019.8.11.0059. EXEQUENTE: APARECIDA HELENA 

CARDOSO AUREA EIRELI EXECUTADO: UERICA XAVIER DE OLIVEIRA 

03237521108 Vistos em Regime de Exceção. Considerando o resultado da 

busca via sistema Bacenjud, consoante extrato ora anexado, CUMPRA-SE 

o remanescente a decisão retro. ÀS PROVIDÊNCIAS. Porto Alegre do 

Norte, 23 de abril de 2020. Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de 

Direito em Regime de Exceção

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000017-29.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

JULIO ALVES DE ALMEIDA SA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 

1000017-29.2018.8.11.0059. REQUERENTE: JULIO ALVES DE ALMEIDA 

SA REQUERIDO: BANCO BRADESCO Vistos em Regime de Exceção. 

Defiro o pedido de gratuidade formulado pelo recorrente, nos termos da 

Lei nº 1.060/50, e art. 98, do CPC, tão somente para dispensá-lo do 

preparo. Verifico que o recurso interposto nos autos inicialmente 

preenche os requisitos de admissibilidade, vez que se trata da via 

pertinente (cabimento) para guerrear a decisão recorrida (art. 41 da 

LJESP), tendo sido interposto no prazo legal (tempestividade) de 10 dias 

(art. 42 da LJESP), foi manejado (regularidade formal) por meio de petição 

(art. 42, segunda parte, da LJESP), não havendo indicativos de que a 

parte aquiesceu com a decisão ou renunciou seu direito ao uso das vias 

recursais (inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de 

recorrer), razão pela qual o RECEBO tão somente em seu efeito devolutivo 

(art. 43 da LJESP). INTIME(M)-SE o(s) recorrido(s) para, querendo, 

apresentarem contrarrazões no prazo legal. Decorrido o prazo supra, com 

ou sem contrarrazões, REMETAM-SE os autos para a Turma Recursal 

Única do Estado de Mato Grosso. CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. Porto 

Alegre do Norte-MT, 23 de abril de 2020. (assinado digitalmente) 

Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito em Regime de Exceção

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000683-59.2020.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

VALDENI AUGUSTA DA SILVA JUBE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO FERREIRA SOUZA GEHM OAB - MT26201/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 

1000683-59.2020.8.11.0059. AUTOR: VALDENI AUGUSTA DA SILVA 

JUBE REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA Vistos em Regime de Exceção. 

De pronto, preenchidos aparentemente os requisitos legais, RECEBO a 

petição inicial com seus documentos – art. 14 e ss. da Lei n. 9.099/95 – 

postergando, contudo, a apreciação do pedido de concessão da Justiça 

Gratuita, para após comprovação da alegada hipossuficiência da autora, 

eis que ausentes indícios do alegado, motivo pelo qual DETERMINO que 

junte declaração de imposto de renda ou prova equivalente, no prazo de 

15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento. No que tange ao pedido de 

inversão do ônus da prova, considerando se cuidar de relação de 

consumo, na qual temos de um lado um consumidor e de outro o 

fornecedor – arts. 2º e 3º da Lei n. 8.078/90 – sendo aplicável a legislação 

consumerista, INVERTO o ônus da prova com base no art. 6º, VIII, da Lei 

n. 8.078/90, devido à hipossuficiência da parte autora. Entretanto, cumpre 

assinalar que tal inversão não exime que a parte autora faça em relação 

aos fatos constitutivos de seu direito que estão ao seu alcance - art. 333, 

I, do CPC/NCPC, art. 373, I -, incumbindo à parte adversa provar apenas 

aqueles em que há hipossuficiência de produção pelo consumidor ou 

diante de peculiaridades da causa relacionadas, à impossibilidade ou à 

excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos da regra comum – 

CPC, art. 333/NCPC, art. 373 -, bem como à maior facilidade de obtenção 

da prova do fato contrário. Destaque-se que este juízo se filia ao 

entendimento de que a inversão do ônus da prova não é regra de 

julgamento, mas de procedimento, bem como que não é absoluta, ou seja, 

não exime o beneficiado de juntar aos autos os documentos e produzir 

aquelas provas que estão ao seu alcance e independem da parte 

adversa, que deve trazer aos autos as da existência de fato impeditivo, 

modificativo ou extintivo do direito do autor – CPC, art. 333, II. DETERMINO 

que se designe, de acordo com a pauta do conciliador, AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO, intimando-se as partes com as ADVERTÊNCIAS de praxe. 

Ao(s) requerente(s) de que o processo será extinto e esta parte 

condenada nas despesas/custas, quando deixar de comparecer 

PESSOALMENTE a qualquer das audiências do processo – art. 9º c/c art. 

51, I e § 2º, todos da Lei n. 9.099/95 e Enunciados n. 13 e 28 do FONAJE. 

CITE (M)-SE o(s) requerido(s) a respeito da ação – art. 18 e incisos da Lei 

n. 9.099/95 -, bem como o(s) intime(m) para participar(em) da audiência 

conciliatória, com a ADVERTÊNCIA de que, não comparecendo o(s) 

requerido(s) PESSOALMENTE, considerar-se-ão verdadeiras as 

alegações iniciais, ensejando, pois, os efeitos da revelia, salvo se o 

contrário resultar da convicção do juiz, bem como será proferido 

julgamento, de plano – art. 18, § 1º c/c art. 20, ambos da Lei n. 9.099/95 e 

Enunciado n. 78 do FONAJE, aprovado no XI Encontro, em Brasília-DF. Se 

inexitoso o acordo, o(s) requerido(os) tem o prazo de 5 (cinco) dias, a 

contar da audiência, para apresentar(em) sua(s) contestação(ões), sob 

pena julgamento no estado – Enunciado n. 11 da Súmula da Turma 

Recursal Única deste Estado de Mato Grosso e Enunciado n. 5 do 

Encontro de Juízes dos Juizados Especiais deste Estado de Mato Grosso. 

O prazo para impugnar(em) a(s) contestação(ões) e os documentos nela 

acostados é de 5 (cinco) dias, a partir do término do prazo para 

apresentação(ões) da(s) defesa(s) – Enunciado n. 12 da Súmula da 

Turma Recursal Única deste Estado de Mato Grosso. Por fim, tem-se que 

“a assistência obrigatória prevista no art. 9º da Lei 9.099/1995 tem lugar a 

partir da fase instrutória, não se aplicando para a formulação do pedido e 

a sessão de conciliação” e “os prazos processuais nos Juizados 

Especiais Cíveis, contam-se da data da intimação ou ciência do ato 

respectivo, e não da juntada do comprovante da intimação, observando-se 

as regras de contagem do CPC ou do Código Civil, conforme o caso” – 

Enunciados n. 38 e 13 do FONAJE, este com nova redação aprovada no 

XXI Encontro – Vitória/ES. ATENTE-SE que, na intimação por telefone, 
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deverá certificar qual o número chamado, o dia, o horário, a pessoa com 

quem falou e, em resumo, o teor da comunicação e da respectiva 

resposta, além de outras informações pertinentes – art. 911 da CNGC. Em 

atenção aos termos da CGJ, art. 917 e ss., a realização dessa intimação 

das instituições públicas ou privadas cadastradas deverá ser realizada de 

FORMA ELETRÔNICA. Nos locais atendidos e não se tratando da hipótese 

suso mencionada, far-se-á por CORRESPONDÊNCIA/CORREIO, com aviso 

de recebimento em mão própria (ARMP) e considerar-se-á feita na data da 

entrega da carta no endereço – art. 909 da CNGC. INTIME-SE. 

CUMPRA-SE, expedindo o necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. Porto Alegre 

do Norte/MT, 23 de abril de 2020. (assinado digitalmente) Henriqueta 

Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito em Regime de Exceção

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001113-79.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

EDMAR ALVES BORGES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 

1001113-79.2018.8.11.0059. REQUERENTE: EDMAR ALVES BORGES 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO Vistos em Regime de Exceção. 

Considerando o petitório em id nº 31407334, DEFIRO o pedido de 

levantamento do valor indicado, observando a conta bancária ora 

informada, razão porque EXPEÇA-SE o competente Alvará. Com o 

levantamento do valor, INTIME-SE a requerente para pugnar o que de 

direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sendo o silêncio interpretado com 

quitação integral. Após, devidamente certificado, CONCLUSOS. 

CUMPRA-SE, expedindo o necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. Porto Alegre 

do Norte/MT, 23 de abril de 2020. (assinado digitalmente) Henriqueta 

Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito em Regime de Exceção

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000223-72.2020.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

CARISLENE DA SILVA MONTEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TARCISIO BONFIM RIBEIRO OAB - GO27626 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIAO NORTE DO PARANA DE ENSINO LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO ALEGRE DO NORTE Processo: 

1000223-72.2020.8.11.0059. REQUERENTE: CARISLENE DA SILVA 

MONTEIRO REQUERIDO: UNIAO NORTE DO PARANA DE ENSINO LTDA 

Vistos etc, Considerando as normas estabelecidas na Portaria-Conjunta n. 

249, de 18/03/2020, do Tribunal de Justiça que estabeleceu a suspensão 

da realização de audiências não urgentes, determino que seja 

redesignada a audiência de conciliação conforme a disponibilidade de 

pauta deste Juizado Especial. Intimem-se, as partes para comparecerem 

ao ato conciliatório, devendo constar no mandado de citação, todas as 

advertências legais. Caso não haja acordo, a requerida tem o prazo de 5 

(cinco) dias, a contar da audiência, para apresentar contestação, sob 

pena julgamento do feito no estado em que se encontra (Enunciado n. 11 

da Súmula da Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso e 

Enunciado n. 5 do Encontro de Juízes dos Juizados Especiais do Estado 

de Mato Grosso). O prazo para impugnar é de 5 (cinco) dias, a partir do 

término do prazo para apresentação da defesa. Intimem-se. Cumpra-se. 

Expeça-se o necessário. Porto Alegre do Norte-MT, 23 de abril de 2020. 

(assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

2ª Vara

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 61946 Nr: 87-34.2016.811.0059

 AÇÃO: Ação Trabalhista - Rito Ordinário->Procedimentos 

Trabalhistas->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAIMUNDO SOARES DE ARAUJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE CONFRESA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO RICARDO GOMES 

PIMENTA - OAB:20613-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Cleiton Araujo de 

Medeiros - OAB:15107 - MT

 Despacho

Vistos,etc.

Considerando a inércia da municipalidade certificada à referência 56, 

intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, dar 

prosseguimento ao feito nos moldes preconizados no artigo 396 e 

seguintes do Código de Processo Civil.

Com a vinda ou decorrido o prazo “in albis”, tornem conclusos.

Intime-se. Expediente necessário. Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 70562 Nr: 3746-51.2016.811.0059

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO- PROCURADORIA GERAL 

DO ESTADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Neila Sousa da Costa, Neila Souza da Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OLGA GENY DE ALMEIDA ALVES 

- OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Roger dos Santos Lopes - 

OAB:17379/MT

 Dispositivo

Ante o exposto, diante da prescrição material dos créditos tributários 

ocorrida antes da propositura da execução, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO, com resolução de mérito, nos termos do artigo 924, I c/c 

artigo 487, II, ambos do CPC.

Transitada esta em julgado, certifique-se e arquive-se, com as cautelas de 

praxe.

P. R. I. C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 74665 Nr: 5518-49.2016.811.0059

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO- PROCURADORIA GERAL 

DO ESTADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Walter da Conceição Santos - ME, Walter da 

Conceição Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OLGA GENY DE ALMEIDA ALVES 

- OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Despacho

Vistos, etc.

 Considerando a inércia da parte exequente, cumpra-se o quanto 

determinado à referência 13.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 60746 Nr: 3684-45.2015.811.0059

 AÇÃO: Dissolução e Liquidação de Sociedade->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LPM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nivaldo Pereira da Silva - 

OAB:17795/MT, NIVALDO PEREIRA DA SILVA - OAB:17795/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jaiceli Camarin Pietrobon - 
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OAB:16897, Mário Sérgio dos Santos Ferreira Junior - OAB:OAB/MT 

12.622

 DECISÃO

Vistos, etc.

Atentando-se ao teor da certidão posta à referência 107, intime-se 

pessoalmente a parte autora para dar impulsionamento ao feito, no prazo 

de 05 (cinco) dias, com arrimo no artigo 485, § 1º do CPC, sob pena de 

extinção sem resolução do mérito.

Ás providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 65118 Nr: 1360-48.2016.811.0059

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BENIGNA ITAMIRES CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dianatan Ferreira Jorge - 

OAB:18699/O, Jodacy Gaspar Dantas - OAB:10993/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Decisão

Vistos, etc.

A parte autora apresentou requerimento de cumprimento de sentença, 

trazendo o demonstrativo discriminado e atualizado do crédito (referência 

93).

 Nos termos do art. 535 do CPC, intime-se o INSS, na pessoa de seu 

representante judicial, por carga, remessa ou meio eletrônico, para, 

querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios autos, impugnar a 

execução.

Havendo impugnação a execução, intime-se a parte exequente para, 

manifestar-se, no prazo de 15 (quinze) dias, caso contrário, tornem-me os 

autos conclusos para deliberação.

 Cumpra-se.

 Intime-se.

 Expeça-se o necessário. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 72750 Nr: 4730-35.2016.811.0059

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO LAIR DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANO PAIAO RIOS - 

OAB:2513/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Decisão

Vistos, etc.

Tendo em vista que a autarquia executada não ofereceu objeção aos 

cálculos apresentados pela parte autora (referência 95), HOMOLOGO os 

cálculos apresentados no andamento contido à referência 81.

Assim, determino a expedição dos RPV’s, separadamente, referentes aos 

valores devidos à parte exequente (R$ 29.263,56) e aos valores dos 

honorários sucumbenciais do causídico (R$ 2,726,00), conforme 

demonstrativo de cálculo jungido à referência 81.

Após, comprovado o depósito, expeçam-se os alvarás eletrônicos, 

voltando-me os autos conclusos para extinção.

Cumpra-se. Intime-se.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 76172 Nr: 600-65.2017.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE RUBIMAR MONETIRO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO RICARDO GOMES 

PIMENTA - OAB:20613-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Despacho

Vistos, etc.

Intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se 

acerca do teor da certidão posta à referência 76.

Sobrevindo manifestação ou decorrido o prazo “in albis”, tornem 

conclusos.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 77600 Nr: 1433-83.2017.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RONILDA GUIMARÃES VIEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dione da Silva Fonseca, JOSE APARECIDO 

PEREIRA DO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TIAGO DA SILVA MACHADO - 

OAB:17908/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adailton Antunes das 

Virgens - OAB:162422, KAMILLA KAREN DOS SANTOS CARNEIRO - 

OAB:20480/O

 Despacho

Vistos, etc.

Solicite-se informações quanto ao cumprimento da carta precatória 

expedida (referência 48).

Após, tornem conclusos.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 87784 Nr: 7928-46.2017.811.0059

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVANY MARIA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NALVA ALVES DE SOUZA - 

OAB:15540/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Decisão

Vistos, etc.

Tendo em vista que a autarquia executada não ofereceu objeção aos 

cálculos apresentados pela parte autora (referência 68), HOMOLOGO os 

cálculos apresentados no andamento contido à referência 55.

Assim, determino a expedição dos RPV’s, separadamente, referentes aos 

valores devidos à parte exequente (R$ 9.394,48) e aos valores dos 

honorários sucumbenciais da causídica (R$ 729,74), conforme 

demonstrativo de cálculo jungido à referência 55.

Após, comprovado o depósito, expeçam-se os alvarás eletrônicos, 

voltando-me os autos conclusos para extinção.

Cumpra-se. Intime-se.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 91787 Nr: 10266-90.2017.811.0059

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Domingos Campelo da Silva, vulgo "Campelo"

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIANATAN FERREIRA JORGE - 

OAB:18699/MT, Jodacy Gaspar Dantas - OAB:10993/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Decisão

Vistos, etc.

A parte autora apresentou requerimento de cumprimento de sentença, 

trazendo o demonstrativo discriminado e atualizado do crédito (referência 

54).

 Nos termos do art. 535 do CPC, intime-se o INSS, na pessoa de seu 

representante judicial, por carga, remessa ou meio eletrônico, para, 

querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios autos, impugnar a 

execução.

Havendo impugnação a execução, intime-se a parte exequente para, 
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manifestar-se, no prazo de 15 (quinze) dias, caso contrário, tornem-me os 

autos conclusos para deliberação.

 Cumpra-se.

 Intime-se.

 Expeça-se o necessário. Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 63190 Nr: 647-73.2016.811.0059

 AÇÃO: Ação Trabalhista - Rito Ordinário->Procedimentos 

Trabalhistas->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDREIA LUIZ COELHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE CONFRESA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pedro Ricardo Gomes Pimenta 

- OAB:20.613-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NORTON MUSSALAN 

FERREIRA - OAB:20035/O

 Portanto, permaneçam os autos na secretaria até que se finde o 

expediente extraordinário ou havendo manifestação.

Com a regularização do expediente, torne os autos conclusos para 

designação de audiência.

Intime-se. Expediente necessário. Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 67043 Nr: 2092-29.2016.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Roberto Alves de Carvalho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): 61° Ciretran de confresa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NIVALDO PEREIRA DA SILVA - 

OAB:17795/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KAMILA APARECIDA 

RODRIGUES CORRÊA DO ESPÍRITO SANTO - OAB:14.133/MT

 Decisão

Vistos, etc.

Trata-se de ação indenizatória ajuizada por ROBERTO ALVES DE 

CARVALHO em desfavor da 61° CIRETRAN E CONFRESA-MT 

(DETRAN-MT).

Angularizada a relação processual, foi fixado o prazo de 30 (trinta) dias 

para que as partes especificassem as provas que pretendessem 

produzir, justificando a pertinência destas.

Instadas a se manifestarem quanto ao interesse na produção de provas, a 

parte autora postulou pela produção de prova testemunhal, havendo a 

parte requerida, de outro norte, quedado-se inerte, consoante certidão 

inserta à referência 61.

Vieram os autos conclusos.

È o relatório. Decido.

De proêmio, insta registrar, a título de esclarecimento, que, por estarmos 

vivenciando uma situação de caos mundial, a saber, o COVID 19, 

apelidado de Corona Vírus, o Conselho Nacional de Justiça – CNJ 

estabeleceu o expediente extraordinário mediante a Resolução n.º 313, de 

19 de março de 2020, atendendo às recomendações sobre a pandemia, 

buscou regular o funcionamento dos serviços judiciários e reduzir o índice 

de contaminação.

 Logo, atenta ao conteúdo resolutivo, deixarei de designar realizações de 

quaisquer atos, ainda que para momentos distantes, que por finalidade 

ocasione a aglomeração de pessoas ou, ainda que não as submetam aos 

agrupamentos, pelo menos as exponham ao perigo de contágio, até que o 

panorama mundial se estabilize ou advenha determinação em sentido 

contrário.

Portanto, permaneçam os autos na secretaria até que se finde o 

expediente extraordinário ou havendo manifestação.

Com a regularização do expediente, torne os autos conclusos para 

designação de audiência.

Intime-se. Expediente necessário. Às providências.

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 103741 Nr: 4729-79.2018.811.0059

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Nilson da Silva Lopes, Geane Gomes da 

Silva Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MATHEUS ROOS - 

OAB:19739/O, Riveraldo Gomes da Silva - OAB:8143-A/PA

 Ante o exposto e os fundamentos acima, e em consonância com o 

Parecer Ministerial, DEFIRO o pedido de restituição do bem apreendido, 

sendo ele: uma motocicleta Honda BIZ 125/ES, Placa OBD-1830, Renavan: 

00491289960, Chassi n° 9c2jc4b20cr330421, ano/modelo: 2012/2012; cor 

preta, mediante termo de entrega ao Requerente.Dê-se ciência ao 

Ministério Público.Excepcionalmente essa Decisão servirá como mandado 

de intimação e como ofício requisitório. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ivan Lucio Amarante

 Cod. Proc.: 120191 Nr: 5316-67.2019.811.0059

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Cesar Lopes de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAONI DA SILVA PIAGEM - 

OAB:27154/O

 Impulsiono os autos intimando o defensor nomeado, para que apresente 

resposta a acusação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 56881 Nr: 1511-48.2015.811.0059

 AÇÃO: Pedido de Prisão Preventiva->Pedido de Prisão->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: APdPAdN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MATHEUS ROOS - OAB:19739/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MATHEUS ROOS - 

OAB:19739/O

 (...) Isto posto, com arrimo nestes fundamentos e em consonância com o 

parecer ministerial, INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva, 

do Requerente OLANDIONES PEREIRA OLIVEIRA, vulgo “Alan”, 

devidamente qualificado nos autos em epígrafe.Ciência ao Ministério 

Público e a Defesa.Noutro giro, oficie-se a Autoridade Policial, para que 

proceda a conclusão do Inquérito Policial com urgência.A presente 

decisão servirá, excepcionalmente, como ofício requisitório.Cumpra-se, 

realizando e expedindo o necessário. Às providências.Porto Alegre do 

Norte, 22 de abril de 2020JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 115316 Nr: 2519-21.2019.811.0059

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Josivan Rodrigues Bezerra, alcunha "Siriguin", 

Alex Batista Ribeiro, alcunha "farinha"

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adão Delgado da Silva Júnior 

- OAB:26684/O

 (...) Outrossim, o Ministério Público ofereceu denúncia imputando a prática 

do crime descrito nos artigos 33 e 35, da Lei 11.343/2006. Notifiquem-se 

os denunciados para oferecerem defesa preliminar, por escrito, no prazo 

de 10 (dez) dias, nos termos do artigo 55, §1.º da Lei 11.343/2006.Conste 

no mandado de que na resposta, consistente em defesa preliminar e 

exceções, o denunciado poderá arguir preliminar e invocar todas as 

razões de defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as 

provas que pretende produzir e, até o número de 05 (cinco), arrolar 

testemunhas.O oficial deverá proceder na forma do artigo 1.373, §4º, da 

CNGC.No caso do réu informar que não tem condições de constituir (em) 

advogado, tendo em vista a ausência de Defensor Público nesta Comarca, 

nomeio o advogado, Dr. ADÃO DELGADO DA SILVA JÚNIOR, OAB/MT 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1072024/4/2020 Página 765 de 870



26.684-O, para atuar na defesa do denunciado durante toda instrução 

criminal, a qual deverá ser intimada da presente nomeação, a fim de que 

tome as medidas necessárias nos autos. Por fim, DEFIRO o pedido 

ministerial contido na cota “d” e “e”. Assim sendo, certifique-se o trânsito 

em julgado dos autos n. 66558 (cota “d”), bem como expeça ofício à 

autoridade policial competente, a fim de destruir os entorpecentes 

apreendidos nestes autos, guardando, contudo, amostras para realização 

do laudo definitivo (cota “e”).Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 113462 Nr: 1369-05.2019.811.0059

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVANILSON SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Nelton Schwingel - 

OAB:14175-A/MT

 Recebo a denúncia por vislumbrar a satisfação dos requisitos previstos 

no artigo 41 do Código de Processo Penal.

 Cite-se o acusado para responder à acusação, por escrito, no prazo de 

10 (dez) dias, devendo constar do mandado que poderá arguir 

preliminares e alegar tudo o que interesse à sua defesa, oferecer 

documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar 

testemunhas, até o máximo de 08 (oito) qualificando-as e requerendo sua 

intimação, quando necessário.

O oficial deverá proceder na forma do artigo 1.373, §4º, da CNGC.

No caso do réu informar que não tem condições de constituir advogado, 

tendo em vista a ausência de Defensor Público nesta Comarca, nomeio o 

advogado, Dr. NELTON SCHWINGEL, OAB/MT 14.175-A, para atuar na 

defesa do denunciado durante toda instrução criminal, o qual deverá ser 

intimado da presente nomeação, a fim de que tome as medidas 

necessárias nos autos.

 Por fim, defiro os pedidos da cota ministerial.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ivan Lucio Amarante

 Cod. Proc.: 79897 Nr: 2965-92.2017.811.0059

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Macario Nicacio de Souza Tavares

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Maria Arlene Pessoa Costa - 

OAB:15201 - MT

 Certifico que decorreu o prazo do réu apresentar resposta à acusação, 

assim remeto os autos conclusos para deliberações.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ivan Lucio Amarante

 Cod. Proc.: 98392 Nr: 1709-80.2018.811.0059

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Amilton de Souza, epíteto "Miltinho"

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ITALO REGIS DE AMORIM 

FREITAS - OAB:16502

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Italo Regis de Amorim 

Freitas - OAB:16502/PB

 Impulsiono os autos intimando o defensor nomeado para apresentar 

resposta à acusação no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ivan Lucio Amarante

 Cod. Proc.: 104335 Nr: 5072-75.2018.811.0059

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Diego Rodrigues Félix

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Nelton Schwingel - 

OAB:14175-A/MT

 Impulsiono os autos intimando o defensor nomeado para apresentar 

resposta à acusação no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ivan Lucio Amarante

 Cod. Proc.: 106139 Nr: 6104-18.2018.811.0059

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eurípedes Borges da Cunha, Washington da 

Silva Soares, Claudio da Silva Barboni

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADÃO DELGADO DA SILVA 

JÚNIOR - OAB:26684/O

 Impulsiono os autos intimando o defensor nomeado para apresentar 

resposta à acusação no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ivan Lucio Amarante

 Cod. Proc.: 109545 Nr: 7850-18.2018.811.0059

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Roni Cézar Wendland

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Nelton Schwingel - 

OAB:14175-A/MT

 Impulsiono os autos intimando o defensor nomeado para apresentar a 

resposta à acusação no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ivan Lucio Amarante

 Cod. Proc.: 113464 Nr: 1371-72.2019.811.0059

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Altamir Silva da Conceição

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jáder Francisco Dei Ricardi - 

OAB:OAB/MT 12.994

 Impulsiono os autos intimando o defensor nomeado para apresentar 

resposta à acusação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ivan Lucio Amarante

 Cod. Proc.: 115301 Nr: 2509-74.2019.811.0059

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Poliana Pereira Ribeiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADÃO DELGADO DA SILVA 

JÚNIOR - OAB:26684/O

 Impulsiono os autos intimando a defensor nomeado para apresentar a 

resposta à acusação no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ivan Lucio Amarante

 Cod. Proc.: 113462 Nr: 1369-05.2019.811.0059

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVANILSON SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Nelton Schwingel - 

OAB:14175-A/MT

 Impulsiono os autos intimando o defensor nomeado para apresentar 

resposta à acusação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ivan Lucio Amarante

 Cod. Proc.: 115316 Nr: 2519-21.2019.811.0059

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1072024/4/2020 Página 766 de 870



 PARTE(S) REQUERIDA(S): Josivan Rodrigues Bezerra, alcunha "Siriguin", 

Alex Batista Ribeiro, alcunha "farinha"

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adão Delgado da Silva Júnior 

- OAB:26684/O

 Impulsiono os autos intimando o defensor nomeado para apresentar 

defesa preliminar, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 112788 Nr: 935-16.2019.811.0059

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jairo da Silva Melo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ROBERTO RIBEIRO 

FILHO - OAB:MT 22160B

 Recebo a denúncia por vislumbrar a satisfação dos requisitos previstos 

no artigo 41 do Código de Processo Penal.

 Cite-se o acusado para responder à acusação, por escrito, no prazo de 

10 (dez) dias, devendo constar do mandado que poderá arguir 

preliminares e alegar tudo o que interesse à sua defesa, oferecer 

documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar 

testemunhas, até o máximo de 08 (oito) qualificando-as e requerendo sua 

intimação, quando necessário.

O oficial deverá proceder na forma do artigo 1.373, §4º, da CNGC.

No caso do réu informar que não tem condições de constituir advogado, 

tendo em vista a ausência de Defensor Público nesta Comarca, nomeio o 

advogado, Dr. CARLOS ROBERTO FILHO, OAB/MT 22.160-B, para atuar 

na defesa do denunciado durante toda instrução criminal, o qual deverá 

ser intimado da presente nomeação, a fim de que tome as medidas 

necessárias nos autos.

 Por fim, defiro os pedidos da cota ministerial.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 115302 Nr: 2510-59.2019.811.0059

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Daniel da Silva Benites

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adão Delgado da Silva Júnior 

- OAB:26684/O

 Recebo a denúncia por vislumbrar a satisfação dos requisitos previstos 

no artigo 41 do Código de Processo Penal.

 Cite-se o acusado para responder à acusação, por escrito, no prazo de 

10 (dez) dias, devendo constar do mandado que poderá arguir 

preliminares e alegar tudo o que interesse à sua defesa, oferecer 

documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar 

testemunhas, até o máximo de 08 (oito) qualificando-as e requerendo sua 

intimação, quando necessário.

O oficial deverá proceder na forma do artigo 1.373, §4º, da CNGC.

No caso do réu informar que não tem condições de constituir advogado, 

tendo em vista a ausência de Defensor Público nesta Comarca, nomeio o 

advogado, Dr. ADÃO DELGADO DA SILVA JÚNIOR, OAB/MT 26.684-O, 

para atuar na defesa do denunciado durante toda instrução criminal, o 

qual deverá ser intimado da presente nomeação, a fim de que tome as 

medidas necessárias nos autos.

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 117165 Nr: 3690-13.2019.811.0059

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Djane Valencia de Jesus

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MATHEUS ROOS - 

OAB:19739/O

 Recebo a denúncia por vislumbrar a satisfação dos requisitos previstos 

no artigo 41 do Código de Processo Penal.

 Cite-se o acusado para responder à acusação, por escrito, no prazo de 

10 (dez) dias, devendo constar do mandado que poderá arguir 

preliminares e alegar tudo o que interesse à sua defesa, oferecer 

documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar 

testemunhas, até o máximo de 08 (oito) qualificando-as e requerendo sua 

intimação, quando necessário.

O oficial deverá proceder na forma do artigo 1.373, §4º, da CNGC.

No caso do réu informar que não tem condições de constituir advogado, 

tendo em vista a ausência de Defensor Público nesta Comarca, nomeio o 

advogado, Dr. MATHEUS ROOS, OAB/MT 19.739, para atuar na defesa do 

denunciado durante toda instrução criminal, o qual deverá ser intimado da 

presente nomeação, a fim de que tome as medidas necessárias nos 

autos.

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ivan Lucio Amarante

 Cod. Proc.: 95406 Nr: 12320-29.2017.811.0059

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jordania Santos Montel, Maiara Rodrigues dos 

Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jáder Francisco Dei Ricardi - 

OAB:OAB/MT 12.994

 INTIMO o Dr. JADER FRANCISCO DEI RICARDI, OAB/MT 12.994, para que 

compareça à Secretaria da 3ª Vara desta Comarca, para ser intimado 

pessoalmente da nomeação dativa, para atuar na defesa da MAIARA 

RODRIGUES DOS SANTOS, devido à ausência de Defensor Público 

atuando nesta Comarca, conforme decisão de ref. 7.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ivan Lucio Amarante

 Cod. Proc.: 112788 Nr: 935-16.2019.811.0059

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jairo da Silva Melo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ROBERTO RIBEIRO 

FILHO - OAB:MT 22160B

 Impulsiono os autos intimando o defensor nomeado para apresentar 

respota à acusação no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ivan Lucio Amarante

 Cod. Proc.: 115302 Nr: 2510-59.2019.811.0059

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Daniel da Silva Benites

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adão Delgado da Silva Júnior 

- OAB:26684/O

 Impulsiono os autos intimando o defensor nomeado para apresentar 

resposta à acusação no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ivan Lucio Amarante

 Cod. Proc.: 117165 Nr: 3690-13.2019.811.0059

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Djane Valencia de Jesus

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MATHEUS ROOS - 

OAB:19739/O

 Impulsiono os autos intimando o defensor nomeado para apresentar 

resposta à acusação no prazo legal.

Comarca de Porto Esperidião

Vara Única
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Intimação

Intimação Classe: CNJ-176 AÇÃO PENAL - PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000426-14.2020.8.11.0098

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AUTOR(A))

CLESIO RAMOS NOGUEIRA (VÍTIMA)

Parte(s) Polo Passivo:

SAMUEL CALDEIRA MIRANDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVERALDO BATISTA FILGUEIRA JUNIOR OAB - MT11988/O-O 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

EDVAN DE SOUZA SANTOS (TESTEMUNHA)

MARCOS AURELIO ESPINOSA PEREIRA (TESTEMUNHA)

 

IMPULSIONO O FEITO PARA INTIMAR O DOUTO CAUSÍDICO DA DECISÃO 

DE ID 31484337.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000118-80.2017.8.11.0098

Parte(s) Polo Ativo:

IDERCIO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PORTO ESPERIDIÃO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO 

ESPERIDIÃO AVENIDA JUSCELINO KUBISTCHEK, 49, CENTRO, PORTO 

ESPERIDIÃO - MT - CEP: 78240-000 MANDADO DE INTIMAÇÃO Oficial de 

Justiça: ZONA XXX Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO LILIAN BARTOLAZZI LAURINDO BIANCHINI 

PROCESSO n. 1000118-80.2017.8.11.0098 Valor da causa: R$ 10.000,00 

ESPÉCIE: [Protesto Indevido de Título, Assistência Judiciária Gratuita, 

Antecipação de Tutela / Tutela Específica]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: IDERCIO DA SILVA Endereço: 

Rua Aeroporto, 07, quadra 11, Aeroporto, PORTO ESPERIDIÃO - MT - CEP: 

78240-000 POLO PASSIVO: Nome: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Endereço: 

AVENIDA PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS, 1300, CENTRO NORTE, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78005-370 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO 

ADVOGADO POLO ATIVO, acima qualificada, para comparecer à 

audiência de CONCILIAÇÃO designada, conforme despacho e documentos 

vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no 

corpo deste mandado. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado 

Sala: Audiência de Conciliação Data: 21/09/2020 Hora: 17:00 Tipo: 

Conciliação juizado Sala: Audiência de Conciliação na sala de Audiências 

do Fórum da Comarca de Porto Esperidião-MT ADVERTÊNCIA: 1. Não 

comparecendo à audiência designada, presumir-se-ão verdadeiros os 

fatos alegados pela parte reclamante na petição inicial ou termo de 

reclamação, podendo ser proferida sentença de plano (artigos 20 e 23 da 

Lei nº 9.099/95). 2. Comparecendo a parte promovida, e não obtida a 

conciliação, deverá oferecer contestação, escrita ou oral, no prazo de 05 

(cinco) dias após a audiência de conciliação, sendo obrigatória, nas 

causas de valor superior a 20 salários mínimos, a presença de advogado. 

A ação poderá ser julgada antecipadamente, se for o caso, ou se 

proceder à audiência de instrução e julgamento. 3. Deverá(ão) o(a, s) 

citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais ADVERTÊNCIAS AO OFICIAL DE 

JUSTIÇA:1. Nos termos do art. 212, §2º, do CPC, as citações e intimações, 

independentemente de autorização judicial, poderão realizar-se no período 

de férias forenses, nos feriados ou dias úteis fora do horário de 6h às 

20h, observado o disposto no artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal. 

2. Nos termos do art. 372 da CNGC inexistindo prazo expressamente 

determinado, os mandados deverão estar cumpridos no prazo máximo de 

(10) dez dias. (Para mandados de audiência) Nos termos do art. 373 da 

CNGC, nos casos de intimação para audiência, os mandados serão 

devolvidos até 48 (quarenta e oito) horas úteis antes da data designada, 

salvo deliberação em contrário. PORTO ESPERIDIÃO, 23 de abril de 2020. 

FÁTIMA ADRIELLY SILVA FREITAS Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) 

pela Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000038-19.2017.8.11.0098

Parte(s) Polo Ativo:

EVA BARGA ESPINOZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT12918-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO ESPERIDIÃO DESPACHO Processo: 

1000038-19.2017.8.11.0098. REQUERENTE: EVA BARGA ESPINOZA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. Trata-se de pedido de Homologação de 

Acordo, pactuado em audiência conciliatória, ID 11215062 entre as partes 

Faustina da Silva Nunes e Telefonica Brasil S/A. É o breve relatório. 

Decido. Perquirindo as circunstâncias que envolvem os fatos submetidos 

à apreciação, vislumbra-se que as requerentes entabularam acordo e, 

conforme se extrai do teor do conteúdo do expediente que 

instrumentalizou o referido acordo (ID 11215062), não houve nenhum vício 

capaz de desonra o feito, se apresenta à homologação do acordo firmado 

nos autos, já que em consonância com os ditames legais. Ante o exposto, 

HOMOLOGO o acordo colecionado aos autos, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, cujas cláusulas e condições passam a fazer 

parte integrante desta decisão. Ademais,considerando despacho ID 

16437787, verifico que a parte autora informou os dados bancários 

necessários ao recebimento do valor bloqueado. Ante o exposto, 

vincule-se o valor de R$ R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais) a estes 

autos expedindo-se alvará de levantamento à autora, conforme os dados 

fornecidos. Cumpra-se. Após, arquive-se. PORTO ESPERIDIÃO, 12 de 

novembro de 2018. LÍlian Bartolazzi L. Bianchini Juiz(a) de Direito

Comarca de Querência

Vara Única

Intimação

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1000888-59.2019.8.11.0080

Parte(s) Polo Ativo:

MARIZA DE SOUSA VASCONCELOS (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARNALDO THADEU SEGURA PEREIRA OAB - MT0009401S 
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(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KLC - Consultoria em Gestão Pública Ltda (IMPETRADO)

KELY CAROLINE CARVALHO (AUTORIDADE COATORA)

Outros Interessados:

Prefeitura Municipal de Querência (LITISCONSORTES)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

ANDERSON LOPES ALVES OAB - MT0008953S (ADVOGADO(A))

 

Vistos. Trata-se de mandado de segurança com pedido de tutela de 

urgência proposto por MARIZA DE SOUSA VASCONCELOS contra 

suposto ato imputado à autoridade coatora indicada (homologação do 

resultado do certame), objetivando o reconhecimento do direito de somar a 

pontuação de sua pós-graduação em concurso público. Juntou 

documentos. Decisão de ID. 26458776 indeferiu o pedido liminar. O 

MUNICÍPIO DE QUERÊNCIA foi devidamente notificado e ingressou no feito 

como litisconsorte e apresentou manifestação (juntada em ID. 31185128), 

na qual informa que a comissão do concurso público tomando 

conhecimento dos fatos, reuniram-se e deliberaram sobre o assunto, a 

qual foram unânimes em considerar o recurso da impetrante, incluindo na 

avaliação de títulos a pontuação requerida. Vieram conclusos. É o relatório 

do necessário. Considerando-se a manifestação juntada pela parte 

requerida, HOMOLOGO o reconhecimento da procedência do pedido e, em 

consequência, CONCEDO A SEGURANÇA e JULGO EXTINTO O 

PROCESSO, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso III, 

alínea “a”, do Código de Processo Civil, para o fim de atribuir a pontuação 

requerida na avaliação de títulos e posterior reanálise de sua nota final 

pela comissão responsável pelo concurso público. Incabível, na espécie, a 

condenação em honorários (Lei nº 12.016/09, art. 25; Súmula 512 do 

Supremo Tribunal Federal e Súmula 105 do Superior Tribunal de Justiça). 

Não há custas (Constituição do Estado de Mato Grosso, art. 10, XXII). 

Reexame necessário dispensado. Oportunamente, ao arquivo. P.R.I

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000262-06.2020.8.11.0080

Parte(s) Polo Ativo:

M. T. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO AFFONSO DIEL OAB - MT19144-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

P. M. D. Q. (REU)

 

Vistos. Determino que a parte autora emende a petição inicial, no prazo de 

15 (quinze) dias, para adequá-la às determinações dos arts. 319 e 320 do 

Novo CPC, sob pena de indeferimento (art. 321, parágrafo único do CPC), 

visto que não procedeu ao recolhimento das custas e taxas devidas, 

tampouco formulou requerimento de concessão de gratuidade de justiça, 

conforme apontamento no sistema PJE. Transcorrido o prazo supra, 

certifique-se e tornem conclusos. Cumpra-se. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-45 PRODUÇÃO ANTECIPADA DA PROVA

Processo Número: 1000294-11.2020.8.11.0080

Parte(s) Polo Ativo:

ELISVAN MOSCONI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO HENRIQUE DA SILVA OAB - GO46301 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RURAL BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 056/07/CGJ, impulsiono 

estes autos para intimar a parte Autora, via DJE, da data de início dos 

trabalhos periciais para o dia 29 de abril de 2020 às 8h (horário local), bem 

como para que promova o recolhimento do valor da diligência mediante 

emissão de guia, disponível no sítio eletrônico do PJMT (www.tjmt.jus.br - 

> serviços-> guias -> emissão de guias de diligência), devendo o 

comprovante da guia devidamente recolhida ser trazida aos autos, para o 

cumprimento do Mandado de Citação. Informo ainda aos advogados, que a 

escrivania não tem acesso ao sistema de informática, devendo eventuais 

problemas juntos ao sítio eletrônico ou sistemas do Tribunal ser resolvido 

pelo Setor de Tecnologia da Informação (TI), através da Assessoria da 

Coordenadoria 065 3617 3196, tendo em vista que não se trata de questão 

processual.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000900-73.2019.8.11.0080

Parte(s) Polo Ativo:

CAIO VIEIRA ALTHMAN (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NAIANE CAVALCANTE OAB - MT22937-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RODRIGO AGNOLON (EXECUTADO)

 

PROCESSO n. 1000900-73.2019.8.11.0080 POLO ATIVO:CAIO VIEIRA 

ALTHMAN ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: NAIANE CAVALCANTE 

POLO PASSIVO: RODRIGO AGNOLON FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: Audiência de conciliação Data: 21/08/2020 

Hora: 14:15 , no endereço: AVENIDA CD, S/N, QUADRA 6, LOTES 4, 6 E 8, 

SETOR C, QUERÊNCIA - MT - CEP: 78643-000 . 22 de abril de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000745-70.2019.8.11.0080

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANE REINEHR (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Autos nº 1000745-70.2019.8.11.0080 Polo Ativo: FABIANE REINEHR Polo 

Passivo: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos, etc. 1. RELATÓRIO. 

Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Entendo que não há que se falar 

em complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste 

Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares e 

prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do Código de 

Processo Civil. 2.2. MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 

nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais 

justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem 

comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da interpretação 

teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a solução mais 

justa para o caso, permitindo uma discricionariedade amparada na Lei. 

Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a responder todas as 

alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para 

fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos 

indicados por elas e tampouco a responder um a um todos os seus 

argumentos" (RJTJSP, 115:207). Verifico que a matéria de fato já está 

satisfatoriamente demonstrada pelas provas carreadas ao bojo dos autos, 

e para evitar a prática de atos inúteis ou protelatórios e, conhecendo 

diretamente do pedido, passo para o julgamento antecipado do feito nos 

termos do artigo 355, I, do Código de Processo Civil. Nesse contexto, sem 

dúvida, é irrelevante a produção de prova pericial e testemunhal para 

deslinde do feito, o que afasta qualquer alegação futura de cerceamento 

de defesa. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITOS c/c INDENIZAÇÃO POR MORAIS, onde suscita o Reclamante, em 

suma, que teve seu nome inscrito indevidamente nos cadastros de 

proteção ao crédito pelo valor de R$ 357,01 (trezentos e cinquenta e sete 

reais e um centavo). Requerendo, assim, a declaração da inexistência do 

débito bem como a indenização por danos morais. Em sede de 

contestação, afirma a requerida que a parte requerente migrou a linha 

telefônica nº (49) 99127-8552, em 09.09.2014, da modalidade Pré-Paga 

para o pacote de serviços Smartvivo Controle 2,5GB, o que ocasionou o 

cadastro no sistema interno da ré. Contudo, sem qualquer justificativa, a 

parte autora teria deixado de efetuar o pagamento das faturas referentes 

aos meses de janeiro a maio de 2017. Alega que o atendimento das 

exigências sistêmicas cravas pelo órgão regulador confere às Telas SAC 

presunção de veracidade e, portanto, merecem ser utilizadas como meio 

de provas a corroborarem o entendimento delineado. A empresa 

Reclamada junta aos autos TELA SISTÊMICA a comprovar suposta relação 

jurídica, porém, sem produzir qualquer prova bilateral, como contrato 

assinado pela parte autora, ou gravação telefônica com registro de 
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protocolo, a justificar a cobrança ocorrida. Em razão do deferimento da 

inversão do ônus da prova, a incumbência de comprovar a existência do 

contrato, a origem da dívida, sua legitimidade e a legalidade da restrição 

apontada é da empresa Ré, ante a hipossuficiência técnica do 

Consumidor, parte hipossuficiente da relação consumerista. Nesse 

sentido: APELAÇÕES – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTENCIA DE 

DÉBITO C/C DANOS MORAIS – INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DA 

AUTORA NOS ORGAOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – AUSENCIA DE 

PROVAS DA LEGALIDADE DA NEGATIVAÇÃO – PRINTS DE TELA 

SISTEMICA – PROVA UNILATERAL – DANO MORAL CONFIGURADO – 

MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO – TERMO INICIAL PARA INCIDENCIA DOS 

JUROS – EVENTO DANOSO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – 

MAJORAÇÃO – ART. 85, §11, CPC – RECURSO DA OPERADORA 

DESPROVIDO – RECURSO DA AUTORA PROVIDO. O “print” de tela 

sistêmica colacionado não é prova suficiente para atestar a existência da 

relação contratual entre as partes, tampouco a legalidade do débito em 

questão ou mesmo da efetiva prestação de serviço, por tratar-se de prova 

unilateral. É fato gerador de danos morais, que decorrem do próprio fato 

(dano in re ipsa), a indevida manutenção de nome em cadastros dos 

órgãos de proteção ao crédito. O valor arbitrado a título de danos morais 

deve levar em conta as circunstancias do caso concreto, as condições 

das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do 

dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a 

conduta abusiva. O início dos juros de mora em condenação por danos 

morais, advindos de relação extracontratual, será a partir do evento 

danoso (Súmula nº 54/STJ). Com o provimento do recurso e com o 

trabalho adicional apresentado pelo advogado, é o caso de majoração da 

verba honorária, conforme determina o artigo 85, §11 do CPC. (TJMT, N.U 

0007778-36.2017.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito 

Privado, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 18/12/2019) Assim, 

diante da inexistência de provas da contratação dos serviços 

questionados, seja ela expressa, através de assinatura de contrato, ou 

verbal, através de canais de atendimento telefônico, os débitos vinculados 

a estes contratos são inexigíveis, não podendo exigir de quaisquer das 

partes, tampouco do Consumidor, a produção de prova ou contraprova de 

fato negativo. Portanto, ausente qualquer prova neste sentido, devem ser 

declarados inexigíveis os débitos discutidos nestes autos. E 

reconhecendo a inexigibilidade dos débitos, é também indevida a restrição 

apontada. Com efeito, resta evidente a falha na prestação do serviço da 

requerida. E, em se tratando de relação consumerista, a responsabilidade 

civil dos fornecedores de serviços, a cujo conceito se amolda a requerida, 

é objetiva (art. 14 CDC). Não se fazendo necessário portanto, perquirir 

acerca da existência de dolo ou culpa. Dessa forma, uma vez 

demonstrado que o consumidor sofreu um prejuízo (dano injusto), em 

decorrência de uma conduta imputável ao fornecedor e entre ambos 

existir um nexo etiológico; é cabível a responsabilização do mesmo. É o 

que se vislumbra no presente caso, a conduta da requerida ao incluir a 

inscrição do nome do autor nos cadastros de proteção ao crédito, por 

dívida decorrente de relação jurídica não contratada, provocou um abalo 

moral ao autor, eivando a importante e fundamental imagem de idoneidade 

a qual qualquer cidadão deve cuidar-se em preservar. É indiscutível o 

direito da parte autora ao bom nome e à conservação da imagem (art. 5º, 

inc. V e inc. X da CF/88), de modo a evitar que seja alvo de quaisquer 

suspeitas, segregações ou limitações. Em se tratando do prejuízo moral, 

insta salientar que para o arbitramento de sua reparação devem ser 

ponderados a um só tempo: a extensão do dano (art. 944 CC); as 

condições econômicas das partes, de modo a não enriquecer nem 

empobrecer os envolvidos; e, ainda, deve ser observado o caráter tríplice 

da indenização (punitivo, compensatório e pedagógico), de modo a 

compensar a vítima e dissuadir o ofensor da prática de futuros atos 

semelhantes. Nesse sentido, no caso em comento, observados todos os 

fatores supramencionados bem como as circunstâncias em que os fatos 

se desenvolveram, entendo plausível a fixação da indenização no importe 

de R$ 3.000 (três mil reais). Por fim, vale ressaltar que é inaplicável o teor 

da Súmula 385 do STJ no presente caso, visto que não há restritivos 

pré-existentes ao discutido nestes autos. 3 . DISPOSITIVO Diante do 

exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, 

SUGIRO PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO INICIAL, mantendo os efeitos 

da tutela, para: a) CONDENAR, a reclamada TELEFÔNICA BRASIL S.A., a 

pagar a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) à título de indenização por 

danos morais ocasionados a reclamante FABIANE REINEHR , valor com 

incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento 

danoso (54 STJ) e correção monetária pelo INPC devida a partir da data da 

publicação desta sentença (362 STJ). Como consequência da presente 

sentença, DECLARO inexistente o débito que originou a negativação, em 

discussão nesse processo. Fica a parte condenada ciente de que, após o 

trânsito em julgado deste ato sentencial, se não houver o pagamento 

voluntário do débito, no prazo de 15 (quinze) dias, incidirá multa de 10% 

(dez por cento) sobre o montante condenatório, nos termos do artigo 523 

e seus parágrafos, do Novo Código de Processo Civil. Sem custas e 

honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. 

Após o trânsito em julgado, arquive-se. Submeto a presente decisão à 

homologação do Juiz Togado, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95, 

para que se faça surtir seus efeitos jurídicos e legais. Querência-MT. 

(assinado digitalmente) FRANCIELLY LIMA DO CARMO Juíza Leiga Vistos. 

Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo 

(a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. 

Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000054-90.2018.8.11.0080

Parte(s) Polo Ativo:

ODAIR MARIANI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDINEI ROCHA PINHEIRO OAB - RS0086689A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE QUERÊNCIA DESPACHO Processo: 

1000054-90.2018.8.11.0080. REQUERENTE: ODAIR MARIANI REQUERIDO: 

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos. 

Considerando-se a pretensão da parte embargante, intime-se a parte 

embargada para manifestação, no prazo de 05 (cinco) dias, conforme 

preceitua o art. 1.023 do CPC. Aguarde-se em cartório a manifestação ou 

o transcurso do prazo. Oportunamente, conclusos para deliberação. Às 

providências. (assinado digitalmente) THALLES NÓBREGA MIRANDA 

REZENDE DE BRITTO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000196-60.2019.8.11.0080

Parte(s) Polo Ativo:

MARILUCI PAULETTI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIANE ORTIZ DE OLIVEIRA OAB - GO44726 (ADVOGADO(A))

AGUEDA DOROTEIA DOMANSKI JACOB OAB - MT0008158A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU OAB - SP117417-A 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos do provimento 056/2007/CGJ, impulsiono o presente feito para 

intimar a parte autora via DJE, na pessoa de seu advogado, para que se 

manifeste acerca do recurso.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000282-94.2020.8.11.0080

Parte(s) Polo Ativo:

J. P. DA CRUZ - ME (TESTEMUNHA)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDINEI ROCHA PINHEIRO OAB - RS0086689A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CROPFIELD DISTRIBUIDORA DE INSUMOS AGRICOLAS LTDA 

(TESTEMUNHA)

FOCA AGRICOLA E PECUARIA EIRELI (TESTEMUNHA)

 

PROCESSO n. 1000282-94.2020.8.11.0080 POLO ATIVO:J. P. DA CRUZ - 

ME ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CLAUDINEI ROCHA PINHEIRO POLO 

PASSIVO: CROPFIELD DISTRIBUIDORA DE INSUMOS AGRICOLAS LTDA e 

outros FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 
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qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

Audiência de conciliação Data: 21/08/2020 Hora: 14:30 , no endereço: 

AVENIDA CD, S/N, QUADRA 6, LOTES 4, 6 E 8, SETOR C, QUERÊNCIA - 

MT - CEP: 78643-000 . 22 de abril de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000284-64.2020.8.11.0080

Parte(s) Polo Ativo:

LELLIS BOUTIQUE LTDA - EPP (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO PAULO CABRAL JUNIOR OAB - MT19760-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FABIO RODRIGUES BRAGA (REU)

 

PROCESSO n. 1000284-64.2020.8.11.0080 POLO ATIVO:LELLIS 

BOUTIQUE LTDA - EPP ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ANTONIO 

PAULO CABRAL JUNIOR POLO PASSIVO: FABIO RODRIGUES BRAGA 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Audiência de 

conciliação Data: 21/08/2020 Hora: 14:45 , no endereço: AVENIDA CD, 

S/N, QUADRA 6, LOTES 4, 6 E 8, SETOR C, QUERÊNCIA - MT - CEP: 

78643-000 . 22 de abril de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Comarca de Ribeirão Cascalheira

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 63883 Nr: 804-78.2019.811.0079

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RSdO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Deusiano Ferreira dos 

Santos - OAB:OAB/MT 6883-A, Deybson Ibiapino Costa Santos - 

OAB:19171-O/MT

 Impulsiono o presente feito para INTIMAR os Nobres Advogados do Réu 

para que tenham CIÊNCIA da decisão juntada na Ref. 94, principalmente, 

para que, no prazo legal, sob pena de preclusão de direito, TOMEM as 

providências para a realização da prova referente ao exame de DNA, a 

qual foi requerida na Defesa Prévia, item "e" (datada em 25/06/2019 - Ref. 

22), prova essa que já foi deferida e autorizada pelo Juízo, inclusive ficou 

determinado que o seu custeio ficará a cargo do réu, conforme dispositivo 

da decisão indicada:

 "[...]Em atenção à Recomendação nº 62/2020 do Conselho Nacional de 

Justiça, por

meio da qual foram sugeridas providências no tocante à população 

carcerária, com base

na orientação do Ministério da Saúde acerca das prevenções quanto ao 

COVID19 (corona

vírus), a prisão cautelar do réu foi reanalisada. Constatou-se que não há o 

preenchimento

daquelas hipóteses previstas na recomendação sub examine, razão pela 

qual não é

recomendável revogar a prisão preventiva dele.

Assim sendo, MANTENHO a prisão preventiva do réu Rogério Silva de 

Oliveira,

com base na motivação aliunde (fls. 21/24).

NO MAIS, CUMPRA-SE INTEGRALMENTE A DECISÃO DE FLS. 87/88 (“Já 

no que diz

respeito ao pedido feito na alínea "e", defiro-o. É que aquela causa de 

aumento prevista

no art. 234-A, inciso III do Código Penal, prescinde, em regra, da realização 

de exame de

DNA para sua eventual incidência. A esse propósito, o custeio do referido 

exame ficará a

cargo do réu. Não obstante, desde já autorizo a entrada de profissional 

apto a colher a

amostra de material genético do réu na cadeia pública em que ele está 

segregado.”)

Cumprida a determinação anterior e sobrevindo a Carta Precatória 

referenciada

à ref. 188, abra-se vista às partes para apresentação das respectivas 

alegações finais [...]".

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 31510 Nr: 1646-05.2012.811.0079

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IZABEL SALOMÃO ASSIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Helton Carlos de Medeiros 

Filho - OAB:11658/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria do INSS - OAB:

 Com fulcro na Portaria Conjunta n.º 249/2020 e 281/2020, procedo ao 

CANCELAMENTO da audiência anteriormente designada nos presentes 

autos, sendo que este Juízo procederá à remarcação da solenidade 

quando possível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 43905 Nr: 1717-65.2016.811.0079

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonia Alves da Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antônio de Morais Pinto Júnior 

- OAB:MT 3652-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria do INSS - OAB:

 Com fulcro na Portaria Conjunta n.º 249/2020 e 281/2020, procedo ao 

CANCELAMENTO da audiência anteriormente designada nos presentes 

autos, sendo que este Juízo procederá à remarcação da solenidade 

quando possível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 46611 Nr: 853-90.2017.811.0079

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DOMINGAS MOREIRA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LAIS DAIANE MAGALHAES 

PERES - OAB:15835

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria do INSS - OAB:

 Com fulcro na Portaria Conjunta n.º 249/2020 e 281/2020, procedo ao 

CANCELAMENTO da audiência anteriormente designada nos presentes 

autos, sendo que este Juízo procederá à remarcação da solenidade 

quando possível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 55041 Nr: 1111-66.2018.811.0079

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MIGUEL TEODORO DE SOUSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SUELI VIEIRA DE SOUZA - 

OAB:116521

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria do INSS - OAB:

 Com fulcro na Portaria Conjunta n.º 249/2020 e 281/2020, procedo ao 

CANCELAMENTO da audiência anteriormente designada nos presentes 
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autos, sendo que este Juízo procederá à remarcação da solenidade 

quando possível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 57799 Nr: 2149-16.2018.811.0079

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jacira Dias Arruda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: YDIARA GONÇALVES DAS 

NEVES - OAB:GO 33.477

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria do INSS - OAB:

 Com fulcro na Portaria Conjunta n.º 249/2020 e 281/2020, procedo ao 

CANCELAMENTO da audiência anteriormente designada nos presentes 

autos, sendo que este Juízo procederá à remarcação da solenidade 

quando possível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 58167 Nr: 2312-93.2018.811.0079

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA LUZ ROCHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: YDIARA GONÇALVES DAS 

NEVES - OAB:GO 33.477

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria do INSS - OAB:

 Com fulcro na Portaria Conjunta n.º 249/2020 e 281/2020, procedo ao 

CANCELAMENTO da audiência anteriormente designada nos presentes 

autos, sendo que este Juízo procederá à remarcação da solenidade 

quando possível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 59054 Nr: 2738-08.2018.811.0079

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDEMIR BATISTA MONTEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO DE SOUZA MOURA - 

OAB:MT 17.880-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Com fulcro na Portaria Conjunta n.º 249/2020 e 281/2020, procedo ao 

CANCELAMENTO da audiência anteriormente designada nos presentes 

autos, sendo que este Juízo procederá à remarcação da solenidade 

quando possível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 59791 Nr: 3044-74.2018.811.0079

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Isaura Belmira Rosa Vitrio

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO TIAGO DE QUEIROZ 

DA MAIA SANTOS - OAB:23850/O, RICARDO DE SOUZA MOURA - 

OAB:MT 17.880-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Com fulcro na Portaria Conjunta n.º 249/2020 e 281/2020, procedo ao 

CANCELAMENTO da audiência anteriormente designada nos presentes 

autos, sendo que este Juízo procederá à remarcação da solenidade 

quando possível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 59909 Nr: 3103-62.2018.811.0079

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALTOIR JOSÉ LUIZ BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vanessa Stefanie Terebinto de 

Araújo - OAB:OAB/MT 20460, WANDE ALVES DINIZ - OAB:10927

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Com fulcro na Portaria Conjunta n.º 249/2020 e 281/2020, procedo ao 

CANCELAMENTO da audiência anteriormente designada nos presentes 

autos, sendo que este Juízo procederá à remarcação da solenidade 

quando possível.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 60291 Nr: 3333-07.2018.811.0079

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CIAGRA CIA AGROPASTORIL ARUANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ricardo dos Santos Romano, OUTRO (S)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLENDA GONÇALVES DOS 

SANTOS - OAB:13639

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcelo Carvalho da Rosa - 

OAB:OAB/RS 69.158

 Com fulcro na Portaria Conjunta n.º 249/2020 e 281/2020, procedo ao 

CANCELAMENTO da audiência anteriormente designada nos presentes 

autos, sendo que este Juízo procederá à remarcação da solenidade 

quando possível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 60646 Nr: 3515-90.2018.811.0079

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVO CABRAL DE MENEZES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO TIAGO DE QUEIROZ 

DA MAIA SANTOS - OAB:23850/O, RICARDO DE SOUZA MOURA - 

OAB:MT 17.880-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Com fulcro na Portaria Conjunta n.º 249/2020 e 281/2020, procedo ao 

CANCELAMENTO da audiência anteriormente designada nos presentes 

autos, sendo que este Juízo procederá à remarcação da solenidade 

quando possível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 60736 Nr: 3574-78.2018.811.0079

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSEMIRA NUNES DE SOUSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: YDIARA GONÇALVES DAS 

NEVES - OAB:GO 33.477

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Com fulcro na Portaria Conjunta n.º 249/2020 e 281/2020, procedo ao 

CANCELAMENTO da audiência anteriormente designada nos presentes 

autos, sendo que este Juízo procederá à remarcação da solenidade 

quando possível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 61547 Nr: 3995-68.2018.811.0079

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA ALVES DE SENE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIS HENRIQUE LOPES - 

OAB:OAB/GO 28134

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Com fulcro na Portaria Conjunta n.º 249/2020 e 281/2020, procedo ao 

CANCELAMENTO da audiência anteriormente designada nos presentes 

autos, sendo que este Juízo procederá à remarcação da solenidade 

quando possível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 61569 Nr: 4008-67.2018.811.0079

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DAMIÃO SOUSA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDÊNCIA 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE LUIS DE JESUS LAURINDO 

- OAB:MT 18.483/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Com fulcro na Portaria Conjunta n.º 249/2020 e 281/2020, procedo ao 

CANCELAMENTO da audiência anteriormente designada nos presentes 

autos, sendo que este Juízo procederá à remarcação da solenidade 

quando possível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 62204 Nr: 16-64.2019.811.0079

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VILMECI GOMES RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANO DE ALMEIDA COSTA 

- OAB:OAB/ 16.921/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Com fulcro na Portaria Conjunta n.º 249/2020 e 281/2020, procedo ao 

CANCELAMENTO da audiência anteriormente designada nos presentes 

autos, sendo que este Juízo procederá à remarcação da solenidade 

quando possível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 20042 Nr: 1364-35.2010.811.0079

 AÇÃO: Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADEMAR MARTINS DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Henrique Lopes - 

OAB:16171A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucy Rosa da Silva - 

OAB:Procuradora

 Com fulcro na Portaria Conjunta n.º 249/2020 e 281/2020, procedo ao 

CANCELAMENTO da audiência anteriormente designada nos presentes 

autos, sendo que este Juízo procederá à remarcação da solenidade 

quando possível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 47997 Nr: 1614-24.2017.811.0079

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sonia Barbosa da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KARLA KAROLLYNE FERREIRA 

DOS SANTOS PRADO - OAB:42199, RICARDO DE SOUZA MOURA - 

OAB:MT 17.880-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria do INSS - OAB:

 Com fulcro na Portaria Conjunta n.º 249/2020 e 281/2020, procedo ao 

CANCELAMENTO da audiência anteriormente designada nos presentes 

autos, sendo que este Juízo procederá à remarcação da solenidade 

quando possível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 58446 Nr: 2461-89.2018.811.0079

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GILBERTO PEREIRA DIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SUELI VIEIRA DE SOUZA - 

OAB:116521, Wilson Massaiuki Sio Junior - OAB:9.661-A OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria do INSS - OAB:

 Com fulcro na Portaria Conjunta n.º 249/2020 e 281/2020, procedo ao 

CANCELAMENTO da audiência anteriormente designada nos presentes 

autos, sendo que este Juízo procederá à remarcação da solenidade 

quando possível.

Comarca de Rio Branco

Vara Única

Intimação

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1000511-75.2019.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

CARLA KARINE THOMAZELLI RIBEIRO (IMPETRANTE)

IRENE THOMAZELLI LUZ (IMPETRANTE)

ROMULO THOMAZELLI RIBEIRO (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISABELA CAROLINE FERREIRA MACHADO OAB - MT0021711A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Antônio Xavier de Araújo (IMPETRADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE RIO 

BRANCO VARA ÚNICA RUA CÁCERES, S/N., CENTRO, RIO BRANCO-MT – 

CEP.: 78.275-000 - FONE/FAX: (65) 3257-1295/1365 Processo n. 

1000511-75.2019.8.11.0052 IMPETRANTE: IRENE THOMAZELLI LUZ, 

CARLA KARINE THOMAZELLI RIBEIRO, ROMULO THOMAZELLI RIBEIRO 

IMPETRADO: ANTÔNIO XAVIER DE ARAÚJO Visto e bem examinado. Trato 

de AÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA com pedido LIMINAR – 

CRFB/1988, art. 5º, LXIX e Lei n. 12.016/2009 -, ajuizada por IRENE 

THOMAZELLI LUZ e OUTROS em desfavor do MUNICÍPIO DE RIO BRANCO 

e tendo por autoridade coatora o Prefeito Antônio Xavier de Araújo, em 

que, entre outros, aquela requer a concessão dos benefícios da 

assistência judiciária gratuita. Juntou documentos. É o relato do 

necessário. Decido de forma sucinta e objetivamente fundamentada – 

CRFB/88, art. 93, IX –, diante da excessiva quantidade de feitos em 

andamento sob a responsabilidade do magistrado subscrevente, bem 

como metas diversas de produtividade impostas e a serem cumpridas. O 

mandado de segurança é concedido para proteger direito líquido e certo, 

não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, 

ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica 

sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, 

seja de que categoria for e quais forem as funções que exerça, 

equiparando-se a esta, para os efeitos da Lei n. 12.016/2009, os 

representantes ou órgãos de partidos políticos e os administradores de 

entidades autárquicas, bem como os dirigentes de pessoas jurídicas ou as 

pessoas naturais no exercício de atribuições do poder público, somente 

no que disser respeito a essas atribuições – CRFB/1988, art. 5º, LXIX; Lei 

n. 12.016/2009, art. 1º e § 1º. Em que pese o pedido de concessão de 

gratuidade de justiça com a exordial e alegação de hipossuficiência, 

decisão de indeferimento – Id. Num. 23358414 - e recolhimento/pagamento 

– Id. Num. 24368929 -, trato de “ação gratuita”, em que não há a 

cobrança/exigência das custas, taxas/emolumentos processuais e 

condenação em honorários – Enunciados n. 512 da Súmula do STF e n. 

105 da Súmula do STJ; Constituição do Estado de Mato Grosso, art. 10, 

XXII; Lei n. 12.016/2009, art. 25. Nesses termos: “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. PRELIMINARES. DESERÇÃO. AUSÊNCIA DE 

COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO DE CUSTAS . MANDADO DE 

SEGURANÇA É AÇÃO GRATUITA (ART. 10, XXII , CE). AUSÊNCIA DE 

JUNTADA DA CÓPIA DA INTIMAÇÃO DA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. 

EXISTÊNCIA DE MEIO DIVERSO PARA AFERIR A TEMPESTIVIDADE DO 

RECURSO. PRELIMINARES AFASTADAS. MÉRITO. IMUNIDADE DAS 

ENTIDADES SINDICAIS. IMPOSSÍVEL AVERIGUAR A INCIDÊNCIA NO CASO. 

ÔNUS DO ART. 333, I, DO CPC/1973. ART. 150, § 4º. NÃO 
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DEMONSTRAÇÃO DO CARÁTER ESSENCIAL À INSTITUIÇÃO DOS 

SERVIÇOS PRESTADOS. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DA CONDIÇÃO DE 

SUSBSTITUTO TRIBUTÁRIO. OFÍCIO JUNTADO AOS AUTOS PRINCIPAIS 

DANDO CONTA DA CIÊNCIA DO AGRAVANTE. RECURSO DESPROVIDO. O 

Mandado de Segurança é ação gratuita, de acordo com previsão do art. 

10, XXII , da Constituição Estadual de Mato Grosso. É despicienda a 

juntada de cópia da intimação da decisão agravada quando existem outros 

meios idôneos para averiguar a tempestividade da interposição do agravo. 

O próprio constituinte estabelece, originariamente, limitação ao direito à 

imunidade tributária por ele conferido aos sindicatos (art. 150, § 4º, CF), 

devendo ser respeitado tal parâmetro na aferição concreta da incidência 

do instituto. Incumbe ao autor a demonstração da exigibilidade de seu 

direito (art. 333, I, CPC/1973).” (TJMT, N.U 0182919-52.2015.8.11.0000, , 

MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E 

COLETIVO, Julgado em 02/10/2017, Publicado no DJE 09/10/2017) A 

petição inicial aparenta preencher os requisitos essenciais – NCPC, art. 

319 e ss. -, deverá preencher os estabelecidos pela lei processual e 

indicará, além da autoridade coatora, a pessoa jurídica que esta integra, à 

qual se acha vinculada ou da qual exerce atribuições – Lei n. 12.016/2009, 

art. 6º, caput –, uma vez que ao despachar a inicial o juiz ordenará, entre 

providências outras, que se notifique o coator do conteúdo da petição 

inicial, enviando-lhe a segunda via apresentada com as cópias dos 

documentos, a fim de que, no prazo de 10 (dez) dias, preste as 

informações, bem como que se dê ciência do feito ao órgão de 

representação judicial da pessoa jurídica interessada, enviando-lhe cópia 

da inicial sem documentos, para que, querendo, ingresse no feito - Lei n. 

12.016/2009, art. 7º. Isso posto, DETERMINO a intimação da parte 

impetrante, fazendo-o através do(a) advogado(a)/defensor(a) público(a) – 

NCPC, art. 269 e ss. -, a notificação do(a) coator(a), a fim de que, no 

prazo de 10 (dez) dias, preste as informações, bem como que se dê 

ciência do processo ao órgão de representação judicial da pessoa jurídica 

interessada para, querendo, ingresse – Lei n. 12.016/2009, art. 7º, I a III – 

e, por fim, decorrido o prazo do(a) coator(a) in albis ou não, certifique e 

remeta os autos ao(à) representante do Ministério Público, fazendo-o com 

a intimação pessoal por carga, remessa ou meio eletrônico - Lei n. 

8.625/1993, art. 41, IV c/c NCPC, arts. 180, caput e 183, § 1º, que opinará 

no prazo fixado de 10 (dez) dias, retornando-me concluso com ou sem 

parecer/manifestação deste – Lei n. 12.016/2009, art. 12, caput e 

parágrafo único. Cumpra, expedindo o necessário, entre os quais o 

mandado notificatório. Às providências. De Araputanga-MT por Rio 

Branco-MT, 19 de abril de 2020 - 20:32:18. (assinado digitalmente) Renato 

J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000964-70.2019.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO FIGUEIRA MOREIRA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA OAB - MT0009309A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE RIO 

BRANCO Certidão Processo: 1000964-70.2019.8.11.0052; Valor causa: 

R$ 11.976,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)/

[Aposentadoria por Invalidez, Auxílio-Doença Acidentário, Benefício 

Assistencial (Art. 203,V CF/88)]; Recuperando: Sim/Não - Urgente: 

Sim/Não - Pode cumprir fora do expediente: Sim/Não. Certifico que em 

contato telefônico com o Dr. Roberto Gomes de Azevedo, fica agendada a 

perícia para a data de 4/6/2020, a partir das 08:00 horas. RIO BRANCO, 23 

de abril de 2020 MARCIA KUSTHER PREISIGKE Gestor(a) Judiciário(a) 

SEDE DO VARA ÚNICA DE RIO BRANCO E INFORMAÇÕES: Rua Cáceres, 

s/n, Centro, RIO BRANCO - MT - CEP: 78275-000 TELEFONE: (65) 

32571295

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000907-52.2019.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

IDE DE SALES FEITOSA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA TERESA BOUSADA DIAS KOSHIAMA OAB - MT0012685A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE RIO 

BRANCO Certidão Processo: 1000907-52.2019.8.11.0052; Valor causa: 

R$ 12.669,12; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)/

[Aposentadoria por Invalidez, Auxílio-Doença Previdenciário] ; 

Recuperando: Sim/Não - Urgente: Sim/Não - Pode cumprir fora do 

expediente: Sim/Não. Certifico que em contato telefônico com o Dr. Roberto 

Gomes de Azevedo, fica agendada a perícia para a data de 4/6/2020, a 

partir das 08:00 horas. RIO BRANCO, 23 de abril de 2020 MARCIA 

KUSTHER PREISIGKE Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO VARA ÚNICA DE 

RIO BRANCO E INFORMAÇÕES: Rua Cáceres, s/n, Centro, RIO BRANCO - 

MT - CEP: 78275-000 TELEFONE: (65) 32571295

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000598-31.2019.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO BERTO PAULINO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS LOPES DA SILVA OAB - MT15800/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE RIO 

BRANCO Certidão Processo: 1000598-31.2019.8.11.0052; Valor causa: 

R$ 11.976,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)/

[Aposentadoria por Invalidez, Auxílio-Doença Previdenciário] ; 

Recuperando: Sim/Não - Urgente: Sim/Não - Pode cumprir fora do 

expediente: Sim/Não. Certifico que em contato telefônico com o Dr. Roberto 

Gomes de Azevedo, a perícia agendada para o dia 3/4/2020, fica 

reagendada para a data de 4/6/2020, a partir das 08:00 horas. RIO 

BRANCO, 23 de abril de 2020 MARCIA KUSTHER PREISIGKE Gestor(a) 

Judiciário(a) SEDE DO VARA ÚNICA DE RIO BRANCO E INFORMAÇÕES: 

Rua Cáceres, s/n, Centro, RIO BRANCO - MT - CEP: 78275-000 TELEFONE: 

(65) 32571295

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000615-67.2019.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO ALVES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO PIMENTA DE FARIAS OAB - MT0015715S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE RIO 

BRANCO Certidão Processo: 1000615-67.2019.8.11.0052; Valor causa: 

R$ 11.976,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)/

[Restabelecimento]; Recuperando: Sim/Não - Urgente: Sim/Não - Pode 

cumprir fora do expediente: Sim/Não. Certifico que em contato telefônico 

com o Dr. Roberto Gomes de Azevedo, a perícia agendada para o dia 

3/4/2020, fica reagendada para a data de 4/6/2020, a partir das 08:00 

horas. RIO BRANCO, 23 de abril de 2020 MARCIA KUSTHER PREISIGKE 

Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO VARA ÚNICA DE RIO BRANCO E 

INFORMAÇÕES: Rua Cáceres, s/n, Centro, RIO BRANCO - MT - CEP: 

78275-000 TELEFONE: (65) 32571295

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 37988 Nr: 1130-61.2015.811.0052

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Erisvaldo Carlos dos Santos, Ronielton Bento 

da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: César Luiz Branicio da Silva - 

OAB:MT - 21373-O

 Aqui se tem ação penal cuja denúncia foi ofertada em desfavor de 

Erisvaldo Carlos dos Santos e Ronielton Bento da Silva

Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 05 DE AGOSTO DE 

2020, às 14h15, oportunidade em que serão ouvidas as testemunhas 

Erasmo Mateus da Silva e Cristiano Pinto Ferreira, bem como o 
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interrogatório dos réus.

INTIME-SE os réus.

INTIMEM-SE/REQUISITEM-SE as testemunhas.

ATENTE-SE o Sr. Gestor Judiciário, que se houver testemunhas/partes 

residentes em outras Comarcas, estas deverão ser ouvidas através de 

Carta Precatória.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 40578 Nr: 1131-12.2016.811.0052

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Charles Adriano Vasque da Silva, Adenilson 

de Paula

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Isabela Caroline Ferreira 

Machado - OAB:MT - 21711-O, Isis Alves Pacheco - OAB:MT - 

24821-O

 Aqui se tem ação penal cuja denúncia foi ofertada em desfavor de 

Charles Adriano Vasque da Silva e Adenilson de Paula.

Diante manifestação de referência 161, defiro o petitório, bem como, 

nomeio como defensor dativo a Dra. Isis Alves Pacheco, OAB/MT 24821, 

para patrocinar a defesa do réu Charles Adriano Vasque da Silva.

Saliento que os honorários advocatícios serão fixados em sentença, de 

acordo com a complexidade e zelo que a causa requer.

Ademais, designo audiência de instrução e julgamento para o dia 05 DE 

AGOSTO DE 2020, às 13h30, oportunidade em que serão ouvidas as 

testemunhas Rodenilson da Silva Batista e Jéssica Manéa Alves da Cruz, 

e será feito o interrogatório dos acusados.

INTIME-SE os réus.

INTIMEM-SE/REQUISITEM-SE as testemunhas.

ATENTE-SE o Sr. Gestor Judiciário, que se houver testemunhas/partes 

residentes em outras Comarcas, estas deverão ser ouvidas através de 

Carta Precatória.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 41066 Nr: 1400-51.2016.811.0052

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Erivan Medeiros dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: William Silva Canuto - 

OAB:10454/RN

 Aqui se tem ação penal em desfavor de Erivan Medeiros dos Santos.

Finalizada a fase instrutória, abra-se vista ao Ministério público para 

apresentação de alegações finais, posteriormente a defesa, no prazo 

legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 11813 Nr: 1135-93.2009.811.0052

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Josino Francisco de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cosme José da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudinéia Custódia de 

Assunção - OAB:MT - 12.604

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Aqui se tem Ação de Usucapião Extraordinário de imóvel particular, 

proposta por Josino Francisco de Souza em face de Cosme José da Silva.

 Consta no autos: a) Memorial Descritivo do aludido imóvel usucapiendo, 

às págs. 42-44; b) Declaração de Posse n. 09/2010, emitida pelo 

Departamento de Fiscalização e Tributos da Prefeitura Municipal de 

Lambari D’Oeste-MT, à pág. 57; e c) Certidão de Localização n. 

09060-7CD/2010, emitida pelo Instituto de Terras de Mato Grosso 

(INTERMAT), à pág. 60.

Manifestação do Ministério Pública pela ausência de interesse no presente 

feito, às págs.116-125.

 Da assistência judiciária gratuita

Considerando a condição econômico-financeira da parte autora, declarada 

na petição inicial, defiro os benefícios da gratuidade judiciária, nos moldes 

do artigo 98 e seguintes do Código de Processo Civil.

À Secretaria Judicial:

 Certifique-se se os confinantes estão identificados nos autos. Caso 

negativo, à parte autora para identificá-los e promover sua citação, no 

prazo de 15 dias.

Caso positivo, cite-se, por mandado, aquele cujo nome estiver no 

registrado o imóvel usucapiendo, bem como os confinantes e, por edital 

com prazo de 30 (trinta) dias, o requerido em lugar incerto e dos eventuais 

interessados, para contestarem a ação no prazo de 15 (quinze) dias, 

contendendo advertências legal. Decorrido o prazo para resposta, à 

curadoria especial.

Intime-se por via postal, para que manifestem interesse na causa, os 

representantes da Fazenda Pública da União, dos Estados e dos 

Município, no prazo de 30 dias.

 Defiro a cota ministerial (às págs. 116-125). Extraia-se cópia dos autos e 

remeta-as à Delegacia de Polícia Judiciária Civil para apurar possível crime 

de desobediência em relação à INTERMAT.

 Com o cumprimento de todas as diligências descritas e transcorrido o 

prazo de resposta correspondente a cada uma das intimações 

determinadas, voltem-me os autos conclusos

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Marcos André da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 53411 Nr: 1711-97.2018.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rosimar Morelli dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Deyvison Barreto de Souza - 

OAB:MT - 23202-O, Marcio José da Silva - OAB:MT - 16225

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Aguarde-se a realização da Perícia Médica, conforme decisão (ref. 49).

Após, tornem os autos conclusos para prolação da sentença.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 39869 Nr: 761-33.2016.811.0052

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Andréa Kelvia Coelho Gomes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Líder do Consórcio do Seguro 

DPVAT S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos Lopes da Silva - 

OAB:MT - 15.800

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACKSON FREIRE JARDIM 

SANTOS - OAB:26992/A, Luiz Henrique Vieira - OAB:26.417-A/MT

 Certifico e dou fé que em contato telefônico com o Dr. Roberto Gomes de 

Azevedo, fica agendada a perícia para a data de 4/6/2020, a partir das 

08:00 horas.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 40180 Nr: 883-46.2016.811.0052

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adão Pedro Tiso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Maurício Jorge da Cunha 

- OAB:MT - 2.493

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que em contato telefônico com o Dr. Roberto Gomes de 

Azevedo, fica agendada a perícia para a data de 4/6/2020, a partir das 

08:00 horas.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1072024/4/2020 Página 775 de 870



 Cod. Proc.: 53411 Nr: 1711-97.2018.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rosimar Morelli dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Deyvison Barreto de Souza - 

OAB:MT - 23202-O, Marcio José da Silva - OAB:MT - 16225

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que em contato telefônico com o Dr. Roberto Gomes de 

Azevedo, fica agendada a perícia para a data de 4/6/2020, a partir das 

08:00 horas.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000200-50.2020.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

DEOCLECIANA ALBUQUERQUE PEREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO PIMENTA DE FARIAS OAB - MT0015715S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

MARCOS ANDRE DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE RIO 

BRANCO DECISÃO Processo: 1000200-50.2020.8.11.0052. AUTOR(A): 

DEOCLECIANA ALBUQUERQUE PEREIRA REU: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL Aqui se tem ação em que se busca o reconhecimento 

judicial do direito à concessão do benefício previdenciário de 

aposentadoria por idade de segurado especial (rural), com pedido de 

tutela de urgência, proposta por Deocleciana Albuquerque Pereira em face 

do Instituto Nacional do Seguro Social. A parte autora pugno pela 

concessão da assistência judiciária gratuita. DECIDO. O artigo 98 do 

Código de Processo Civil estabelece que: “A pessoa natural ou jurídica, 

brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as 

custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito 

à gratuidade da justiça, na forma da lei.”. Ademais, o artigo 99, §3º, do 

aludido códex, institui que presumir-se-á verdadeira a alegação de 

pobreza, na acepção jurídica da palavra, realizada por pessoa 

exclusivamente natural. Entretanto, há de se dizer que o magistrado, ao 

analisar o pedido, não está vinculado este requisito. E, quando se verificar 

a existência de fatos que possam demonstrar a capacidade financeira do 

jurisdicionando, deve indeferir o pedido. Em detida análise à petição inicial 

e aos documentos que a instruem, verifica-se que a parte autora declarou 

conviver em união estável, a mais de 32 anos, com Walter David Magosso, 

qualificado como pecuarista, conforme Escritura Pública de Declaração de 

União Estável, (Id. 30683550). Além do indicativo de que residem no imóvel 

rural denominado Fazenda Conquista, ressai das notas fiscais 

apresentadas que, a autora e seu companheiro auferem uma renda 

mensal considerável com a venda de leite “in natura”, valores que 

ultrapassam R$ 2.000,00 e, mesmo que variáveis, evidenciam que, em 

tese, poderia arcar com as custas processuais. Desta forma, pode-se 

afirmar que a presunção de pobreza não opera automaticamente, neste 

caso ora analisado, com a simples declaração afirmada pela autora, de 

que não possui condições de arcar com as custas processuais no 

momento. Ante o exposto, não havendo demonstração com precisão que 

a parte autora se enquadra, ainda que temporariamente, nos termos do 

artigo 98 e seguintes do Código de Processo Civil, é necessário que sejam 

trazidos aos autos outros documentos que forem julgados pertinentes 

para análise do pedido. Intime-se a parte autora, por intermédio de seu 

causídico constituído, para que, em 15 (quinze) dias, forneça outros 

elementos para melhor avaliação de eventual hipossuficiência ou procede 

ao pagamento das taxas e custas iniciais. Poderá a autora apresentar: a) 

do inteiro teor das duas últimas declarações de Imposto de Renda seu e 

em nome do seu companheiro ou cônjuge; b) das certidões dos cartórios 

de registro de imóveis que demonstrem a existência ou não de bens em 

seu nome e em nome do seu companheiro ou cônjuge; c) da certidão do 

órgão de trânsito que demonstre a existência ou não de veículos em seu 

nome e em nome do seu companheiro ou cônjuge; d) certidão de 

existência ou inexistência de propriedade de semoventes sua ou em nome 

do seu companheiro ou cônjuge. No mesmo prazo, deverá apresentar a 

mesma relação de documentos supradita em relação ao seu companheiro, 

tudo para efeitos de se analisar a condição econômica doméstica, quesito 

essencial para se aferir a necessidade de concessão da gratuidade dos 

serviços judiciários. Frise-se que eventual inércia implicará no 

cancelamento da distribuição da presente demanda. Após o prazo 

estabelecido, com ou sem manifestação, tornem-me os autos conclusos. 

Marcos André da Silva Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000220-41.2020.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE FATIMA MOURA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREZA ANGELICA D AMICO DA SILVA OAB - MT22687/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MARCOS ANDRE DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE RIO 

BRANCO DECISÃO Processo: 1000220-41.2020.8.11.0052. REQUERENTE: 

MARIA DE FATIMA MOURA REQUERIDO: INSS INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURIDADE SOCIAL Aqui se tem ação em que se busca o 

reconhecimento judicial do direito à concessão do benefício previdenciário 

de pensão por morte de segurado especial (rural), com pedido de tutela de 

urgência, proposta por Maria de Fátima Moura em face do Instituto 

Nacional do Seguro Social. A parte autora aduziu ter convivo em união 

estável com Antônio Gouveia, falecido em 14/06/2019, com quem conviveu 

por mais de 30 anos em regime de econômica familiar e dependência 

economicamente. Declarou, também, que o falecido era segurado especial 

à época do óbito. Relatou ter postulado administrativamente o pedido para 

concessão do benefício pretendido, em 20/08/2019, pleito esse indeferido 

pela parte requerida, sob o fundamento de falta de qualidade de 

dependente. Ante tais asserções, a parte autora pugnou pela concessão 

de tutela de urgência, para que a parte requerida conceda desde logo o 

benefício previdenciário pretendido, aduzindo a presença dos requisitos 

legais para tanto. É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. Da 

assistência judic iár ia gratui ta Considerando a condição 

econômico-financeira da parte autora, declarada na petição inicial, defiro 

os benefícios da gratuidade judiciária, nos moldes do artigo 98 e seguintes 

do Código de Processo Civil. Da tutela antecipada de urgência O artigo 

300, do Código de Processo Civil, estabelece que será concedida a tutela 

de urgência desde que verificada a presença da probabilidade do direito e 

do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Ocorre que, o 

art. 300, §3º, do Código de Processo Civil, estabelece que não será 

concedida antecipação de tutela quando há risco de irreversibilidade dos 

efeitos da decisão concessiva da tutela antecipada. É o caso destes 

autos, pois, caso seja antecipada a tutela para que, desde já, sejam pagos 

valores à parte autora a título de pensão por morte, há o risco de que, 

caso a demanda seja julgada improcedente, não se possa vir a recuperar 

os valores já recebidos. Essa conclusão fica ainda mais evidente quando 

se constata que a autora é pessoa economicamente hipossuficiente, como 

se percebe pelo fato de ela ter pedido assistência judiciária gratuita. Por 

derradeiro, registro que, uma vez reconhecido o direito em sentença, as 

diferenças daí provenientes serão pagas, fato que demonstra também a 

inexistência de prejuízo. Ademais, compulsando os autos, embora a parte 

autora tenha instruído a inicial com alguns documentos que possam 

denotar o início de prova material, para a concessão do benefício pleiteado 

nestes autos é necessária a produção de prova testemunhal para 

reforçar a prova documental apresentada. Assim, INDEFIRO O PEDIDO DE 

ANTECIPAÇÃO DA TUTELA que teria a finalidade de antecipar a 

concessão da aposentadoria. De outro viés, esclareço que deixo de 

designar audiência preliminar de que trata o artigo 334 do Código de 

Processo Civil porque, em feitos que tem por objeto aposentadoria, o réu, 

Autarquia Federal, não concilia-se e nem transaciona e, por ser assim, 

eventual designação de audiência apenas representaria mais morosidade 

no andamento processual, ferindo, portanto, um direito constitucional da 

autora na condição de idosa. Cite-se a autarquia ré para que, no prazo de 

30 (trinta) dias, apresente contestação, oportunidade na qual deverá 

apresentar extrato CNIS e/ou extrato Plenus da parte autora e do “de 

cujus”. Na mesma oportunidade, poderá especificar as provas que 

pretende produzir, justificando sua pertinência, nos moldes da lei vigente 
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lei processual civil, sob risco de preclusão. Em seguinte, intime-se a parte 

autora para, querendo, apresentar réplica, no prazo de 15 dias. Na mesma 

oportunidade, poderá indicar as provas que pretende produzi, justificando 

sua pertinência, nos moldes da lei vigente lei processual civil, sob risco de 

preclusão. Com o cumprimento de todas as diligências descritas e 

transcorrido o prazo de resposta correspondente a cada uma das 

intimações determinadas, voltem-me os autos conclusos. Marcos André 

da Silva Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000212-64.2020.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

EDIMILSON TEIXEIRA DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO PIMENTA DE FARIAS OAB - MT0015715S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

MARCOS ANDRE DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE RIO 

BRANCO DECISÃO Processo: 1000212-64.2020.8.11.0052. AUTOR(A): 

EDIMILSON TEIXEIRA DE SOUZA REU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL Aqui se tem ação em que se busca o reconhecimento judicial do 

direito à concessão de benefício previdenciário por incapacidade de 

segurado obrigatório (contribuinte individual), com pedido de tutela de 

urgência, proposta por Edimilson Teixeira de Souza em face do Instituto 

Nacional do Seguro Social. A parte autora pugnou pela concessão da 

assistência judiciária gratuita. DECIDO. O artigo 98 do Código de Processo 

Civil estabelece que: “A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou 

estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as 

despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à 

gratuidade da justiça, na forma da lei.”. Ademais, o artigo 99, §3º, do 

aludido códex, institui que presumir-se-á verdadeira a alegação de 

pobreza, na acepção jurídica da palavra, realizada por pessoa 

exclusivamente natural. Entretanto, há de se dizer que o magistrado, ao 

analisar o pedido, não está vinculado este requisito. E, quando se verificar 

a existência de fatos que possam demonstrar a capacidade financeira do 

jurisdicionando, deve indeferir o pedido. Compulsando os autos, 

verifica-se que a parte autora ostenta a qualificação profissional 

microempresário, razão pela qual alegou ter ser contribuinte individual, e, 

neste casos, em tese, poder arcar com as custas processuais. Desta 

forma, pode-se afirmar que a presunção de pobreza não opera 

automaticamente, neste caso ora analisado, com a simples declaração 

afirmada pela parte autora, de que não possui condições de arcar com as 

custas processuais no momento. Ante o exposto, não havendo 

demonstração com precisão que a parte autora se enquadra, ainda que 

temporariamente, nos termos do artigo 98 e seguintes do Código de 

Processo Civil, é necessário que sejam trazidos aos autos outros 

documentos que forem julgados pertinentes para análise do pedido. 

Intime-se a parte autora, por intermédio de seu causídico constituído, para 

que, em 15 (quinze) dias, forneça outros elementos para melhor avaliação 

de eventual hipossuficiência ou, desde já, proceder ao pagamento das 

taxas e custas iniciais. Poderá o autor apresentar: a) do inteiro teor das 

duas últimas declarações de Imposto de Renda; b) das certidões dos 

cartórios de registro de imóveis que demonstrem a existência ou não de 

bens em seu nome; c) da certidão do órgão de trânsito que demonstre a 

existência ou não de veículos em seu nome; d) certidão de existência ou 

inexistência de propriedade de semoventes. No mesmo prazo, deverá 

apresentar a mesma relação de documentos supradita em relação ao seu 

cônjuge, tudo para efeitos de se analisar a condição econômica 

doméstica, quesito essencial para se aferir a necessidade de concessão 

da gratuidade dos serviços judiciários. Ressalte-se que as sobreditas 

informações deverão ser apresentadas em nome do requerente, enquanto 

pessoa física e jurídica, por tratar-se de empresa individual (MEI). Frise-se 

que eventual inércia implicará no cancelamento da distribuição da presente 

demanda. Após o prazo estabelecido, com ou sem manifestação, 

tornem-me os autos conclusos. Marcos André da Silva Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000255-98.2020.8.11.0052
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE RIO 

BRANCO DECISÃO Processo: 1000255-98.2020.8.11.0052. EXEQUENTE: 

BANCO DO BRASIL SA EXECUTADO: EVANILDO ALEIXO ALEGRE Aqui se 

tem Ação de Execução de Título Extrajudicial (cédula rural pignoratícia), 

proposta pelo Banco do Brasil S.A. em face de Evanildo Aleixo Alegre. 

Compulsando os autos, verifica-se que parte autora não apresentou 

comprovante de recolhimento de taxas e custas de distribuição inicial. Dito 

isso, fixo o prazo de 15 dias para comprovar nos autos, ou proceder com 

o pagamento das taxas e custas de distribuição, sob risco de 

cancelamento da distribuição, nos termos do artigo 290 do Código de 

Processo Civil. Após o prazo estabelecido, com ou sem manifestação, 

tornem-me os autos conclusos. Marcos André da Silva Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000213-49.2020.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:
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Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO PIMENTA DE FARIAS OAB - MT0015715S (ADVOGADO(A))
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INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

MARCOS ANDRE DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE RIO 

BRANCO DECISÃO Processo: 1000213-49.2020.8.11.0052. AUTOR(A): 

AUGUSTO ALVES DOS SANTOS REU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL Aqui se tem ação em que se busca o reconhecimento judicial do 

direito à concessão do benefício previdenciário de aposentadoria por 

idade de segurado especial (rural), com pedido de tutela de urgência, 

proposta por Augusto Alves dos Santos em face do Instituto Nacional do 

Seguro Social. O autor, nascido em 03/01/1956, possui, atualmente, 64 

anos de idade. A parte autora aduziu, na petição inicial, desempenhar 

atividade rural em regime de economia familiar desde tenra idade até os 

dias atuais. Asseverou ter postulado administrativamente a concessão do 

benefício previdenciário de aposentadoria por idade em 30/09/2019, pleito 

esse indeferido pela Autarquia ré, sob o fundamento de não comprovação 

de atividade rural pelo período de carência legalmente exigido. Ante tais 

asserções, por entender que preenche os requisitos legais (idade e 

qualidade de segurado especial), a parte autora pugnou pela concessão 

de tutela de urgência, para o fim de que a requerida conceda desde logo o 

benefício em questão. É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. Da 

regularização da representação – vício sanável Compulsando os autos, 

verifica-se que a procuração particular outorgada pela autora, pessoa não 

alfabetizada, não foi assinada na presença de duas testemunhas, 

conforme determina o artigo 595 do Código Civil. Intime-se a parte autora 

para, no prazo de 15 dias, regularizar o instrumento de procuração, nos 

termos do artigo 595 do Código Civil, sob risco de indeferimento da petição 

inicial. Tratando-se de vício sanável, o feito prosseguirá, sem prejuízo de 

eventual extinção do feito sem resolução do mérito, por indeferimento da 

inicial, na hipótese de inércia da parte autora. Da assistência judiciária 

gratuita Considerando a condição econômico-financeira da parte autora, 

declarada na petição inicial, defiro os benefícios da gratuidade judiciária, 

nos moldes do artigo 98 e seguintes do Código de Processo Civil. Da tutela 

antecipada de urgência O artigo 300, do Código de Processo Civil, 

estabelece que será concedida a tutela de urgência desde que verificada 

a presença da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao 

resultado útil do processo. A probabilidade do direito da parte autora é 

demonstrada pelos documentos que instruem a inicial. A parte autora 

apresentou cópia de sua certidão de casamento, constando sua 

qualificação como lavrador – certidão expedida na mesma data do ato 

celebrado, em 25/03/1987, (Id. 30806021). Consta nos autos certificado de 

alistamento militar, datado de 10/05/1975, qualificando-o como lavrador. 

Apresentou, também, cópia carteira de identidade de beneficiário como 

trabalhador rural, datada de 1988. Acareou aos autos cópia de sua 

Identidade Sindical, com filiação no Sindicato Rural dos Trabalhadores 

Rurais de S. J. dos Quatro Marcos, datada de 1989. Bem assim, 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1072024/4/2020 Página 777 de 870



apresentou cópia de sua Identidade Sindical posterior, com filiação ao 

Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Rio Branco-MT, em 10/03/1998. 

Trouxe aos autos cópia de instrumento particular de comodato de imóvel 

rural, figurando como comodatário de 3,00 alqueires (7,26 hectares), com 

vigência a contar da data de 14/07/2007 a 14 de março de 2017 (10 anos) 

– contrato celebrado em 14 de março de 2007. Bem assim, apresentou 

cópia de sua Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS), 

demonstrando que possuía vínculo como trabalhador rural de 01/08/2004 a 

20/01/2006 e 01/07/2009 a 21/08/2012. De outro vértice, o perigo da 

demora se constata na natureza alimentar do benefício pretendido, 

configurando-se, assim, um dano irreparável para o autor, que, já 

debilitado pela idade avançada, tenha que continuar a desempenhar 

atividade rural para suprir a necessidade de subsistência própria e da 

família. Desse modo, em análise perfunctória, própria desta fase 

processual, verifica-se que a parte requerente logrou êxito em demonstrar 

o preenchimento dos requisitos legais. Ante o exposto, DEFIRO O PEDIDO 

DE ANTICIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA para determinar à parte 

requerida que proceda com a implantação do benefício de aposentadoria 

por idade de segurado especial (rural) em favor do autor. Via de 

consequência, determino que a Secretaria expeça ofício à APSADJ, 

devidamente instruído pela integralidade dos documentos que o referido 

setor de implantação reputa necessários. O descumprimento injustificado 

desta ordem implicará em execução de multa a ser oportunamente 

arbitrada, além de remessa das peças necessárias ao Ministério Público e 

a outros órgãos legitimados ao manejo da ação civil pública por 

improbidade administrativa, bem como para adoção de outras medidas 

previstas no nosso ordenamento jurídico. De outro viés, esclareço que 

deixo de designar audiência preliminar de que trata o artigo 334 do Código 

de Processo Civil porque, em feitos que tem por objeto aposentadoria, o 

réu, Autarquia Federal, não concilia-se e nem transaciona e, por ser 

assim, eventual designação de audiência apenas representaria mais 

morosidade no andamento processual, ferindo, portanto, um direito do 

autor na condição de idoso. Cite-se a Autarquia ré para que, no prazo de 

30 (trinta) dias, apresente contestação, oportunidade na qual deverá 

apresentar extrato CNIS e/ou extrato Plenus da parte autora e, se casado 

ou em união estável, do respectivo cônjuge/convivente. Marcos André da 

Silva Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE RIO 

BRANCO DECISÃO Processo: 1000226-48.2020.8.11.0052. AUTOR: 

ISABEL GONCALVES DO PRADO REU: INSS INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURIDADE SOCIAL Aqui se tem ação em que se busca o 

restabelecimento de benefício previdenciário por incapacidade de 

segurada obrigatória (empregada doméstica), com pedido de tutela de 

urgência, proposta por Isabel Gonçalves do Prado em face do Instituto 

Nacional do Seguro Social. A autora alegou, na petição inicial, ser 

portadora de esclerose hipocampal, identificada pela CID 10: G402, 

patologia que lhe incapacita para o trabalho. Asseverou ter postulado 

administrativamente a concessão do benefício previdenciário de 

aposentadoria por invalidez, pleito esse deferido pela parte requerida até 

25/04/2020 (data da cessação), sob a justificativa de não constatação de 

incapacidade laborativa. Declarou que, em que pese a decisão 

administrativa da benesse, a incapacidade não teria cessado, razão pela 

qual pugnou pela concessão da antecipação dos efeitos da tutela de 

urgência, para o fim de que a requerida restabeleça desde logo o 

benefício. É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. Da assistência 

judiciária gratuita Considerando a condição econômico-financeira da parte 

autora, declarada na petição inicial, defiro os benefícios da gratuidade 

judiciária, nos moldes do artigo 98 e seguintes do Código de Processo 

Civil. Da tutela antecipada de urgência O artigo 300, do Código de 

Processo Civil, estabelece que será concedida a tutela de urgência desde 

que verificada a presença da probabilidade do direito e do perigo de dano 

ou risco ao resultado útil do processo. A probabilidade do direito da parte 

autora é demonstrada pelos exames clínicos e laboratoriais que instruem a 

inicial. O laudo médico contemporâneo presente nos autos, datado de 

14/11/2019, data posterior à perícia revisional, atesta que a autora é 

portadora do quadro clínico descrito na petição inicial (CID 10: G402). 

Verifica-se, ainda, que o quadro clínico da autora a impede de 

desenvolver atividade laborativa em função dos riscos, além de importante 

distúrbio cognitivo de memória e atenção, (Id. 30872788. De outro vértice, 

o perigo da demora ou risco ao resultado útil do processo é constatado 

pela natureza alimentar do benefício em questão, vez que a demora na 

implantação poderá causar dano de difícil reparação, pela ausência de 

renda para provimento de sua subsistência. Desse modo, em análise 

perfunctória, própria desta fase processual, verifica-se que a requerente 

logrou êxito em demonstrar o preenchimento dos requisitos legais. Ante o 

exposto, DEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA 

para determinar à parte requerida que proceda com a implantação do 

benefício de auxílio-doença em favor da requerente, até o julgamento do 

mérito. Via de consequência, determino que a Secretaria expeça ofício à 

APSADJ, devidamente instruído pela integralidade dos documentos que o 

referido setor de implantação reputa necessários. O descumprimento 

injustificado desta ordem implicará em execução de multa a ser 

oportunamente arbitrada, além de remessa das peças necessárias ao 

Ministério Público e a outros órgãos legitimados ao manejo da ação civil 

pública por improbidade administrativa, bem como para adoção de outras 

medidas previstas no nosso ordenamento jurídico. De outro viés, 

esclareço que deixo de designar audiência preliminar de que trata o artigo 

334 do Código de Processo Civil porque, em feitos que tem por objeto 

aposentadoria, o réu, Autarquia Federal, não concilia-se e nem 

transaciona e, por ser assim, eventual designação de audiência apenas 

representaria mais morosidade no andamento processual, ferindo, 

portanto, um direito do autor na condição de idoso. Lado outro, determino 

que seja procedida a citação e intimação do demandado, mediante 

remessa dos autos, para, querendo, apresentar contestação, no prazo de 

30 dias. No caso de pretender-se produção de prova técnica, poderá a 

parte ré apresentar, desde logo, quesitos e indicar assistente técnico. 

Após, a Secretaria deste Juízo deverá intimar a parte requerente de que 

ela tem o prazo de 15 (quinze) dias para apresentação de eventuais 

quesitos para formulação da perícia médica, bem como para que posse 

indicar assistente técnico. Assim, nomeio, desde já, como perito o Dr. 

Roberto Gomes de Azevedo, CRM-MT, n. 1958, para efetuar a perícia em 

data e horário oportunamente agendados pela Secretaria Judicial, a ser 

realizada no Prédio do Fórum da Comarca de Rio Branco-MT. Tangente 

aos honorários periciais, nos modelos da Resolução n. 305/2014 – 

CJF-RES, expedida pelo Conselho da Justiça Federal, fixo-os em R$ 

600,00 (seiscentos reais). Justifica-se a elevação dos honorários além de 

R$ 200,00, eis que a Comarca encontra peculiaridades que tornam 

imensamente não atraente a aceitação do múnus por peritos médicos, 

como, por exemplo, o difícil acesso, a escassez de serviços, etc. Desse 

modo, a experiência tem mostrado que apenas com a promessa de 

elevação nos honorários tem-se logrado nomeação de médicos. Deverá o 

perito responder aos quesitos formulados pelas partes. Deverá o perito 

responder aos quesitos formulados pelas partes e os seguintes quesitos 

do Juízo: a) A parte autora é portadora de deficiência/moléstia/doença? De 

que tipo? b) A parte autora é incapacitada para trabalhar? c) A 

incapacidade da parte autora para o trabalho é parcial ou total? Explique. 

d) A incapacidade da parte autora para o trabalho é permanente ou 

temporária? Caso temporária, por quanto tempo é a incapacidade da 

autora? e) Havendo incapacidade, aproximadamente desde quando ela 

existe? f) É possível dizer quando a incapacidade será cessada 

(prognóstico)? Se sim, em quanto meses ou anos? Intime-se a parte 

autora, por meio de seu advogado constituído, para comparecimento na 

data e local agendados. Instrua-se o ofício a ser remetido ao perito com os 

quesitos apresentados pelas partes. Por fim, elaborado o laudo e 

encartado aos autos, intimem-se as partes para manifestação em 15 dias. 

Com o cumprimento de todas as diligências descritas e transcorrido o 

prazo de resposta correspondente a cada uma das intimações 

determinadas, voltem-me os autos conclusos para julgamento. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. MARCOS ANDRÉ DA SILVA Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000227-33.2020.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO VICENTE DE OLIVEIRA (AUTOR(A))
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE RIO 

BRANCO DECISÃO Processo: 1000227-33.2020.8.11.0052. AUTOR(A): 

JOAO VICENTE DE OLIVEIRA REU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL Aqui se tem ação em que se busca o reconhecimento judicial do 

direito à concessão do benefício previdenciário de aposentadoria por 

idade de segurado especial (rural), com pedido de tutela de urgência, 

proposta por João Vicente de Oliveira em face do Instituto Nacional do 

Seguro Social. O autor, nascido em 08/12/1938, possui, atualmente, 81 

anos de idade. A parte autora aduziu, na petição inicial, desempenhar 

atividade rural em regime de economia familiar há mais de 40 anos. 

Asseverou ter postulado administrativamente a concessão do benefício 

previdenciário de aposentadoria por idade em 18/10/2017, pleito esse 

indeferido pela Autarquia ré, sob o fundamento de não comprovação de 

atividade rural pelo período de carência legalmente exigido. Ante tais 

asserções, por entender que preenche os requisitos legais (idade e 

qualidade de segurado especial), a parte autora pugnou pela concessão 

de tutela de urgência, para o fim de que a requerida conceda desde logo o 

benefício em questão. É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. 

Prioridade de tramitação De proêmio, defiro a prioridade de tramitação 

processual, nos termos do art. 71 da Lei n. 10.741/2003. Desta forma, 

proceda a secretaria os devidos procedimentos. Da assistência judiciária 

gratuita Considerando a condição econômico-financeira da parte autora, 

declarada na petição inicial, defiro os benefícios da gratuidade judiciária, 

nos moldes do artigo 98 e seguintes do Código de Processo Civil. Da tutela 

antecipada de urgência O artigo 300, do Código de Processo Civil, 

estabelece que será concedida a tutela de urgência desde que verificada 

a presença da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao 

resultado útil do processo. A probabilidade do direito da parte autora é 

demonstrada pelos documentos que instruem a inicial. A parte autora 

apresentou cópia de sua certidão de casamento com Doselina G. Santana, 

constando sua qualificação como lavrador – certidão expedida na mesma 

data do ato celebrado, em 16/09/1979, (Id. 30877051). Em seguida, 

apresentou Identidade Sindical em nome de Doselina da Glória Santana, 

filiada ao STTRS de Rio Branco-MT na data de 18/02/2009. Acostou aos 

autos cópia do Título de Propriedade Rural adquirido por meio de Projeto de 

Assentamento de Reforma Agrária regularizado pelo INCRA – título emitido 

em 28/08/1998. Bem assim, apresentou declaração, emitida pela 

Superintendência Regional de Rondônia (INCRA), de exploração de imóvel 

rural (PA Cujubim-RO) desde 10/101/1990 até 09/12/2003, em 

consonância com a declaração emitida pela EMPAER-RO, que atesta o 

mesmo período – declarações datada de 24/08/2009, (39877054). 

Acareou aos autos, ainda, cópia de sua Identidade Sindical, com filiação 

no STTRS de Rio Branco desde 26/07/1981. Trouxe aos autos cópia da 

sentença prolatada nos autos distribuído sob o cód. 11875, pela qual este 

Juízo reconhece a qualidade de segurada especial (rural) de Doselina da 

Glória Santana de Oliveira, datada de 02/02/2011, e mantida pelo TRF1 ao 

julgar a Apelação n; 0059114064.2011.4.01.9199/MT, (Id. 30877061 e Id. 

30877066). De outro vértice, o perigo da demora se constata na natureza 

alimentar do benefício pretendido, configurando-se, assim, um dano 

irreparável para o autor, que, já debilitado pela idade avançada, tenha que 

continuar a desempenhar atividade rural para suprir a necessidade de 

subsistência própria e da família. Desse modo, em análise perfunctória, 

própria desta fase processual, verifica-se que a parte requerente logrou 

êxito em demonstrar o preenchimento dos requisitos legais. Ante o 

exposto, DEFIRO O PEDIDO DE ANTICIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA 

para determinar à parte requerida que proceda com a implantação do 

benefício de aposentadoria por idade de segurado especial (rural) em 

favor do autor. Via de consequência, determino que a Secretaria expeça 

ofício à APSADJ, devidamente instruído pela integralidade dos documentos 

que o referido setor de implantação reputa necessários. O 

descumprimento injustificado desta ordem implicará em execução de multa 

a ser oportunamente arbitrada, além de remessa das peças necessárias 

ao Ministério Público e a outros órgãos legitimados ao manejo da ação civil 

pública por improbidade administrativa, bem como para adoção de outras 

medidas previstas no nosso ordenamento jurídico. De outro viés, 

esclareço que deixo de designar audiência preliminar de que trata o artigo 

334 do Código de Processo Civil porque, em feitos que tem por objeto 

aposentadoria, o réu, Autarquia Federal, não concilia-se e nem 

transaciona e, por ser assim, eventual designação de audiência apenas 

representaria mais morosidade no andamento processual, ferindo, 

portanto, um direito do autor na condição de idoso. Cite-se a Autarquia ré 

para que, no prazo de 30 (trinta) dias, apresente contestação, 

oportunidade na qual deverá apresentar extrato CNIS e/ou extrato Plenus 

da parte autora e, se casado ou em união estável, do respectivo 

cônjuge/convivente. Marcos André da Silva Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE RIO 

BRANCO DECISÃO Processo: 1000198-80.2020.8.11.0052. AUTOR: JOSE 

FERRARI REU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Aqui se 

tem ação em que se busca o reconhecimento judicial do direito à 

concessão do benefício previdenciário de aposentadoria por idade de 

segurado especial (rural), com pedido de tutela de urgência, proposta por 

José Ferrari em face do Instituto Nacional do Seguro Social. O autor, 

nascido em 09/01/1952, possui, atualmente, 68 anos de idade. A parte 

autora aduziu, na petição inicial, desempenhar atividade rural em regime de 

economia familiar desde tenra idade até os dias atuais. Asseverou ter 

postulado administrativamente a concessão do benefício previdenciário de 

aposentadoria por idade em 24/10/2019, pleito esse indeferido pela 

Autarquia ré, sob o fundamento de não comprovação de atividade rural 

pelo período de carência legalmente exigido. Ante tais asserções, por 

entender que preenche os requisitos legais (idade e qualidade de 

segurado especial), a parte autora pugnou pela concessão de tutela de 

urgência, para o fim de que a requerida conceda desde logo o benefício 

em questão. É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. Da assistência 

judiciária gratuita Considerando a condição econômico-financeira da parte 

autora, declarada na petição inicial, defiro os benefícios da gratuidade 

judiciária, nos moldes do artigo 98 e seguintes do Código de Processo 

Civil. Da tutela antecipada de urgência O artigo 300, do Código de 

Processo Civil, estabelece que será concedida a tutela de urgência desde 

que verificada a presença da probabilidade do direito e do perigo de dano 

ou risco ao resultado útil do processo. A probabilidade do direito da parte 

autora é demonstrada pelos documentos que instruem a inicial. A parte 

autora apresentou cópia de sua certidão de casamento constando sua 

qualificação como lavrador – certidão expedida na mesma data do ato 

celebrado, em 19/05/1975, (Id. 30657338). Trouxe aos autos cópia de 

instrumento particular de compra e venda de imóvel rural, denominado 

Estância Ferreirinha, situado na comunidade rural Sexta Secção, município 

de Salto do Céu-MT, tendo a parte autora figurado como promitente 

comprador – contrato celebrado em 08/04/2003, (Id. 30658293). Bem 

assim, apresentou certidão de localização de imóvel rural, emitida pela 

Prefeitura Municipal de Salto do Céu-MT, constando que o imóvel do 

requerente, denominado Estância Ferreirinha, é situado na comunidade 

rural Sexta Secção, Colônia Rio Branco, município de Salto do Céu-MT, (Id. 

30657340). Apresentou, também, notas fiscais de compra de implementos 

e/ou insumos agrícolas, com endereço indicado na Estância Ferreirinha, 

datadas nos anos de 2004, 2006, 2007, 2010, 2011, 2012, 2015, 2016, 

2017, 2018 e 2019, (Id. 30658295). De outro vértice, o perigo da demora 

se constata na natureza alimentar do benefício pretendido, 

configurando-se, assim, um dano irreparável para o autor, que, já 

debilitado pela idade avançada, tenha que continuar a desempenhar 

atividade rural para suprir a necessidade de subsistência própria e da 

família. Desse modo, em análise perfunctória, própria desta fase 

processual, verifica-se que a parte requerente logrou êxito em demonstrar 

o preenchimento dos requisitos legais. Ante o exposto, DEFIRO O PEDIDO 

DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA para determinar à parte 

requerida que proceda com a implantação do benefício de aposentadoria 

por idade de segurado especial (rural) em favor do autor. Via de 
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consequência, determino que a Secretaria expeça ofício à APSADJ, 

devidamente instruído pela integralidade dos documentos que o referido 

setor de implantação reputa necessários. O descumprimento injustificado 

desta ordem implicará em execução de multa a ser oportunamente 

arbitrada, além de remessa das peças necessárias ao Ministério Público e 

a outros órgãos legitimados ao manejo da ação civil pública por 

improbidade administrativa, bem como para adoção de outras medidas 

previstas no nosso ordenamento jurídico. De outro viés, esclareço que 

deixo de designar audiência preliminar de que trata o artigo 334 do Código 

de Processo Civil porque, em feitos que tem por objeto aposentadoria, o 

réu, Autarquia Federal, não concilia-se e nem transaciona e, por ser 

assim, eventual designação de audiência apenas representaria mais 

morosidade no andamento processual, ferindo, portanto, um direito do 

autor na condição de idoso. Cite-se a Autarquia ré para que, no prazo de 

30 (trinta) dias, apresente contestação, oportunidade na qual deverá 

apresentar extrato CNIS e/ou extrato Plenus da parte autora e, se casado 

ou em união estável, do respectivo cônjuge/convivente. Marcos André da 

Silva Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000214-34.2020.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

ROSALINA BALBINA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL WASNIESKI OAB - MT0015469S-A (ADVOGADO(A))

MAURICIO VIEIRA SERPA OAB - MT12758-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

MARCOS ANDRE DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE RIO 

BRANCO DECISÃO Processo: 1000214-34.2020.8.11.0052. AUTOR: 

ROSALINA BALBINA REU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 

Aqui se tem ação em que se busca o reconhecimento judicial do direito à 

concessão do benefício previdenciário de aposentadoria por idade de 

segurado especial (rural), com pedido de tutela de urgência, proposta por 

Josalina Balbina em face do Instituto Nacional do Seguro Social. A autora, 

nascida em 26/03/1964, possui, atualmente, 56 anos de idade. A parte 

autora aduziu, na petição inicial, desempenhar atividade rural em regime de 

economia familiar desde tenra idade até os dias atuais. Asseverou ter 

postulado administrativamente a concessão do benefício previdenciário de 

aposentadoria por idade em 08/06/2019, pleito esse indeferido pela 

Autarquia ré, sob o fundamento de não comprovação de atividade rural 

pelo período de carência legalmente exigido. Ante tais asserções, por 

entender que preenche os requisitos legais (idade e qualidade de 

segurado especial), a parte autora pugnou pela concessão de tutela de 

urgência, para o fim de que a requerida conceda desde logo o benefício 

em questão. É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. Da assistência 

judiciária gratuita Considerando a condição econômico-financeira da parte 

autora, declarada na petição inicial, defiro os benefícios da gratuidade 

judiciária, nos moldes do artigo 98 e seguintes do Código de Processo 

Civil. Da tutela antecipada de urgência O artigo 300, do Código de 

Processo Civil, estabelece que será concedida a tutela de urgência desde 

que verificada a presença da probabilidade do direito e do perigo de dano 

ou risco ao resultado útil do processo. A probabilidade do direito da parte 

autora é demonstrada pelos documentos que instruem a inicial. A parte 

autora apresentou cópia de sua certidão de casamento religioso, 

constando a qualificação de seu cônjuge como lavrador – certidão 

expedida 05/12/1997 e do ato celebrado em 20/04/1007, (Id. 30815840). 

Em seguida, apresentou comprovantes de consumo de energia elétrica de 

unidade consumidora de imóvel rural, emitidos em seu nome, referentes 

aos anos de 2010, 2013, 2014, 2015 e 2016. Trouxe aos autos cópia de 

instrumento particular de compra e venda de imóvel rural, denominado Sítio 

Terra Boa, situado na comunidade rural Jataí, município de Salto do 

Céu-MT, tendo a parte autora figurado como promissária vendedora – 

contrato celebrado em 12/03/2010, (Id. 30816460). Apresentou 

comprovante de contribuição sindical ao STTRs de Salto do Céu-MT, com 

referência aos anos de 2009 e 2010, (Id. 30816453 e Id. 30816466). Bem 

assim, acareou aos autos cópia da Ficha de Matrícula Escolar de seu filho, 

constando o endereço residencial rural, referente ao ano letivo de 1999, 

(Id. 30816475). Acostou aos autos notas fiscais de compra e venda de 

implementos e/ou insumos agrícolas, referentes aos anos de 2006, 2008, 

2009, 2014, 2016 e 2017. De outro vértice, o perigo da demora se 

constata na natureza alimentar do benefício pretendido, configurando-se, 

assim, um dano irreparável para o autor, que, já debilitado pela idade 

avançada, tenha que continuar a desempenhar atividade rural para suprir 

a necessidade de subsistência própria e da família. Desse modo, em 

análise perfunctória, própria desta fase processual, verifica-se que a 

parte requerente logrou êxito em demonstrar o preenchimento dos 

requisitos legais. Ante o exposto, DEFIRO O PEDIDO DE ANTICIPAÇÃO 

DOS EFEITOS DA TUTELA para determinar à parte requerida que proceda 

com a implantação do benefício de aposentadoria por idade de segurado 

especial (rural) em favor da parte autora. Via de consequência, determino 

que a Secretaria expeça ofício à APSADJ, devidamente instruído pela 

integralidade dos documentos que o referido setor de implantação reputa 

necessários. O descumprimento injustificado desta ordem implicará em 

execução de multa a ser oportunamente arbitrada, além de remessa das 

peças necessárias ao Ministério Público e a outros órgãos legitimados ao 

manejo da ação civil pública por improbidade administrativa, bem como 

para adoção de outras medidas previstas no nosso ordenamento jurídico. 

De outro viés, esclareço que deixo de designar audiência preliminar de 

que trata o artigo 334 do Código de Processo Civil porque, em feitos que 

tem por objeto aposentadoria, o réu, Autarquia Federal, não concilia-se e 

nem transaciona e, por ser assim, eventual designação de audiência 

apenas representaria mais morosidade no andamento processual, ferindo, 

portanto, um direito do autor na condição de idoso. Cite-se a Autarquia ré 

para que, no prazo de 30 (trinta) dias, apresente contestação, 

oportunidade na qual deverá apresentar extrato CNIS e/ou extrato Plenus 

da parte autora e, se casado ou em união estável, do respectivo 

cônjuge/convivente. Marcos André da Silva Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000222-11.2020.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DO PERPETUO SOCORRO DE OLIVEIRA LEITE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS LOPES DA SILVA OAB - MT15800/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (REU)

Magistrado(s):

MARCOS ANDRE DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE RIO 

BRANCO DECISÃO Processo: 1000222-11.2020.8.11.0052. AUTOR(A): 

MARIA DO PERPETUO SOCORRO DE OLIVEIRA LEITE REU: INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Aqui se tem ação em que se 

busca o reconhecimento judicial do direito à concessão do benefício 

previdenciário de aposentadoria por idade de segurado especial (rural), 

com pedido de tutela de urgência, proposta por Maria do Perpétuo Socorro 

em face do Instituto Nacional do Seguro Social. A autora, nascida em 

12/11/1953, possui, atualmente, 66 anos de idade. A parte autora aduziu, 

na petição inicial, desempenhar atividade rural em regime de economia 

familiar desde o ano de 2003. Asseverou ter postulado 

administrativamente a concessão do benefício previdenciário de 

aposentadoria por idade em 05/12/2018, pleito esse indeferido pela 

Autarquia ré, sob o fundamento de não comprovação de atividade rural 

pelo período de carência legalmente exigido. Ante tais asserções, por 

entender que preenche os requisitos legais (idade e qualidade de 

segurado especial), a parte autora pugnou pela concessão de tutela de 

urgência, para o fim de que a requerida conceda desde logo o benefício 

em questão. É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. Da assistência 

judiciária gratuita Considerando a condição econômico-financeira da parte 

autora, declarada na petição inicial, defiro os benefícios da gratuidade 

judiciária, nos moldes do artigo 98 e seguintes do Código de Processo 

Civil. Da tutela antecipada de urgência O artigo 300, do Código de 

Processo Civil, estabelece que será concedida a tutela de urgência desde 

que verificada a presença da probabilidade do direito e do perigo de dano 

ou risco ao resultado útil do processo. Ocorre que, o art. 300, §3º, do 

Código de Processo Civil, estabelece que não será concedida antecipação 

de tutela quando há risco de irreversibilidade dos efeitos da decisão 

concessiva da tutela antecipada. É o caso destes autos, pois, caso seja 

antecipada a tutela para que, desde já, sejam pagos valores à parte autora 

a título de aposentadoria, há o risco de que, caso a demanda seja julgada 

improcedente, não se possa vir a recuperar os valores já recebidos. Essa 

conclusão fica ainda mais evidente quando se constata que a autora é 
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pessoa economicamente hipossuficiente, como se percebe pelo fato de 

ela ter pedido assistência judiciária gratuita. Por derradeiro, registro que, 

uma vez reconhecido o direito em sentença, as diferenças daí 

provenientes serão pagas, fato que demonstra também a inexistência de 

prejuízo. Ademais, compulsando os autos, embora a parte autora tenha 

instruído a inicial com alguns documentos que possam denotar o início de 

prova material, para a concessão do benefício pleiteado nestes autos é 

necessária a produção de prova testemunhal para reforçar a prova 

documental apresentada. Assim, INDEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO 

DA TUTELA que teria a finalidade de antecipar a concessão da 

aposentadoria. De outro viés, esclareço que deixo de designar audiência 

preliminar de que trata o artigo 334 do Código de Processo Civil porque, em 

feitos que tem por objeto aposentadoria, o réu, Autarquia Federal, não 

concilia-se e nem transaciona e, por ser assim, eventual designação de 

audiência apenas representaria mais morosidade no andamento 

processual, ferindo, portanto, um direito constitucional da autora na 

condição de idosa. Cite-se a autarquia ré para que, no prazo de 30 (trinta) 

dias, apresente contestação, oportunidade na qual deverá apresentar 

extrato CNIS e/ou extrato Plenus da parte autora e, se casado ou em união 

estável, do respectivo cônjuge/convivente. Na mesma oportunidade, 

poderá especificar as provas que pretende produzir, justificando sua 

pertinência, nos moldes da lei vigente lei processual civil, sob risco de 

preclusão. Em seguinte, intime-se a parte autora para, querendo, 

apresentar réplica, no prazo de 15 dias. Na mesma oportunidade, poderá 

indicar as provas que pretende produzi, justificando sua pertinência, nos 

moldes da lei vigente lei processual civil, sob risco de preclusão. Com o 

cumprimento de todas as diligências descritas e transcorrido o prazo de 

resposta correspondente a cada uma das intimações determinadas, 

voltem-me os autos conclusos. Marcos André da Silva Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000223-93.2020.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DO CEU PEREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO PIMENTA DE FARIAS OAB - MT0015715S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)
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MARCOS ANDRE DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE RIO 

BRANCO DECISÃO Processo: 1000223-93.2020.8.11.0052 AUTOR(A): 

MARIA DO CEU PEREIRA REU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 

Aqui se tem ação em que se busca o reconhecimento judicial do direito à 

concessão do benefício previdenciário de aposentadoria por idade de 

segurado especial (rural), com pedido de tutela de urgência, proposta por 

Maria do Céu Pereira em face do Instituto Nacional do Seguro Social. A 

autora, nascida em 15/11/1963, possui, atualmente, 56 anos de idade. A 

parte autora aduziu, na petição inicial, desempenhar atividade rural em 

regime de economia familiar desde sua adolescência até os dias atuais. 

Asseverou ter postulado administrativamente a concessão do benefício 

previdenciário de aposentadoria por idade em 24/10/2019, pleito esse 

indeferido pela Autarquia ré, sob o fundamento de não comprovação de 

atividade rural pelo período de carência legalmente exigido. Ante tais 

asserções, por entender que preenche os requisitos legais (idade e 

qualidade de segurado especial), a parte autora pugnou pela concessão 

de tutela de urgência, para o fim de que a requerida conceda desde logo o 

benefício em questão. É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. Da 

regularização da representação – vício sanável Compulsando os autos, 

verifica-se que a procuração particular outorgada pela autora, pessoa não 

alfabetizada, não foi assinada na presença de duas testemunhas, 

conforme determina o artigo 595 do Código Civil. Intime-se a parte autora 

para, no prazo de 15 dias, regularizar o instrumento de procuração, nos 

termos do artigo 595 do Código Civil, sob risco de indeferimento da petição 

inicial. Tratando-se de vício sanável, o feito prosseguirá, sem prejuízo de 

eventual extinção do feito sem resolução do mérito, por indeferimento da 

inicial, na hipótese de inércia da parte autora. Da assistência judiciária 

gratuita Considerando a condição econômico-financeira da parte autora, 

declarada na petição inicial, defiro os benefícios da gratuidade judiciária, 

nos moldes do artigo 98 e seguintes do Código de Processo Civil. Da tutela 

antecipada de urgência O artigo 300, do Código de Processo Civil, 

estabelece que será concedida a tutela de urgência desde que verificada 

a presença da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao 

resultado útil do processo. Ocorre que, o art. 300, §3º, do Código de 

Processo Civil, estabelece que não será concedida antecipação de tutela 

quando há risco de irreversibilidade dos efeitos da decisão concessiva da 

tutela antecipada. É o caso destes autos, pois, caso seja antecipada a 

tutela para que, desde já, sejam pagos valores à parte autora a título de 

aposentadoria, há o risco de que, caso a demanda seja julgada 

improcedente, não se possa vir a recuperar os valores já recebidos. Essa 

conclusão fica ainda mais evidente quando se constata que a autora é 

pessoa economicamente hipossuficiente, como se percebe pelo fato de 

ela ter pedido assistência judiciária gratuita. Por derradeiro, registro que, 

uma vez reconhecido o direito em sentença, as diferenças daí 

provenientes serão pagas, fato que demonstra também a inexistência de 

prejuízo. Ademais, compulsando os autos, embora a parte autora tenha 

instruído a inicial com alguns documentos que possam denotar o início de 

prova material, para a concessão do benefício pleiteado nestes autos é 

necessária a produção de prova testemunhal para reforçar a prova 

documental apresentada. Assim, INDEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO 

DA TUTELA que teria a finalidade de antecipar a concessão da 

aposentadoria. De outro viés, esclareço que deixo de designar audiência 

preliminar de que trata o artigo 334 do Código de Processo Civil porque, em 

feitos que tem por objeto aposentadoria, o réu, Autarquia Federal, não 

concilia-se e nem transaciona e, por ser assim, eventual designação de 

audiência apenas representaria mais morosidade no andamento 

processual, ferindo, portanto, um direito constitucional da autora na 

condição de idosa. Cite-se a autarquia ré para que, no prazo de 30 (trinta) 

dias, apresente contestação, oportunidade na qual deverá apresentar 

extrato CNIS e/ou extrato Plenus da parte autora e, se casado ou em união 

estável, do respectivo cônjuge/convivente. Na mesma oportunidade, 

poderá especificar as provas que pretende produzir, justificando sua 

pertinência, nos moldes da lei vigente lei processual civil, sob risco de 

preclusão. Em seguinte, intime-se a parte autora para, querendo, 

apresentar réplica, no prazo de 15 dias. Na mesma oportunidade, poderá 

indicar as provas que pretende produzi, justificando sua pertinência, nos 

moldes da lei vigente lei processual civil, sob risco de preclusão. Com o 

cumprimento de todas as diligências descritas e transcorrido o prazo de 

resposta correspondente a cada uma das intimações determinadas, 

voltem-me os autos conclusos. Marcos André da Silva Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000228-18.2020.8.11.0052
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JOSE VITOR DE BARROS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:
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MARCOS ANDRE DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE RIO 

BRANCO DECISÃO Processo: 1000228-18.2020.8.11.0052. AUTOR(A): 

JOSE VITOR DE BARROS REU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS Aqui se tem ação em que se busca o restabelecimento de 

benefício previdenciário por incapacidade de segurado obrigatório, com 

pedido de tutela de urgência, proposta por José Vitor de Barros em face 

do Instituto Nacional do Seguro Social. A parte autora alegou, na petição 

inicial, ser portador de patologias de ordem ortopédica, identificadas pelas 

CIDs 10: M51.1, M54 e M99.5, quadro clínico que lhe incapacita para o 

trabalho. Asseverou ter postulado administrativamente a concessão do 

benefício previdenciário auxílio-doença, pleito esse deferido pela parte 

requerida até 30/12/2019 (data da cessação), e, em perícia revisional, não 

foi constatada a incapacidade laborativa para prorrogação. Declarou que, 

em que pese a decisão administrativa da benesse, a incapacidade não 

teria cessado, razão pela qual pugnou pela concessão da antecipação 

dos efeitos da tutela de urgência, para o fim de que a requerida 

restabeleça desde logo o benefício. É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E 

DECIDO. Da assistência judiciária gratuita Considerando a condição 

econômico-financeira da parte autora, declarada na petição inicial, defiro 

os benefícios da gratuidade judiciária, nos moldes do artigo 98 e seguintes 

do Código de Processo Civil. Da tutela antecipada de urgência O artigo 

300, do Código de Processo Civil, estabelece que será concedida a tutela 

de urgência desde que verificada a presença da probabilidade do direito e 
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do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. A probabilidade 

do direito da parte autora é demonstrada pelos exames clínicos e 

laboratoriais que instruem a inicial. Os documentos clínicos que instruem a 

inicial dão conta que o autor é portador das patologias declinas na 

narrativa autoral (CIDs 10: M51.1 e M99.5)> Além disso, o atestado médico 

mais recente, datado de 11/03/2020, data posterior à perícia médica 

revisional, afirma que o autor é portador de alterações degenerativas na 

coluna verbal, no segmento lombar, e recomenta o seu afastamento por 

180 dias, e salienta que a doença é de caráter progressivo e 

degenerativo, à Id. 30893651. De outro vértice, o perigo da demora ou 

risco ao resultado útil do processo é constatado pela natureza alimentar 

do benefício em questão, vez que a demora na implantação poderá causar 

dano de difícil reparação, pela ausência de renda para provimento de sua 

subsistência. Desse modo, em análise perfunctória, própria desta fase 

processual, verifica-se que a requerente logrou êxito em demonstrar o 

preenchimento dos requisitos legais. Ante o exposto, DEFIRO O PEDIDO DE 

ANTICIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA para determinar à parte 

requerida que proceda com a implantação do benefício de auxílio-doença 

em favor da requerente, até o julgamento do mérito. Via de consequência, 

determino que a Secretaria expeça ofício à APSADJ, devidamente 

instruído pela integralidade dos documentos que o referido setor de 

implantação reputa necessários. O descumprimento injustificado desta 

ordem implicará em execução de multa a ser oportunamente arbitrada, 

além de remessa das peças necessárias ao Ministério Público e a outros 

órgãos legitimados ao manejo da ação civil pública por improbidade 

administrativa, bem como para adoção de outras medidas previstas no 

nosso ordenamento jurídico. De outro viés, esclareço que deixo de 

designar audiência preliminar de que trata o artigo 334 do Código de 

Processo Civil porque, em feitos que tem por objeto aposentadoria, o réu, 

Autarquia Federal, não concilia-se e nem transaciona e, por ser assim, 

eventual designação de audiência apenas representaria mais morosidade 

no andamento processual, ferindo, portanto, um direito do autor na 

condição de idoso. Lado outro, determino que seja procedida a citação e 

intimação do demandado, mediante remessa dos autos, para, querendo, 

apresentar contestação, no prazo de 30 dias. No caso de pretender-se 

produção de prova técnica, poderá a parte ré apresentar, desde logo, 

quesitos e indicar assistente técnico. Após, a Secretaria deste Juízo 

deverá intimar a parte requerente de que ela tem o prazo de 15 (quinze) 

dias para apresentação de eventuais quesitos para formulação da perícia 

médica, bem como para que posse indicar assistente técnico. Assim, 

nomeio, desde já, como perito o Dr. Roberto Gomes de Azevedo, CRM-MT, 

n. 1958, para efetuar a perícia em data e horário oportunamente 

agendados pela Secretaria Judicial, a ser realizada no Prédio do Fórum da 

Comarca de Rio Branco-MT. Tangente aos honorários periciais, nos 

modelos da Resolução n. 305/2014 – CJF-RES, expedida pelo Conselho da 

Justiça Federal, fixo-os em R$ 600,00 (seiscentos reais). Justifica-se a 

elevação dos honorários além de R$ 200,00, eis que a Comarca encontra 

peculiaridades que tornam imensamente não atraente a aceitação do 

múnus por peritos médicos, como, por exemplo, o difícil acesso, a 

escassez de serviços, etc. Desse modo, a experiência tem mostrado que 

apenas com a promessa de elevação nos honorários tem-se logrado 

nomeação de médicos. Deverá o perito responder aos quesitos 

formulados pelas partes. Deverá o perito responder aos quesitos 

formulados pelas partes e os seguintes quesitos do Juízo: a) A parte 

autora é portadora de deficiência/moléstia/doença? De que tipo? b) A 

parte autora é incapacitada para trabalhar? c) A incapacidade da parte 

autora para o trabalho é parcial ou total? Explique. d) A incapacidade da 

parte autora para o trabalho é permanente ou temporária? Caso 

temporária, por quanto tempo é a incapacidade da autora? e) Havendo 

incapacidade, aproximadamente desde quando ela existe? f) É possível 

dizer quando a incapacidade será cessada (prognóstico)? Se sim, em 

quanto meses ou anos? Intime-se a parte autora, por meio de seu 

advogado constituído, para comparecimento na data e local agendados. 

Instrua-se o ofício a ser remetido ao perito com os quesitos apresentados 

pelas partes. Por fim, elaborado o laudo e encartado aos autos, intimem-se 

as partes para manifestação em 15 dias. Com o cumprimento de todas as 

diligências descritas e transcorrido o prazo de resposta correspondente a 

cada uma das intimações determinadas, voltem-me os autos conclusos 

para julgamento. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. MARCOS 

ANDRÉ DA SILVA Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE RIO 

BRANCO DECISÃO Processo: 1000243-84.2020.8.11.0052. AUTOR(A): L. 

A. L. P. REPRESENTANTE: RAFAELLY PORTES LEMES TOMAZELLI REU: 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Aqui se tem ação em 

que se busca o reconhecimento judicial do direito à concessão do 

benefício assistencial de amparo à pessoa deficiente, proposta por L. A. 

L. P., representado por Rafaelly Portes Lemes, em face do Instituto 

Nacional do Seguro Social. A parte autora alegou, na petição inicial, ser 

portador de doença denominada Transtornos do Espectro Autista 

(Autismo), identificada pela CID 10: F84.0, quadro clínico que lhe incapacita 

para a vida independente (implica em limitação ao desempenho de 

atividades ou restrição na partição social, compatíveis com a sua idade). 

Além do relato da doença incapacitante, a parte autora afirmou ser 

hipossuficiente, requerendo, portanto, a concessão de benefício de 

amparo assistencial à pessoa portadora de deficiência. Asseverou ter 

postulado administrativamente pela concessão do benefício assistencial, 

em 26/03/2015, pleito esse indeferido pela parte requerida, sob a 

justificativa de não atendimento ao critério econômico (renda per capita 

familiar incompatível). Ante tais asserções, a parte autora pugnou pela 

concessão da antecipação dos efeitos da tutela de urgência, para o fim de 

que a requerida conceda desde logo o benefício assistencial em questão. 

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. Da assistência judiciária 

gratuita Considerando a condição econômico-financeira da parte autora, 

declarada na petição inicial, defiro os benefícios da gratuidade judiciária, 

nos moldes do artigo 98 e seguintes do Código de Processo Civil. Da tutela 

antecipada de urgência O artigo 300, do Código de Processo Civil, 

estabelece que será concedida a tutela de urgência desde que verificada 

a presença da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao 

resultado útil do processo. Ocorre que, o art. 300, §3º, do Código de 

Processo Civil, estabelece que não será concedida antecipação de tutela 

quando há risco de irreversibilidade dos efeitos da decisão concessiva da 

tutela antecipada. É o caso dos autos nesta fase de cognição sumária. Em 

detida análise aos documentos clínicos colecionados com a petição inicial, 

verifica-se que a parte autora é portadora da doença declinada petição 

inicial (CID 10: F84.0) e faz uso de regular e contínuo de medicação 

(Rispiridona), bem como se recomenda o acompanhamento especial em 

sala de monitoria escolar, conforme atestados médicos datados de 

30/09/2016 (Id. 31232309) e 13/06/2018 (Id. 31232312). No entanto, além 

dos atestados médicos não serem contemporâneos, a incapacidade 

alegada não restou evidenciada a ponto de terminar a antecipação 

pleiteada, tampouco existe no caderno processual qualquer exame clínico 

ou outro documento que concretamente indique a incapacidade suscitada. 

Destarte, a prova que veio com a inicial não é contundente a ponto de 

determinar a antecipação pleiteada, uma vez que se faz necessária 

realização de prova pericial, a ser produzida em juízo sob o crivo do 

contraditório, de forma a aferir se a parte autora preenche os requisitos 

de incapacidade e socioeconômico, necessários à concessão do 

benefício vindicado. Portanto, verifico que a ausência do requisito contidos 

no artigo 300 do Código de Processo Civil, qual seja a probabilidade do 

direito, razão pela qual INDEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA, 

sem prejuízo de nova análise após a realização da perícia médica em 

Juízo. De outro viés, esclareço que deixo de designar audiência preliminar 

de que trata o artigo 334 do Código de Processo Civil porque, em feitos 

que tem por objeto aposentadoria, o réu, autarquia federal, não concilia-se 

e nem transaciona e, por ser assim, eventual designação de audiência 

apenas representaria mais morosidade no andamento processual, ferindo, 

portanto, um direito do autor na condição de idoso. Cite-se a autarquia ré 

para que, no prazo de 30 (trinta) dias, apresente contestação, 

oportunidade na qual deverá apresentar extrato CNIS e/ou extrato Plenus 

da parte autora (se existente) e de seu núcleo familiar. No mesmo prazo, 

poderá apresentar eventuais quesitos a serem respondidos pelo médico 
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perito, assim como pela Equipe Multidisciplinar do Juízo que realizará o 

estudo psicossocial/socioeconômico. Apresentada a contestação, 

intime-se a parte autora para manifestar o que entender de direito, no 

prazo de 15 dias, oportunidade na qual poderá apresentar eventuais 

quesitos a serem respondidos pelo médico perito, assim como pela Equipe 

M u l t i d i s c i p l i n a r  d o  J u í z o  q u e  r e a l i z a r á  o  e s t u d o 

psicossocial/socioeconômico, caso já não esteja apresentado com a 

petição inicial. Após, determino que se expeça ofício à Equipe 

Multidisciplinar do Juízo para que, em 30 (trinta) dias, a contar da 

intimação, realize estudo psicossocial junto à residência da parte autora, 

constando-se como objeto do estudo a análise quanto à hipossuficiência 

financeira alegada, bem como deverão ser respondidos os quesitos 

eventualmente apresentados pelas partes. Assim, nomeio, desde já, como 

perito o Dr. Roberto Gomes de Azevedo, CRM-MT, n. 1958, para efetuar a 

perícia em data e horário oportunamente agendados pela Secretaria 

Judicial, a ser realizada no Prédio do Fórum da Comarca de Rio 

Branco-MT. Tangente aos honorários periciais, nos modelos da Resolução 

n. 305/2014 – CJF-RES, expedida pelo Conselho da Justiça Federal, 

fixo-os em R$ 600,00 (seiscentos reais). Justifica-se a elevação dos 

honorários além de R$ 200,00, eis que a Comarca encontra peculiaridades 

que tornam imensamente não atraente a aceitação do múnus por peritos 

médicos, como, por exemplo, o difícil acesso, a escassez de serviços, 

etc. Desse modo, a experiência tem mostrado que apenas com a 

promessa de elevação nos honorários tem-se logrado nomeação de 

médicos. Deverá o perito responder aos quesitos formulados pelas partes 

e os seguintes quesitos do Juízo: a) A parte autora é portadora de 

deficiência/moléstia/doença? De que tipo? b) Em se tratando de menor de 

16 anos, a deficiência avaliada, considerando a idade, produz limitação no 

desempenho de atividade física, cognitiva etc? E restrição da participação 

social (art. 4º, § 2º, Decreto 6.214/07)? Há prognóstico de normal 

desenvolvimento quando da idade adulta, incluindo colocação no mercado 

de trabalho, desenvolvimento social, afetivo, etc.? c) É possível dizer 

quando a incapacidade será cessada (prognóstico)? Se sim, em quanto 

meses ou anos? Intime-se a parte autora, por meio de seu advogado 

constituído, para comparecimento na data e local agendados. Instrua-se o 

ofício a ser remetido ao perito com os quesitos apresentados nos autos. 

Por fim, elaborados os laudos e encartados aos autos, intimem-se as 

partes para manifestação em 15 dias. Com o cumprimento de todas as 

diligências descritas e transcorrido o prazo de resposta correspondente a 

cada uma das intimações determinadas, voltem-me os autos conclusos 

para julgamento. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Marcos André 

da Silva Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE RIO 

BRANCO DECISÃO Processo: 1000423-37.2019.8.11.0052. AUTOR(A): 

DIVA SANTANA DA SILVA REU: INSS INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURIDADE SOCIAL Aqui se tem ação que se busca o reconhecimento 

judicial do direito à concessão do benefício previdenciário de pensão por 

morte de segurado obrigatório, com pedido de tutela de urgência, proposta 

por Diva Santana da Silva em face do Instituto Nacional do Seguro Social. 

Tutela indeferida à Id. 22828998. Intimadas a especificarem as provas que 

ainda pretendem produzir, a autora pugnou pela produção de prova 

testemunhal, ao passo que parte requerida nada requereu. A parte autora 

apresentou pedido de reconsideração da tutela antecipada de urgência, 

tendo apresentado novas provas documentais. A parte requerida não 

arguiu preliminar ou prejudicial de mérito. É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E 

DECIDO. A parte autora apresentou pedido de reconsideração da tutela de 

antecipada de urgência, com para que a parte requerida conceda, desde 

logo, o benefício previdenciário em questão, tendo apresentado novas 

documentais. A parte autora alegou, na petição inicial, que era dependente 

de Ismael de Oliveira, falecido em 17/01/2019, com quem conviveu em 

união estável por aproximadamente 6 (seis) anos. Declarou o “de cujus”, 

quando em vida, era servidor público efetivo da Prefeitura Municipal de 

Salto do Céu, lotado na Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos, 

exercendo o cargo de Auxiliar de Serviços Gerais, desde 01/04/2009, 

tendo recolhido mensalmente as respectivas contribuições previdenciárias 

para o Regime Geral da Previdência Social. A parte autora comprovou ter 

apresentado requerimento administrativo referente ao benefício objeto 

destes autos, à Id. 20587933. Os requisitos para a concessão da tutela de 

urgência estão previstos no artigo 300, do Código de Processo Civil, quais 

sejam: a probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil 

do processo. Para demonstrar a probabilidade do seu direito, a parte 

autora apresentou Certidão de Óbito com a informação de que a 

declarante, Diva Santana da Silva, conviva com o “de cujus”, à Id. 

20567316. Apresentou, também, cópia do cadastro de cliente em 

estabelecimento comercial (Farmácia) à Id. 28462500, com inscrição de 

Ismael de Oliveira como cliente principal e Diva Santana da Silva, ora 

requerente, como “esposa-cônjuge”. À Id. 28462517, consta cópia de 

cupons fiscais do citado estabelecimento comercial, datados do ano de 

2012, em nome da autora, mas rubricado pelo “de cujos”. Há nos autos, 

ainda, cópia do cadastro de cliente em outro estabelecimento comercial 

(Loja de Eletrodomésticos), com o registro de Diva de Santana da Silva 

como “cônjuge” de Ismael de Oliveira, à Id. 28462504. Trouxe aos autos 

cupom fiscal de estabelecimento comercial (Veterinária), datado de 

24/10/2016, em nome de Diva de Santana da Silva, mas assinado por 

Ismael de Oliveira, à Id. 28462516. Além disso, o endereço do “de cujus” 

constante em seus holerites condiz com o comprovante de endereço 

apresentado pela autora, em nome próprio, à Id. 20567323. De outro 

vértice, o perigo da demora ou risco ao resultado útil do processo se 

constata na natureza alimentar do benefício pretendido, configurando-se, 

assim, um dano irreparável para a requerente, que, já debilitado pela idade 

avançada, tenha que continuar a desempenhar atividade rural para suprir 

a necessidade de subsistência própria e da família. Desse modo, em 

análise perfunctória, própria desta fase processual, verifica-se que a 

parte requerente logrou êxito em demonstrar o preenchimento dos 

requisitos legais. Ante o exposto, DEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO 

DOS EFEITOS DA TUTELA para determinar à parte requerida que proceda 

com a imediata implantação do benefício de pensão por morte em favor da 

parte autora. Via de consequência, determino que a Secretaria expeça 

ofício à APSADJ, devidamente instruído pela integralidade dos documentos 

que o referido setor de implantação reputa necessários. O 

descumprimento injustificado desta ordem implicará em execução de multa 

a ser oportunamente arbitrada, além de remessa das peças necessárias 

ao Ministério Público e a outros órgãos legitimados ao manejo da ação civil 

pública por improbidade administrativa, bem como para adoção de outras 

medidas previstas no nosso ordenamento jurídico. Expeça-se ofício à APS 

mais próxima para que, no prazo de 15 dias, encaminhe informações 

constantes no CNIS de Ismael de Oliveira, instruindo-o com as informações 

e documentos necessários. Em prosseguimento feito, não havendo óbice 

quanto ao pleito, defiro o pedido formulado pela parte autora de produção 

de prova testemunhal. Todavia, nesta oportunidade, deixo de designar 

data e horário para a audiência de instrução para inquirir as testemunhas, 

em decorrência das medidas temporárias de prevenção ao contágio pelo 

COVID-19 (Novo Coronavírus), no âmbito do Poder Judiciário do Estado de 

Mato Grosso, conforme de Portaria-Conjunta n. 249, de 18 de março de 

2020. Com o fim da suspensão dos prazos processuais, tornem-me os 

autos conclusos para designar audiência de instrução. Intime-se a parte 

requerida, mediante remessa dos autos, para, querendo, no prazo de 30 

dias, manifestar-se acerca da documentação apresentada pela parte 

autora à Id. 28461471. Com o cumprimento de todas as diligências 

descritas e transcorrido o prazo de resposta correspondente a cada uma 

das intimações determinadas, voltem-me os autos. Marcos André da Silva 

Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE RIO 

BRANCO DECISÃO Processo: 1000194-43.2020.8.11.0052. RECONVINTE: 

EDUARDO TEODORO DE ALMEIDA RECONVINDO: DEYVISON BARRETO 

DE SOUZA Aqui se tem ação declaratória de nulidade contratual cumulada 

com compensação por perdas e danos, com pedido de tutela antecipada 

de urgência, proposta por Eduardo Teodoro de Almeida em face de 

Deyvison Barreto de Souza. A parte autora alegou, na petição inicial, ter 

celebrado contrato de compra e venda de imóvel rural, no ano de 2012, 

com o requerido referente ao Lote n. 62, de área superficial de 12,10 ha 

(doze hectares e dez ares), desmembrado das fazendas Córrego das 

Pedras e São José, situado parte no município de Rio Branco-MT e parte 

em Salto do Céu-MT. Relatou que o aludido imóvel foi adquirido, no ano de 

2007, por meio do programa de reforma agrária financiado pelo Banco da 

Terra, e, atualmente, resta pendente de adimplemento dos débitos rurais e 

sujeito aos atos executórios. Em razão desses fatos, a parte autora 

aduziu que o contrato celebrado com o requerido é nulo por ausência dos 

requisitos para transferência de bens financiado pelo Programa Nacional 

de Crédito Fundiário. Ante tais asserções, a parte autora pugnou pela 

concessão da antecipação dos efeitos da tutela, para que seja 

reintegrado na área invadida. É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. 

Da assistência judiciária gratuita Considerando a condição 

econômico-financeira da parte autora declarada na petição inicial, e 

demonstrada pelos documentos à Id. 31036691, defiro os benefícios da 

gratuidade judiciária, nos moldes do artigo 98 e seguintes do Código de 

Processo Civil. Da tutela antecipada de urgência Analisando os autos e os 

documentos carreados, não se verificam elementos capazes de justificar, 

neste exame superficial, o deferimento da liminar possessória. O artigo 

561, do Código de Processo Civil, impõe 04 (quatro) condições a serem 

comprovadas pela parte autora quando da propositura da ação de 

reintegração de posse, quais sejam: a posse, a turbação ou o esbulho 

praticado pelo réu, a data da turbação o do esbulho e a perda da posse. A 

posse configura-se como entidade abstrata, que depende de elementos 

concretos para demonstrar que, efetivamente, a parte tem ou tinha 

poderes efetivos sobre a coisa no período alegado. Pela narrativa da parte 

autora posta na exordial, assim como pelo os documentos que a instruem, 

verifica-se a existência de uma ação de reintegração de posse 

(1000274-41.2019.8.11.0052 – PJe), promovida pelo ora requerido em 

face do ora autor, referente ao imóvel objeto do contrato a ser discutido 

nestes autos. Na aludida ação de reintegração de posse, foi deferida a 

liminar possessória em favor de Deyvison Barreto de Souza, ora requerido 

nesta demanda, de modo que os documentos apresentados pelo 

requerente não são suficientes para antecipar os efeitos da tutela 

jurisdicional, carecendo de elementos de convicção, ainda que nesta fase 

de cognição sumária. Não se verifica, portanto, a presença dos os 

requisitos elencados no artigo 561 do Código de Processo Civil. Dessa 

forma, impositivo, de acordo com o artigo 562 do mesmo códex, o 

indeferimento da liminar. Ante o exposto, INDEFIRO A TUTELA 

ANTECIPADA, via de consequência, faz-se necessário designar a 

audiência de justificação de que trata o artigo 562, do Código de Processo 

Civil. Todavia, neste momento, deixo de designar data e horário para a 

audiência de justificação, em razão da adoção de medidas temporárias de 

prevenção ao contágio pelo COVID-19 (Novo Coronavírus), no âmbito do 

Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, em conformidade com a 

Portaria-Conjunta n. 249, de 18 de março de 2020. Com o fim da 

suspensão dos prazos processuais, tornem-me os autos conclusos para 

designar audiência de justificação. Em detida análise à narrativa posta na 

petição inicial e os documentos que a instruem, verifica-se que a presente 

demanda é conexa aos autos do processo distribuído sob o n. 

1000274-41.2019.8.11.0052 (PJe), em razão de causa de pedir. Desse 

modo, determino a distribuição por dependência deste feito aos autos 

supracitado, com o objetivo de evitar decisões conflitantes, nos termos do 

art. 286, inciso I, Código de Processo Civil. Marcos André da Silva Juiz de 

Direito
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Juizo da Comarca de Rio Branco MT (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

MARCOS ANDRE DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE RIO 

BRANCO DECISÃO Processo: 1000844-27.2019.8.11.0052. REQUERENTE: 

ANGELO NASCIMENTO ALMEIDA REQUERIDO: JUIZO DA COMARCA DE 

RIO BRANCO MT Aqui se tem ação de pedido de Alvará para levantamento 

de valores em nome do de cujus Leidiane Ferreira Almeida proposto por 

Angelo Nascimento Almeida. Verifica-se que a falecida possuía 02 (dois) 

filhos. Intime-se o requerente para que emende a inicial, no prazo de 15 

(quinze) dias, a fim de constar as crianças no polo passivo, tendo em 

vista o que rege a Lei Civil quantos a ordem de sucessão, no artigo 1.829 

do Código de Processo Civil. Após, abra-se vistas ao Ministério Público, 

para manifestação no prazo legal. Marcos André da Silva Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1000476-18.2019.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

CARLA KARINE THOMAZELLI RIBEIRO (REQUERENTE)

IRENE THOMAZELLI LUZ (REQUERENTE)

ROMULO THOMAZELLI RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISABELA CAROLINE FERREIRA MACHADO OAB - MT0021711A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BENEDITO RIBEIRO LUZ NETO (REQUERIDO)

Outros Interessados:

FAZENDA NACIONAL - MINISTERIO DA FAZENDA (TERCEIRO 

INTERESSADO)

MUNICIPIO DE RIO BRANCO (TERCEIRO INTERESSADO)

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

MARCOS ANDRE DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE RIO 

BRANCO DECISÃO Processo: 1000476-18.2019.8.11.0052. REQUERENTE: 

IRENE THOMAZELLI LUZ, CARLA KARINE THOMAZELLI RIBEIRO, ROMULO 

THOMAZELLI RIBEIRO REQUERIDO: BENEDITO RIBEIRO LUZ NETO Aqui se 

tem inventário judicial por ocasião da abertura de sucessão de Benedito 

Ribeiro Luz Neto, ora convertido pelo rito do Arrolamento Sumário. A inicial 

veio instruída com os documentos necessários à sua propositura, 

inclusive com procurações de herdeiros nomeados. Nomeada, a 

inventariante prestou compromisso à Id. 21188615, e seguiu-se com as 

primeiras declarações à Id. 21985534. Notificadas, as Fazendas Pública 

informaram a inexistência de débito em desfavor do “de cujus”. É O 

RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. Compulsando os autos, verifica-se 

a ausência de certidão de quitação do ITCMD, razão pela qual fixo o prazo 

de 15 dias para a parte a inventariante apresentá-la ou justificar a 

impossibilidade. No mesmo prazo, poderá a parte autora/inventariante 

manifestar-se acerca da petição à Id. 22341737. Após, tornem-me os 

autos conclusos. Marcos André da Silva Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000616-52.2019.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

JURACY FERREIRA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS LOPES DA SILVA OAB - MT15800/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCOS ANDRE DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE RIO 

BRANCO DECISÃO Processo: 1000616-52.2019.8.11.0052. AUTOR(A): 

JURACY FERREIRA DA SILVA REU: BANCO BRADESCO Aqui se tem ação 

declaratória de inexistência de débito cumulada com compensação por 

danos morais, com pedido de antecipação de tutela, ajuizada por Juracy 

Ferreira da Silva em face de Banco Bradesco S.A. A requerente relatou 

ter sido surpreendido ao analisar seu extrato de histórico de 

consignações perante o INSS e constatado um empréstimo consignado em 
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sua folha de pagamento, sem que houvesse, segundo ela, solicitação de 

empréstimo. Aduziu a requerente que o mencionado empréstimo teria sido 

disponibilizado pelo Banco Bradesco S.A, no valor de R$ 911,80, em 72 

parcelas a serem pagas até janeiro de 2022. Pedido de tutela antecipada 

indeferido à Id. 22707284. Realizada a audiência de conciliação, não 

houve composição. A parte requerida, em sua contestação, arguiu a 

prescrição como prejudicial de mérito. Na ocasião, pugnou pela retificação 

do polo passivo. No mérito, a existência de relação jurídica entras as 

partes a legitimidade da cobrança dos débitos. A parte autora apresentou 

impugnação à contestação, refutando tão somente a matéria de mérito. É 

O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. Da retificação do polo passivo A 

parte requerida requereu a regularização do polo passivo para Banco 

Bradesco Financiamentos S.A. A parte autora não impugnou o pedido. Não 

havendo óbice quanto ao pleito, defiro o pedido de regularização do polo 

passivo para constar Banco Bradesco Financiamentos S.A. Proceda-se a 

Secretaria Judicial a regularização do polo passivo. Da prejudicial de 

mérito – prescrição Inicialmente, destaca-se que a relação jurídica dos 

autos é regida pelo Código de Defesa do Consumidor (CDC) e não pelo 

Código Civil como suscitado pela requerida, por tratar-se de relação de 

consumo, pois a parte autora alegou dano material e moral decorrente de 

descontos mensais em seu benefício previdenciário por empréstimo 

consignado que não contraiu, porquanto, suspostamente, não mantém 

relação jurídica com a requerida. Sendo assim, a parte autora busca o 

reconhecimento judicial de inexistência de relação jurídica com a requerida 

e, consequentemente, a compensação por dano moral decorrente dos 

prejuízos causados. Desse modo, tratando-se de pretensão deduzida por 

consumidor em face do fornecedor de serviços ou produtos, com pedidos 

relativos à declaração de nulidade de contrato em decorrência da 

prestação de um serviço não contratado, repetição de indébito e 

indenização por danos morais, não se aplicam os prazos prescricionais 

previstos no Código Civil, haja vista a configuração de relação de 

consumo, nem mesmo os prazos decadenciais estabelecidos para os 

casos de vícios do serviço (art. 26, do CDC). Em casos tais, a questão 

deve ser analisada à luz do prazo prescricional de 5 (cinco) anos 

estipulado no art. 27, do CDC. Este dispositivo é claro em trazer o prazo 

prescricional de 5(cinco) anos para a reparação dos danos causados 

pelo fato do serviço, prazo que se inicia a partir do conhecimento do dano 

e da sua autoria. No presente feito, as partes discutem a (in)existência 

relação de jurídica em decorrência do Contrato n. 806011030, conforme 

indicação nos dos descontos contidos no extrato de benefício da parte 

autora, com data de inclusão em 24/01/2016, conforme Extrato de 

Empréstimos Consignados à Id. 22302295 Dito isso, verifica-se que o 

termo inicial para contagem do prazo prescricional quinquenal pode ter 

iniciado em 24/01/2016 e, tendo a parte autora ingressado com a presente 

demanda em 02/08/2019, não há que se falar em se falar em prescrição, 

porquanto não decorreu 5 (cinco) anos. Portanto, rejeito a arguição de 

prescrição da pretensão da parte autora. Da inversão do ônus da prova A 

parte autora invocou, na petição inicial, a aplicação do Código de Defesa 

do Consumidor e seus consectários, especialmente a inversão do ônus da 

prova. Tendo em vista que a presente demanda versa sobre relação de 

consumo, impositiva se faz a condução do feito em consonância com as 

regras consumeristas. Nesses termos, há que ser dito que, para o 

desfecho do caso, há que se aplicar o artigo 6º, inciso VIII, do Código de 

Defesa do Consumidor, pois a relação retratada nos autos não é daquelas 

em que se aplicam os artigos 12 e 14 do Código de Defesa do Consumidor, 

onde a inversão do ônus da prova é "ope legis". Não se deve aplicar os 

artigos 12 e 14 do Código de Defesa do Consumidor, eis que não se trata 

de fato do produto ou serviço, mas sim de relação jurídica apontada como 

tendo vício do produto ou serviço. E sendo aplicada a regra do artigo 6º, 

inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, deve-se, antes da 

sentença, por ato do juiz, distribuir-se o ônus da prova. Nesse contexto, 

extrai-se dos autos que a parte autora alegou não ter relação jurídica com 

a requerida. Todavia, constatou que requerida tem realizado descontos 

mensais em sua folha de pagamento de benefício previdenciário por 

suposto empréstimo o qual alegou não ter contraído. Para demonstra a 

verossimilhança de suas alegações, a parte autora apresentou Histórico 

de Créditos de Benefício Previdenciário à Id. 22302295, e extrato de 

empréstimos consignados à Id. 22302295. Demais disso, constata-se a 

patente hipossuficiência técnica da parte autora, pois sua alegação 

funda-se na inexistência de relação jurídica e, por tratar-se de fato 

negativo (que não mantém relação jurídica com a requerida), pode a parte 

requerida apresentar eventual contrato de adesão físico ou contrato via 

telefone existente entre as partes. Já para a parte autora, demonstra fato 

negativo é impossível, pois equivaleria a provar o “nada” e o “nada”, 

fenomenicamente não existe. Portanto, ante à hipossuficiência técnica da 

parte autora, inverto o ônus probatório, nos termos do artigo 6º, inciso VIII, 

do Código de Defesa do Consumidor, e atribuo à ré o ônus de provar a 

improcedência do direito da autora ou que mais entender cabível. Em 

prosseguimento ao feito: Fixo o prazo de 15 (quinze) dias para que as 

partes indiquem as provas pretendidas para deslinde do feito. Em caso de 

pretensão de produção de prova testemunhal, deverão ser esclarecidos 

quais fatos serão objeto dos depoimentos, sob o risco de indeferimento da 

prova pretendida. No caso de ser pedida produção de prova técnica, 

deverão as partes formular quesitos e indicar assistente técnico, sob o 

risco de preclusão. Após, tornem-me os autos conclusos. Marcos André 

da Silva Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000857-26.2019.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS VINICIUS DE MORAIS ANGOLA (REQUERENTE)

ALINE MATEUS MENDONCA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUBENS VENTURA OAB - MT24615/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERIDO)

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

NOROESTE DE MATO GROSSO - SICREDI NOROESTE MT (REQUERIDO)

TAM LINHAS AÉREAS S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MARCOS ANDRE DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE RIO 

BRANCO DECISÃO Processo: 1000857-26.2019.8.11.0052. REQUERENTE: 

MARCOS VINICIUS DE MORAIS ANGOLA, ALINE MATEUS MENDONCA 

REQUERIDO: ITAU UNIBANCO S/A, COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE 

ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO NOROESTE DE MATO GROSSO - 

SICREDI NOROESTE MT, TAM LINHAS AÉREAS S/A Aqui se tem ação 

indenizatória por danos materiais e morais, proposta por Marcos Vinicius 

de Morais Angola e Aline Mateus Mendonça em face do Banco Itaú 

Unibanco S.A e outros. No caso em exame, consta-se que o primeiro 

requerente ostenta a qualificação profissão de servidor público municipal, 

e a segunda requerida declarou encontrar-se desempregada e convier em 

união estável, razão pela qual foi oportunizado às partes, conforme se 

denota da decisão inaugural, a apresentação de outros elementos para 

fins de avaliação da hipossuficiência econômica e doméstica. As partes 

apresentaram declaração de imposto de renda (ano-calendário 2018); 

holerite em nome do primeiro requerido; CTPS em nome da segunda 

requerida, sem vínculo empregatício; contrato de financiamento 

habitacional; documentos de identificação de 2 (duas) crianças. É O 

RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. Oportunizada às partes a 

apresentação de outros elementos para auferir a hipossuficiência 

econômica declarada, as partes trouxeram novos documentos aos autos, 

contudo, não obteve êxito em demonstrar que não tem condições de arcar 

com as custas processuais, ainda que momentaneamente. Isso porque, 

conforme se extrai dos autos, o primeiro requerido ostenta a qualificação 

profissional como servidor público municipal e aufere renda mensal de R$ 

2.118,92, e sua declaração de imposto de renda no ano-calendário de 

2018 perfaz em quase R$ 30.000,00. Demais disso, em consulta ao 

Sistema RenaJud, verifica-se que os requerentes possuem propriedade 

sobre 3 veículos automotores (2 motocicletas e 1 automóvel). Tais 

elementos probatórios são analisados no contexto da economia 

doméstica, porquanto os autores alegaram conviver em união estável. 

Frise-se que simples alegação de possui filhos dependentes, por si só, 

não caracteriza a indisponibilidade de recurso financeiros para arcas com 

a custas e taxas processuais, carecendo os autores de comprovarem 

que a renda auferida colocaria em risco o sustento familiar. Ante o 

exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE GRATUIDADE JUDICIÁRIA. Diante disso, 

fixo ao requerente o prazo impreterível de 15 (cinco) dias para que realize 

o pagamento das taxas de distribuição, sob risco de cancelamento da 

distribuição do presente feito. No caso presente feito, em razão das 

custas e taxas de distribuição alcançarem cerca de 28% da renda mensal 

bruta dos requeridos, conforme consulta o sistema de guias do TJMT, 

autorizo o seu parcelamento do débito em até 3 (três) parcelas, caso seja 

requerido, o que faço com fundamento na orientação da 
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Corregedoria-Geral de Justiça posta no Ofício Circular n. 

04/2018/GAB-J-Aux, de 06/03/2018, e na forma do artigo 98, §º, do 

Código de Processo Civil. Deverá a parte autora comprovar mês a mês a 

quitação, até o 15º dia de cada mês perante a Central de Arrecadação e 

Arquivamento desta Comarca, sob risco de cancelamento da distribuição. 

Pratiquem-se os atos próprios para registro do parcelamento. Caberá à 

autora a emissão de guia para pagamento. No caso de inadimplemento da 

autora, comunique no presente feito para análise de possível extinção da 

demanda, por ausência de pressuposto processual. Por oportuno, o 

parcelamento em tela se refere àquelas custas de distribuição do 

processo, e não abrange as despesas processuais havidas no curso do 

processo, conforme estabelece o art. 468, §8º, CNGC. Intime-se a autora 

acerca desta decisão, por intermédio de causídico constituído. Sanada a 

irregularidade, tornem-me os autos conclusos para análise da petição 

inicial. Marcos André da Silva Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000836-50.2019.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO AMANCIO SANTANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUBENS VENTURA OAB - MT24615/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MARCOS ANDRE DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE RIO 

BRANCO DECISÃO Processo: 1000836-50.2019.8.11.0052. REQUERENTE: 

PAULO AMANCIO SANTANA REQUERIDO: BANCO ITAU BMG 

CONSIGNADO S.A. Aqui se tem ação declaratória de inexistência de dívida 

cumulada com obrigação de fazer e compensação por dano moral e 

material, proposta por Paulo Amâncio Santana em face do Banco Itau BMG 

Consignado S.A., ambos qualificados nos autos. No caso em exame, 

consta-se que o requerente percebe mensalmente R$ 3,666,53, a título de 

benefício previdenciário, razão pela qual foi oportunizado a ele, conforme 

se denota da decisão inaugural, a apresentação de outros elementos para 

fins de avaliação da hipossuficiência econômica e doméstica. O autor 

trouxe aos autos que sua aposentadoria é resultado de suas 

contribuições previdenciárias enquanto mecânico de moenda e 

apresentou declaração de imposto de renda (ano-calendário 2018) É O 

RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. Oportunizada a apresentação de 

outros elementos para auferir a hipossuficiência econômica declarada, a 

parte autora trouxe novos documentos aos autos, contudo, não obteve 

êxito em demonstrar que não tem condições de arcar com as custas 

processuais, ainda que momentaneamente. Isso porque, conforme se 

extrai dos autos, o autor percebe benefício previdenciário no valor de R$ 

3,666,53 e sua declaração de imposto de renda no ano-calendário de 

2018 perfaz em cerca de R$ 43.600,00. Demais disso, a parte autora não 

colecionou outros documentos, conforme declinado na decisão anterior, 

como certidão, emitida por órgão próprio, de existência ou inexistência de 

propriedade de veículos automotores, bem móveis, imóveis ou 

semoventes. Tampouco apresentou qualquer documento em nome de seu 

cônjuge, para auferir a hipossuficiência econômica no âmbito doméstico. 

Frise-se que a parte autora justificou a necessidade de concessão da 

assistência judiciária gratuita sob o argumento que contraiu empréstimo 

consignado, no valor mensal R$ 696,32, o que não deve prosperar, 

considerando o valor que percebe mensalmente. Ademais, a parte autora 

não trouxe outros elementos, como gastos pessoais e doméstico, capaz 

de caracterizar a indisponibilidade de recursos financeiros para arcar com 

as custas e taxas processuais, carecendo o autor de comprovar que a 

renda auferida colocaria em risco o sustento próprio ou familiar. Ante o 

exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE GRATUIDADE JUDICIÁRIA. Diante disso, 

fixo ao requerente o prazo impreterível de 15 (cinco) dias para que realize 

o pagamento das taxas de distribuição, PODENDO PARCELAR O 

MONTANTE DEVIDO, sob risco de cancelamento da distribuição do 

presente feito. Intime-se a autora acerca desta decisão, por intermédio de 

causídico constituído. Sanada a irregularidade, tornem-me os autos 

conclusos para análise da petição inicial. Marcos André da Silva Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000879-84.2019.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

MAXSUELBER FERRARI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAXSUELBER FERRARI OAB - MT26680/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MARCOS ANDRE DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE RIO 

BRANCO DECISÃO Processo: 1000879-84.2019.8.11.0052. EXEQUENTE: 

MAXSUELBER FERRARI EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Aqui 

se tem ação de execução de título judicial, proposta por Maxsuelber 

Ferrari em face do Estado de Mato Grosso, na forma do artigo 910 do 

Código de Processo Civil. Tendo sido nomeado como advogado dativo, o 

autor busca a satisfação do crédito exequente decorrente de honorários 

advocatícios. Em análise à petição inicial aos documentos que a instruem, 

verifica-se que o exequente juntou as certidões exigidas pelo artigo 4º, § 

3º do Provimento n. 09/2007-CGJ, razão pela qual restam preenchidos os 

requisitos do art. 534 do Código de Processo Civil. Defiro os benefícios da 

assistência judiciária gratuita à parte exequente, nos termos do art. 98 e 

seguintes do Código de Processo Civil c.c. art. 3º, inciso V, da Lei n. 

7.603/2001. Cite-se o executado pessoalmente, por intermédio de seu 

representante judicial, para, querendo, opor embargos em 30 (trinta) dias, 

contados da juntada do mandado aos autos, não se aplicando ao caso a 

contagem prevista no art. 229 do CPC, nos termos do art. 915, § 3º do 

mesmo Diploma. Advirta-se que nos embargos, distribuídos por 

dependência a estes autos e instruídos com cópias das peças 

processuais relevantes, a Fazenda Pública poderá alegar qualquer matéria 

que lhe seria lícito deduzir como defesa no processo de conhecimento. 

Caso haja, por parte da executada, pedido de desistência do prazo para 

oposição de embargos, fica desde já homologada, devendo o trânsito em 

julgado ser certificado nos autos. Havendo desistência ou superado o 

prazo de oposição de embargos, fica, desde já, autorizada a expedição 

dos ofícios requisitórios/precatórios pela via eletrônica observando o 

Provimento n. 11/2017 do e. TJMT, em relação ao procedimento necessário 

para a realização do cálculo de liquidação pelo Departamento da 

Secretaria Auxiliar da Presidência do Tribunal de Justiça. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Marcos André da Silva Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1000274-41.2019.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

DEYVISON BARRETO DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DEYVISON BARRETO DE SOUZA OAB - MT23202/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDUARDO TEODORO DE ALMEIDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSADABE CHAVES CAETANO OAB - MT22515/O-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCOS ANDRE DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE RIO 

BRANCO DECISÃO Processo: 1000274-41.2019.8.11.0052. AUTOR(A): 

DEYVISON BARRETO DE SOUZA REU: EDUARDO TEODORO DE ALMEIDA 

Aqui se tem ação de reintegração de posse, com pedido de tutela de 

urgência, proposta por Deyvison Barreto de Souza em face de Eduardo 

Teodoro de Almeida. Recebida a inicial, este Juízo deferiu a antecipação 

dos efeitos da tutela de urgência, com o fim de reintegrar o requerido à 

posse do imóvel controvertido. Citado, o requerido, representado por 

advogado dativo, informou o cumprimento da liminar possessória. Em sua 

contestação, o requerido arguiu a preliminar de carência da ação. No 

mérito, pugnou pela improcedência da demanda, sob a ótica da função 

social da propriedade. A parte autora apresentou impugnação à 

contestação, refutando a matéria meritória apresentada pelo requerido. É 

O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. DA PRELIMINAR Carência da 

ação A parte requerida sustentou que a presente demanda carece de 

comprovação do exercício da posse pela parte autora. Verifica-se, 

portanto, que a preliminar arguida pela parte requerida confunde-se com o 

mérito da demanda, razão pela qual com ele será analisada. Em 

prosseguimento ao feito, fixo o prazo de 15 (quinze) dias para que as 

partes indiquem as provas pretendidas para deslinde do feito. Em caso de 

pretensão de produção de prova testemunhal, deverão ser esclarecidos 
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quais fatos serão objeto dos depoimentos, sob o risco de indeferimento da 

prova pretendida. No caso de ser pedida produção de prova técnica, 

deverão as partes formular quesitos e indicar assistente técnico, sob o 

risco de preclusão. Após, nada sendo requerido, remetam-se os autos 

para julgamento da lide no estado em que se encontra. Marcos André da 

Silva Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-22 EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO OU COISA CÍVEL

Processo Número: 1014371-16.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PACE PARTICIPACAO E INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA 

(AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO DEITOS OAB - RJ137125 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA AGRICOLA DE PRODUTORES DE CANA DE RIO BRANCO 

LTDA (REU)

AGROPECUARIA NOVO MILENIO LTDA (REU)

Magistrado(s):

MARCOS ANDRE DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE RIO 

BRANCO DECISÃO Processo: 1014371-16.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

PACE PARTICIPACAO E INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA REU: 

COOPERATIVA AGRICOLA DE PRODUTORES DE CANA DE RIO BRANCO 

LTDA, AGROPECUARIA NOVO MILENIO LTDA Aqui se tem Ação Cautelar 

de Exibição de Documentos, com pedido de antecipação da tutela de 

urgência, proposta por Pace Participação e Intermediação de Negócios 

LTDA em face da Cooperativa Agrícola de Produtores de Cana de Rio 

Branco LTDA – COOPERB e Agropecuária Novo Milênio LTDA. A parte 

autora propôs a presente demanda perante a 11ª Vara Cível da Comarca 

de Cuiabá-MT. Após apresentação da inicial, o mencionado Juízo, de 

ofício, declinou a competência para o processamento e julgado do feito, 

remetendo os autos para este Juízo, com fundamento nas regras de 

competência contidas no artigo 53, incisos III e IV, do CPC, combinadas 

com o Código de Defesa do Consumidor, visando facilitar a defesa dos 

direitos do consumidor. Ressai da inicial que a parte autora pretende 

executar o contrato de prestação de serviços entabulado com as 

requeridas, sendo necessária a informação oficial da produção de etano, 

objeto da presente demanda. A parta autora declarou, na petição inicial, 

que, ao firmarem contrato de prestação de serviços, elegeram o foro da 

cidade Cuiabá-MT, como competente para dirimir questões inerentes ao 

contrato em questão (Cláusula Nona do Contrato à Id. 13389778). A parte 

autora não invocou pelo microssistema da legislação consumerista. É O 

RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. Em se tratando de processo 

envolvendo relação de consumo, em regra geral, a despeito do avençado 

no contrato, o foro competente é do domicílio do consumidor, sendo-lhe, 

todavia, facultado eleger comarca diversa, podendo propor a ação no foro 

da agência ou sucursal responsável pela celebração do negócio jurídico 

objeto da demanda, bem como no foro eleito pelas partes, quando for o 

caso. É sabido que a cláusula de eleição de foro sofre relativização diante 

das regras de defesa do consumidor, que visam respeitar os princípios e 

regras de proteção ao hipossuficiente. Em detida análise ao Contrato de 

Prestação de Serviços à Id.13389778,verifica-se que a parte autora 

celebrou contrato com o Sindicato das Indústrias Sucroalcooleiras do 

Estado de Mato Grosso e suas associadas, dentre elas, as requeridas 

desta demanda. Conforme elucida o artigo 2º do Código de Defesa do 

Consumidor, consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou 

utiliza produto ou serviço como destinatário final. Todavia, frise-se que o 

Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 914.384/MT, assentou 

o entendimento no sentido de afastar a verificação de relação de consumo 

daquela decorrente de compra de insumos agrícolas por produtor rural, 

ante o seu poderio econômico, no caso concreto, que não se enquadra no 

conceito de destinatário final. No presente feito, notadamente, o objeto do 

contrato é nitidamente comercial, tendo a parte autora (contratada) 

celebrado com diversas contratantes que atuam como usinas de produção 

de álcool, o que evidencia a ausência de vulnerabilidade e hipossuficiência 

do consumidor (contratante), não justificando, em tese, a incidência do 

Código de Defesa do Consumidor em relação a competência territorial, 

como forma de facilitar a defesa de ambos e o próprio andamento 

processual, porquanto detém considerável capacidade econômica. Além 

disso, diante das disposições contidas no parágrafo único da Cláusula 

Nona, as partes elegeram o Foro da Comarca de Cuiabá-MT para dirimir as 

questões jurídicas inerentes ao contrato em questão. Vejamos: Cláusula 

Nova. Para dirimir questões litigiosas por ventura surgidas do presente 

contrato, as partes se comprometeram a submetê-las à arbitragem nos 

termos da Lei 9.307/96, a ser desenvolvida em São Paulo/SP. Parágrafo 

Único. Para as causas que não possam ser por impedimento legal, ou 

outro motivo, resolvidas por meio da arbitragem, inclusive as ações de 

execução, fica eleito o foro da Comarca de Cuiabá-MT. (Cláusula Nova, 

contrato à Id. 13389778) Dessa forma, tendo as partes elegido o Foro 

Cível da Comarca de Cuiabá-MT, não existe nenhum respaldo para que o 

feito seja processado e julgado perante este Juízo, ainda mais porque não 

existe nos autos evidência de que a relação contratual em comento tenha 

sido estabelecida neste foro. Tem-se, portanto, a necessidade de retorno 

do feito para julgamento perante a 11ª Vara Cível da Comarca de 

Cuiabá-MT. Com fundamento no artigo 66, parágrafo único, do Código de 

Processo Civil, suscito conflito de competência ao egrégio Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, indicando como competente o Juízo da 

11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT. Encaminhe-se, então, por ofício, 

cópia integral destes autos ao egrégio Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso, bem como cópia desta decisão, que deverá ser 

referenciada como razões postas por este Juízo, para a suscitação do 

conflito negativo de competência. Suspenda-se a tramitação do feito, até o 

pronunciamento do Tribunal, sobre o presente conflito. Intimem-se a parte 

autora, por intermédio de seu causídico constituído, acerca desta decisão. 

Marcos André da Silva Juiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000266-30.2020.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL RODRIGUES PORTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS FERNANDO ALVES DE BRITO OAB - MT25726/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000266-30.2020.8.11.0052 POLO ATIVO:DANIEL 

RODRIGUES PORTO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LUIS FERNANDO 

ALVES DE BRITO POLO PASSIVO: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: RIO BRANCO 

- J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 10/06/2020 Hora: 14:00 , no 

endereço: RUA CÁCERES, S/N, CENTRO, RIO BRANCO - MT - CEP: 

78275-000 . 23 de abril de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000267-15.2020.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL RODRIGUES PORTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS FERNANDO ALVES DE BRITO OAB - MT25726/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULISTA - SERVICOS DE RECEBIMENTOS E PAGAMENTOS LTDA 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000267-15.2020.8.11.0052 POLO ATIVO:DANIEL 

RODRIGUES PORTO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LUIS FERNANDO 

ALVES DE BRITO POLO PASSIVO: PAULISTA - SERVICOS DE 

RECEBIMENTOS E PAGAMENTOS LTDA FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: RIO BRANCO - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 17/06/2020 Hora: 09:00 , no endereço: RUA 

CÁCERES, S/N, CENTRO, RIO BRANCO - MT - CEP: 78275-000 . 23 de abril 

de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) 

pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000268-97.2020.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:
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DANIEL RODRIGUES PORTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS FERNANDO ALVES DE BRITO OAB - MT25726/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000268-97.2020.8.11.0052 POLO ATIVO:DANIEL 

RODRIGUES PORTO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LUIS FERNANDO 

ALVES DE BRITO POLO PASSIVO: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: RIO BRANCO 

- J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 17/06/2020 Hora: 09:30 , no 

endereço: RUA CÁCERES, S/N, CENTRO, RIO BRANCO - MT - CEP: 

78275-000 . 23 de abril de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000269-82.2020.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL RODRIGUES PORTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS FERNANDO ALVES DE BRITO OAB - MT25726/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000269-82.2020.8.11.0052 POLO ATIVO:DANIEL 

RODRIGUES PORTO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LUIS FERNANDO 

ALVES DE BRITO POLO PASSIVO: ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A. 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: RIO BRANCO 

- J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 17/06/2020 Hora: 10:00 , no 

endereço: RUA CÁCERES, S/N, CENTRO, RIO BRANCO - MT - CEP: 

78275-000 . 23 de abril de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000276-74.2020.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

ROSIANA PINHEIRO LOPES SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CESAR LUIZ BRANICIO DA SILVA OAB - MT21373-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MERCADOPAGO COM. REPRESENTACAO LTDA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000276-74.2020.8.11.0052 POLO ATIVO:ROSIANA 

PINHEIRO LOPES SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CESAR LUIZ 

BRANICIO DA SILVA POLO PASSIVO: MERCADOPAGO COM. 

REPRESENTACAO LTDA FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes 

acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: RIO BRANCO - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 

17/06/2020 Hora: 12:00 , no endereço: RUA CÁCERES, S/N, CENTRO, RIO 

BRANCO - MT - CEP: 78275-000 . 23 de abril de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000189-89.2018.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

JOZENI GOMES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO PIMENTA DE FARIAS OAB - MT0015715S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BB ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCOS ANDRE DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO SENTENÇA Processo: 

1000189-89.2018.8.11.0052. REQUERENTE: JOZENI GOMES DE SOUZA 

REQUERIDO: BB ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S.A. Processo: 

1000189-89.2018.8.11.0052. REQUERENTE: JOZENI GOMES DE SOUZA 

REQUERIDO: BB ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S.A. Visto etc. 

Dispensado o relatório, conforme art.38 da Lei 9.099/95. Trata-se de 

reclamação cível proposta por JOZENI GOMES DE SOUZA contra BB 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S.A. A parte reclamada apresentou 

preliminar de ausência de documentos indispensáveis à propositura da 

ação, afirmando que, na petição inicial, não foi juntado contrato firmado 

pelo "de cujos". Contudo, a preliminar confunde-se com o mérito e com e 

ele será apreciada. A parte promovente alegou viver em união estável com 

o Sr. Ronaldo Barbosa, que faleceu em 28/12/2012, sendo, portanto, sua 

única herdeira e inventariante do seu espólio. Afirmou que o "de cujos" 

havia aderido a um grupo de consórcio junto ao requerido e que havia sido 

contemplado, tendo sido emitida a carta de crédito, antes de seu 

falecimento. Aduziu, outrossim, ter firmado contrato Apólice de Seguro em 

Grupo, modalidade prestamista, pedindo o reconhecimento da quitação 

integral do seguro por ter o banco pago o valor que estava em conta 

corrente. A parte Reclamada afirma, na contestação, que o "de cujos" por 

ocasião da contemplação ocorrida em 12/2012, em razão de lance 

efetuado no valor de R$ 6.121,00, foi emitida carta de crédito para que o 

consorciado realizasse os procedimentos para aquisição do bem, contudo 

faleceu dias depois, sem apresentar ao Banco os documentos 

necessários para o efetivo pagamento da carta de crédito. Alegou também 

que, à época da contratação da participação do grupo de consorcio, optou 

pela não contratação do seguro. Da Seguro Prestamista. Tanto o 

instrumento do contrato apresentado pela autora, quanto pelo réu, 

demonstram que, apensar de haver previsão de contratação de seguro 

prestamista coletivo pelo, haveria de ser analisada, em cada caso, 

segundo cada apólice, a cobertura e os riscos de cada consorciado 

(veja-se item 9 das condições) No caso do contrato firmado pelo falecido, 

ficou consignado que sua apólice não estava coberta pelo seguro porque 

o banco entendeu que seu caso incluiria no grupo de risco e, por isso, sua 

apólice constou “sem seguro” (item 25 do contrato). Assim, não há falar 

em direito à declaração de quitação do seguro. Do Pagamento da Carta de 

Crédito A administradora-réu apresentou, com a contestação, extrato da 

movimentação bancária do morto referente aos pagamentos relativos ao 

consórcio. Ficou demonstrado nos autos, pelos documentos apresentados 

pela ré, que o falecido havia paga várias parcelas referentes ao consócio 

em, no dia , pagou o valor correspondente a R$ 6.121,00, a título de lance, 

tendo sido contemplado com uma carta de crédito, no valor de R$ , no dia 

As provas relativas a tais tais fatos corroboradas pela exibição que a 

viúva fez da carta de crédito juntada com a inicial. Desse modo, não 

procede a alegação da ré no sentido de que tenha o morto deixado de 

apresentar documentos para aquisição do veículo objeto do consórcio. 

Isso porque, atualmente, o que a herdeira busca, é o pagamento da carta 

de crédito e não a aquisição do veículo. Veja, inclusive, que os 

documentos apresentados pelo próprio Consórcio, demonstram que a 

proposta de consórcio se concretizou com a assinatura das partes e 

pelos pagamentos regulares que vinha o morto fazendo em relação às 

prestações correlatas. Se não bastasse isso, o próprio banco demostrou 

que o falecido, no dia 21/12/2012, efetuou o depósito de R$ 6.121,00, a 

título de lance, tendo sido emitida a carta de crédito, estando ela, a carta 

de crédito, inclusive, aos cuidados da viúva, que a apresentou com a 

inicial. Contudo, a contratação do consórcio deu-se “sem seguro” 

prestamista, conforme a própria cópia do contrato apresentada pela 

autora e replicada pelo réu. Tanto o instrumento do contrato apresentado 

pela autora, quanto pelo réu, demonstram que, apensar de haver previsão 

de contratação de seguro prestamista coletivo pelo, haveria de ser 

analisada, em cada caso, segundo cada apólice, a cobertura e os riscos 

de cada consorciado (veja-se item 9 das condições) No caso do contrato 

firmado pelo falecido, ficou consignado que sua apólice não estava 

coberta pelo seguro porque o banco entendeu que seu caso incluiria no 

grupo de risco e, por isso, sua apólice constou “sem seguro” (item 25 do 

contrato). Desse modo, não há falar em direito ao pagamento da carta de 

crédito. Nesse sentido, ,o precedente: APELAÇÃO CÍVEL. SEGUROS. 

SEGURO DE VIDA E AUXÍLIO FUNERAL. ÔNUS DA PROVA QUE NÃO SE 

INVERTE AUTOMATICAMENTE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE 

CONTRATAÇÃO. PROPOSTA DE SEGURO QUE NÃO SE FORMALIZOU. 

INEXISTÊNCIA DE PROVA DE PAGAMENTO DE PRÊMIO. Trata-se ação de 

cobrança na qual a parte demandante objetiva a condenação da requerida 

ao pagamento da indenização securitária, decorrente de seguro de vida e 
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auxílio funeral, diante da morte de seu companheiro e pai, julgada 

improcedente na origem.É aplicável o Código de Defesa do Consumidor 

nos contratos de seguro, na medida em que se trata de relação de 

consumo, consoante traduz o art. 3º, § 2º do CDC.Não obstante, o fato da 

relação firmada entre as partes ser de consumo não inverte de forma 

automática o ônus da prova, tendo em vista que a hipossuficiência deve 

ser em relação a capacidade de a produzir e não de forma impositiva em 

prol do consumidor, que deve instruir seu pedido com elementos mínimo 

que permitam a aferição dos fatos narrados, em observância a regra 

prevista no artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.Com efeito, 

como é possível verificar através do documento juntado pelos autores na 

fl. fl. 21, os demandantes acostararam aos autos a cópia da ?Proposta de 

Seguro de Vida e Acidentes Pessoais com Auxílio-Funeral?, tão somente. 

Outrossim, tal documento, por si só, não comprova a efetiva contratação 

do seguro, o que, após análise minuciosa da documentação carreada ao 

autos, não se comprova qualquer elemento mínimo dando conta de que, 

após apresentada e preenchida a proposta juntada na fl. 21, pelo de 

cujus, o contrato foi efetivamente celebrado. Os únicos contratos 

mantidos com o de cujus foram os seguros tombados sob os numeros 

2236301 e 827793, bem como o pecúlio n. 23630, os quais correspondem 

às apólices juntadas aos autos nas fls. 99/100. Provou, ainda, a 

seguradora, conforme documento colacionado nas fls. 159/160, que a 

seguradora enviou correspondência ao de cujus, em duas oportunidades, 

solicitando documentação complementar para efetivação do seguro, o que 

não foi atendido pela parte contratante, logo, não há que se falar em 

contratação, ante a ausência de atendimento dos requerimentos da 

seguradora para efetiva formalização do contrato de seguro. Sinalo que 

seria impossível determinar à demandada, que afirma não existir vínculo 

contratual em vigência, comprovar à existência de uma apólice válida ao 

tempo do sinistro, pois se trata de prova negativa.Não tendo a demandante 

demonstrado ao menos um indício de existência de um seguro vigente na 

data do sinistro, não há como socorrer o direito pretendido, o que impõe a 

manutenção da sentença que julgou improcedente a ação 

monitória.Sentença mantida.APELAÇÃO DESPROVIDA.(Apelação Cível, Nº 

70081199523, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Niwton Carpes da Silva, Julgado em: 27-06-2019) (TJ-RS - AC: 

70081199523 RS, Relator: Niwton Carpes da Silva, Data de Julgamento: 

27/06/2019, Sexta Câmara Cível, Data de Publicação: 02/07/2019). Restou 

comprovado ainda que a parte autora já recebeu saldo remanescente 

referente ao pagamento do consorcio, conforme depreende do id. 

14084267, fls. 17., a autora recebeu o valor de R$ 1.418,46, em 

25/01/2013. Do dano moral A autora pediu compensação por danos morais 

argumentando que teria direito e teria sido negado o pagamento da carta 

de crédito. Não há falar em direito compensação por dano moral, eis que 

não foi reconhecido o direito da autora. Isto posto, com fundamento no art. 

487, I, do CPC e por tudo mais que dos autos consta, JULGO 

IMPROCEDENTE o pedido inicial. Certifique-se o trânsito em julgado desta 

decisão, e ao final, arquivem-se os autos com as devidas baixas e 

anotações. Intime-se. Cumpra-se. Submeto este projeto de sentença à 

apreciação do M.M. Juiz Togado do Juizado Especial Cível de Rio Branco 

MT, e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. 

Lucélia Cristina Oliveira Rondon Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. COM 

MODIFICAÇÕES, Homologo, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 

40 da Lei nº 9.099/95. Publique-se. Intimem-se. Marcos André da Silva Juiz 

Togado

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000190-74.2018.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

CREVANEIDE APARECIDA DAMACENA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS LOPES DA SILVA OAB - MT15800/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ASSOCIACAO CONGREGACAO DESANTA CATARINA (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROBERTO RICOMINI PICCELLI OAB - SP310376 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCOS ANDRE DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO SENTENÇA Processo: 

1000190-74.2018.8.11.0052. REQUERENTE: CREVANEIDE APARECIDA 

DAMACENA REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO, ASSOCIACAO 

CONGREGACAO DE SANTA CATARINA Vistos, etc. Relatório dispensado 

(art. 38 da Lei nº 9.099/95). Cuida-se ‘ação de indenização por danos 

morais’ proposta por CREVANEIDE APARECIDA DAMACENA em desfavor 

do ESTADO DE MATO GROSSO e ASSOCIAÇÃO CONGREGAÇÃO DE 

SANTA CATARINA. Citado, os requeridos apresentaram contestação. 

Passa-se ao julgamento. Alegou a autora que, no dia 17/04/2018, realizou, 

na Associação Congregação de Santa Catarina - Hospital São Luiz, parto 

normal, pelo atendimento do Sistema Único de Saúde – SUS, custeado pelo 

reclamado Estado de Mato Grosso, na cidade de Cáceres/MT. Completou 

que, após o parto e alta médica, a reclamante dirigiu-se ao cartório da 

comarca de Rio Branco, com intuito de fazer o registro de nascimento de 

sua filha. Disse ainda que, chegando lá, obteve a informação que não 

havia como registrar a sua filha, visto que, na declaração de nascido vivo, 

foi constatado o sexo da criança como masculino, o que a impossibilitou 

de realizar o registro. Alegou ainda ter voltado ao citado hospital e a 

declaração de nascido vivo teria sido retificada. Em síntese pretende o 

autor obter indenização por dano moral decorrente de ato supostamente 

ilícito praticado pelos requeridos. O art. 37, § 6º, da Constituição Federal 

estabelece que: “As pessoas jurídicas de direito público e as de direito 

privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que 

seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o 

direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.”. 

Sobre a responsabilidade objetiva do Estado, Fernanda Marinela leciona 

que “Nessa teoria, a caracterização fica condicionada à comprovação de 

três elementos: a conduta estatal, o dano e o nexo de causalidade entre a 

conduta e o dano (...)” (in Direito Administrativo. 5º ed. Niterói: Impetus, 

2011, p. 937). Desse modo, para o reconhecimento da responsabilidade 

objetiva e reparação por dano moral decorrente de conduta comissiva, 

requer-se a demonstração da conduta (fato), do dano, e o nexo de 

causalidade entre o fato lesivo e o dano experimentado. Analisando 

detidamente os autos, verifico que a parte promovida ASSOCIACAO 

CONGREGACAO DESANTA CATARINA resolveu prontamente o erro 

material, na declaração de nascido vivo. Ressalto ainda que a parte 

promovente no momento que recebeu a Declaração também não verificou 

o citado erro, assim, não vislumbro ilegalidade ou irregularidade praticada 

pela reclamada, em razão de erro material. Em que pese às alegações da 

inicial, verifico que, conforme alegado pela própria parte autora o equívoco 

foi rapidamente corrigido. Assim, não havendo prova convincente a 

sustentar as circunstâncias fáticas descritas pela parte autora, sobretudo 

no que concerne à ilicitude do ato e danos daí advindos, ônus que lhe 

cabia e do qual não logrou se desincumbir a contento, nos termos do art. 

373, inciso I, do CPC, não há como prosperar o pleito reparatório. Sem a 

configuração dos requisitos próprios ao reconhecimento da 

responsabilidade civil do Estado não há que se falar em ato indenizável. A 

autora disse ter ocorrido ano moral porque teria sido obrigada a percorrer 

mais de 200 km para tentar corrigir o erro na declaração. Nesse caso, se 

houve dano, seria material, porque não há direito a compensação por 

danos morais pelo simples erro ao constar o sexto do nascido. Nesse 

caso, para que fosse devida a compensação por danos morais, teria que 

ter outras repercussões na intimidade, personalidade e vida privada da 

autora, o que não correu pela pronta correção do erro. Diante do exposto, 

JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado na inicial e, por consequência, 

declaro extinto o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 

487, inciso I, do Código de Processo Civil de 2015. Sem custas nem 

honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 

c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. Consoante o disposto no art. 40 da 

Lei nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação da MM. Juiz de Direito. 

L u c é l i a  C r i s t i n a  O l i v e i r a  R o n d o n  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________ 

SENTENÇA Vistos, etc. Homologo, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma 

do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Preclusa a via recursal, em nada sendo 

requerido, arquive-se com as baixas necessárias. Publique-se. 

Intimem-se. Rio Branco-MT, data registrada no sistema. Marcos André da 

Silva Juiz Togado

Comarca de Rosário Oeste

Diretoria do Fórum

Intimação
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Certidão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000169-32.2016.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA CONCEICAO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WARLEN LEMES DA SILVA OAB - MT15085-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S.A. 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MS7785-A (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE FORO 

DA COMARCA DE ROSÁRIO OESTE JUIZADOS CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO 

DE CUSTAS E TAXA PROCESSO n. 1000169-32.2016.8.11.0032 

APRESENTANTE: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO 

CREDOR: FUNDO DE APOIO AO JUDICIÁRIO - FUNAJURIS CNPJ: 

01872.837/0001-93 Nos termos do artigo 5º, §3º, do Provimento n.º 

31/2016-CGJ, fica devidamente INTIMADA a parte Devedora, para que 

efetue, no prazo de 05 (cinco) dias, o recolhimento das custas 

processuais a que foi condenado nos termos da sentença de ID 9496065 , 

valor deverá ser pago de forma separada, sendo R$ 413,40 ( 

quatrocentos e treze reais e quarenta centavos ) para recolhimento da 

guia de Custas, e R$ 153,23( cento e cinquenta e três reais e vinte e três 

centavos ) para fins de guia de Taxa. Fica cientificado que poderá 

acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – 

PRIMEIRA INSTÂNCIA”, clicar no item 11 (Custas e Taxas Finais ou 

Remanescentes), preencher os campos com o número único do processo 

e CPF do pagante. Clicar no item custas e incluir o valor, em seguida clicar 

no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema irá gerar um boleto 

único. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia 

(paga) no protocolo do fórum da Comarca de Cáceres aos cuidados da 

Central de Arrecadação e Arquivamento . Rosário Oeste , 23 de abril de 

2020. (Assinado Digitalmente) Orestina da Paixão de Abreu Gestor(a) da 

Central de Arrecadação e Arquivamento Autorizado(a) pela Consolidação 

das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pje.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Certidão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000076-98.2018.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

IRENE NUNES PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOSANGO PROMOÇÕES DE VENDAS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE FORO 

DA COMARCA DE ROSÁRIO OESTE JUIZADOS CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO 

DE CUSTAS E TAXA PROCESSO n. 1000076-98.2018.8.11.0032 

APRESENTANTE: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO 

CREDOR: FUNDO DE APOIO AO JUDICIÁRIO - FUNAJURIS CNPJ: 

01872.837/0001-93 Nos termos do artigo 5º, §3º, do Provimento n.º 

31/2016-CGJ, fica devidamente INTIMADA a parte Devedora, para que 

efetue, no prazo de 05 (cinco) dias, o recolhimento das custas 

processuais a que foi condenado nos termos da sentença de ID1411428 , 

valor deverá ser pago de forma separada, sendo R$ 413,40( quatrocentos 

e treze reais e quarenta centavos ) para recolhimento da guia de Custas, 

e R$ 149,12( cento e quarenta e nove reais e doze centavos ) para fins 

de guia de Taxa. Fica cientificado que poderá acessar o site 

www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA 

INSTÂNCIA”, clicar no item 11 (Custas e Taxas Finais ou Remanescentes), 

preencher os campos com o número único do processo e CPF do pagante. 

Clicar no item custas e incluir o valor, em seguida clicar no item taxa e 

preencher o valor da taxa. O sistema irá gerar um boleto único. Após a 

efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia (paga) no protocolo 

do fórum da Comarca de Cáceres aos cuidados da Central de 

Arrecadação e Arquivamento . Rosário Oeste , 23 de abril de 2020. 

(Assinado Digitalmente) Orestina da Paixão de Abreu Gestor(a) da Central 

de Arrecadação e Arquivamento Autorizado(a) pela Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pje.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 90764 Nr: 1609-75.2019.811.0032

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Kaique Murilo Almeida de Paula

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Leandro Henrique de Souza 

Neves - OAB:20328/O

 Dessa forma, considerando que o acusado não trouxe aos autos nenhum 

elemento capaz de afastar a concorrência dos pressupostos e requisitos 

constantes do art. 312 do CPP, MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA de 

KAIQUE MURILO ALMEIDA DE PAULA, o que faço nos termos do artigo 

312 e seguintes do Código de Processo Penal.

Em decorrência das medidas temporárias de prevenção no contágio pelo 

COVID-19, no âmbito do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso 

(Portaria-Conjunta 247/2020 e 249/2020), com retorno do atendimento 

presencial, volvam-me, IMEDIATAMENTE, os autos conclusos para 

designação de audiência de instrução e julgamento.

Consigno que o agendamento de audiências de processos relacionados a 

acusados presos terão prioridade em relação aos demais feitos criminais.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-22 EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO OU COISA CÍVEL

Processo Número: 1000630-96.2019.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

FELIPA VIEIRA DA SILVA BASTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRA NISHIMOTO BRAGA SAVOLDI OAB - MT0009216A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SUELEN BARIZON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

ROSÁRIO OESTE SENTENÇA Processo: 1000630-96.2019.8.11.0032. 

AUTOR(A): FELIPA VIEIRA DA SILVA BASTO REU: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S.A. Vistos Trata-se de ação cautelar preparatória de 

exibição de documentos proposta por Felipa Vieira da Silva Basto em face 

da Banco Bradesco Financiamentos S.A., ambos qualificados nos autos 

em epígrafe. Narra a autora, em apertada síntese, que vem sofrendo 

descontos em sua conta corrente, junto ao banco requerido, oriundos de 

um contrato de empréstimo consignado, de nº 807732091, o qual afirma 

desconhecer. Sustenta que com o escopo de esclarecer os descontos 

indevidos, requereu junto ao requerido cópia do contrato, contudo, este se 

quedou inerte à solicitação, razão pela ajuizou a presente demanda 

objetivando a exibição do documento em questão. Com a inicial, juntou 

documentos. Formada a angularidade da relação jurídica processual, a 

parte requerida contestou a ação, contudo não procedeu com a juntada do 

documento, alegando que a) não houve tentativa pela via administrativa 

para obtenção dos documentos requeridos e, subsidiariamente b) seja 

concedida dilação do prazo para exibição do contrato, pois o prazo de 5 

dias concedido não foi suficiente, ao final, requereu c) a não condenação 

em honorários sucumbenciais ante a ausência de pretensão resistida. 

Formalizados os autos, vieram conclusos para deliberação. Decido. No 

Recurso Especial representativo de controvérsia 1.349.453/MS, o STJ 

firmou o entendimento de que na Cautelar de Exibição de Documentos o 
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autor deve demonstrar que a Ação é essencial, adequada e que só há 

esse meio para a obtenção do suposto direito. Assim, para a configuração 

do interesse processual nesse tipo de demanda é preciso comprovar a 

existência da relação jurídica, o prévio pedido administrativo e o 

pagamento dos custos do serviço. A propósito: PROCESSO CIVIL. 

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C 

DO CPC. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS EM CADERNETA DE 

POUPANÇA.EXIBIÇÃO DE EXTRATOS BANCÁRIOS. AÇÃO CAUTELAR DE 

EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. INTERESSE DE AGIR. PEDIDO PRÉVIO À 

INSTITUIÇÃO FINANCEIRA E PAGAMENTO DO CUSTO DO SERVIÇO. 

NECESSIDADE. 1. Para efeitos do art. 543-C do CPC, firma-se a seguinte 

tese: A propositura de ação cautelar de exibição de documentos 

bancários (cópias e segunda via de documentos) é cabível como medida 

preparatória a fim de instruir a ação principal, bastando a demonstração 

da existência de relação jurídica entre as partes, a comprovação de prévio 

pedido à instituição financeira não atendido em prazo razoável, e o 

pagamento do custo do serviço conforme previsão contratual e 

normatização da autoridade monetária. 2. No caso concreto, recurso 

especial provido. (REsp nº. 1.349.453/MS, 2ª Seção/STJ, Rel. Min. Luis 

Felipe Salomão, julgado em 10/12/2014, DJe 02/02/2015, sem destaque no 

original). Embora o Requerido sustenta que não houve tentativa pela via 

administrativa para obtenção dos documentos, no caso concreto há prova 

desse pedido, pois o autor notificou extrajudicialmente o réu, como se 

confirma pelo documento devidamente recebido pelo representante da 

instituição financeira (ID nº. 22302590). Ademais, o Requerido não se 

opôs a alegação da autora de existência do vínculo jurídico entre as 

partes, de modo que a recusa do requerido caracteriza pretensão 

resistida a ensejar a procedência da ação e legitimar a sua 

responsabilização pelos ônus sucumbenciais. Nesse sentido: 

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL 

NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. 

AUSÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA. IMPOSSIBILIDADE DE 

CONDENAÇÃO DA INSTITUIÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 

PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 

1. Nas ações de exibição de documento, a instituição financeira é 

condenada em honorários advocatícios quando houver resistência em 

fornecer os documentos pleiteados, aplicando-se os princípios da 

sucumbência e da causalidade. 2. O Tribunal de origem consignou que não 

houve pretensão resistida, diante da falta de pedido administrativo e da 

apresentação espontânea dos documentos solicitados. Alterar essa 

conclusão demandaria o reexame da prova dos autos, inviável em recurso 

especial ante o óbice da Súmula n. 7/STJ. 3. Agravo regimental a que se 

nega provimento. (AgRg no AgRg no AREsp nº. 613.270/MS, 4ª 

Turma/STJ, Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, julgado em 12/05/2015, DJe 

de 19/05/2015, sem grifos no original). Colaciono ainda, o entendimento do 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso: REGIMENTAL - APELAÇÃO - AÇÃO 

CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS - AUSÊNCIA DE PRETENSÃO 

RESISTIDA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - NÃO CABIMENTO - 

SENTENÇA REFORMADA - DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA - 

REGIMENTAL DESPROVIDO. Há interesse processual para propor Ação 

Cautelar Exibitória, quando existir relação jurídica que vincule as partes e 

houver pretensão de questionar, em ação principal a ser proposta, as 

relações jurídicas decorrentes de tais documentos. (RESP 659.139/RS). 

Nas ações cautelares de exibição de documentos em que os documentos 

foram apresentados, ainda que em sede de contestação, não há falar em 

fixação de honorários. O mero inconformismo, desprovido de elementos 

aptos a modificar a conclusão dada pela decisão impugnada, não se 

mostra suficiente para se prover o Regimental interposto. (AgR nº. 

173229/2014, 6ª Câmara Cível, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, julgado 

em 21/01/2015, DJE de 26/01/2015, sem destaques no original). AGRAVO 

REGIMENTAL - APELAÇÃO - CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS - 

RECUSA DA ENTREGA NA VIA ADMINISTRATIVA - AUSÊNCIA DE PROVA 

- NÃO APRESENTADA RESISTÊNCIA - INAPLICABILIDADE DOS PRINCÍPIOS 

DA CAUSALIDADE E DA SUCUMBÊNCIA - PRECEDENTES DO STJ - 

DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. Na ação cautelar de 

exibição de documentos, só é devida a condenação da parte vencida ao 

pagamento de honorários advocatícios se ficar configurada a pretensão 

resistida. (AgR nº. 28260/2015, 6ª Câmara Cível, TJ/MT, Rel. Des. Rubens 

de Oliveira Santos Filho, julgado em 25/03/2015, DJE de 30/03/2015). 

APELAÇÃO CÍVEL - CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS - 

INTERESSE DE AGIR EXISTENTE - PRÉVIO PEDIDO ADMINISTRATIVO - 

RECURSO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA (RESP 1349453) - NÃO 

APRESENTAÇÃO EM JUÍZO - PRETENSÃO RESISTIDA CONFIGURADA 

-ÔNUS SUCUMBENCIAIS DEVIDOS - VERACIDADE DOS FATOS – ART. 

359 DO CPC - RAZÕES DISSOCIADAS - RECURSO PARCIALMENTE 

CONHECIDO E NESSE PONTO NEGADO SEGUIMENTO - ART. 557, CAPUT, 

DO CPC. Em julgamento representativo da controvérsia, o STJ definiu que, 

para a configuração do interesse de agir na ação cautelar de exibição de 

documentos, a parte deve comprovar a existência de relação jurídica, o 

prévio pedido à instituição financeira não atendido em prazo razoável e o 

pagamento dos custos do serviço, conforme previsão contratual e 

normatização da autoridade monetária (REsp 1349453/MS). A condenação 

da parte vencida a arcar com os honorários advocatícios é devida apenas 

se houver pretensão resistida, como no caso em que antes de ajuizada a 

ação o autor requer administrativamente o documento ou se o réu não traz 

a documentação pleiteada na inicial, mesmo após determinação judicial. 

(AP nº. 77510/2015, 6ª Câmara Cível, TJ/MT, Rel. Des. Rubens de Oliveira 

Santos Filho, julgado em 29/06/2015, DJE de 02/07/2015). Isto posto, julgo 

procedente o pedido postulado na inicial para determinar que o requerido 

exiba o contrato de nº 807732091 no prazo de quinze (15) dias, sob pena 

de multa diária no valor de R$ 150,00, limitada ao valor de R$ 10.000,00. 

Via de consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO 

DO MÉRITO, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil. 

Condeno o requerido ao pagamento das custas, despesas processuais e 

honorários advocatícios da parte contrária, estes fixados em R$ 2.000,00 

(dois mil reais), com fulcro no artigo 85, § 2º do novo Código de Processo 

Civil. Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações pertinentes. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Rosário Oeste (MT), 17 de abril de 2020. Suelen 

Barizon Hartmann Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000498-39.2019.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO ANTONIO FIRMIANO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JANETE DIAS PIZARRO OAB - MT5471-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARTORIO DO 1 OFICIO DE ROSARIO OESTE (REU)

Magistrado(s):

SUELEN BARIZON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

ROSÁRIO OESTE SENTENÇA Processo: 1000498-39.2019.8.11.0032. 

AUTOR(A): BENEDITO ANTONIO FIRMIANO REU: CARTORIO DO 1 OFICIO 

DE ROSARIO OESTE Vistos. Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer com 

Pedido Liminar c/c danos Materiais e Morais, proposta por Benedito 

Antônio Firmino em face de Cartório do 1º Ofício de Rosário Oeste, ambos 

qualificados nos autos. Em decisão Id.2209085 foi determinada a intimação 

da parte autora para que comprovasse a condição de miserabilidade ou o 

recolhimento das custas iniciais, sob pena de extinção do feito. Em petição 

Id. 22624870, a parte autora pleiteia a alteração do polo ativo para fazer 

constar como autora Érica de Almeida Ferreira, por ser essa a 

responsável pela regularização e venda do imóvel, bem como requer a 

concessão da justiça gratuita em favor de Érica de Almeida Ferreira. 

Formalizados os autos, vieram conclusos para deliberação. É o relatório. 

Fundamento e decido. Quanto ao pedido de substituição do polo ativo da 

demanda, este deve ser indeferido, uma vez que Érica de Almeida Ferreira 

não possui representação nos autos, sendo qualquer ato praticado em 

seu nome inexistente, já que ausente qualquer das hipóteses do art. 104, 

do CPC. Ademais, a parte autora Benedito Antônio Firmino quando intimada 

para comprovar sua miserabilidade ou mesmo recolher as custas iniciais, 

traz aos autos manifestação em que busca justificar a hipossuficiência de 

Érica de Almeida Ferreira. Assim, deixo de analisar o pleito, visto que não 

se mostra lícita a postulação de direito alheio em nome próprio. Com essas 

considerações, o requerente, apesar de intimado para recolher as custas 

e taxas processuais ou comprovar sua miserabilidade, deixou decorrer o 

prazo, sem cumprir a determinação judicial, de modo que o indeferimento 

da inicial e a extinção do feito são medidas impostergáveis. Isto posto, 

INDEFIRO A INICIAL, nos termos do artigo 330, IV, do Código de Processo 

Civil e JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com 

fulcro no artigo 485, I, do mesmo códex. Transitada em julgado, 

arquivem-se os autos imediatamente. Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Rosário Oeste/MT, 08 de abril de 

2020. Suelen Barizon Hartmann Juíza de Direito
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Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000428-22.2019.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

MILITINA ESTAQUIA DA CRUZ (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDYELLEN NUNES DA SILVA OAB - MT26496/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REU)

Magistrado(s):

SUELEN BARIZON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

ROSÁRIO OESTE SENTENÇA Processo: 1000428-22.2019.8.11.0032. 

AUTOR(A): MILITINA ESTAQUIA DA CRUZ REU: BANCO ITAU BMG 

CONSIGNADO S.A. Vistos. Trata-se de Ação de Execução proposta 

MILITINA ESTAQUIA DA CRUZ em face de BANCO ITAU CONSIGNADO 

S.A, ambos qualificados nos autos. Em decisão Id. 20596501 foi 

determinada a intimação da parte autora para que comprovasse a 

condição de miserabilidade ou o recolhimento das custas iniciais, sob pena 

de extinção do feito. Formalizado os autos, vieram conclusos para 

deliberação. É o relatório. Fundamento e decido. A requerente, apesar de 

intimado para recolher as custas e taxas processuais ou comprovar sua 

miserabilidade, deixou decorrer o prazo, sem cumprir a determinação 

judicial, de modo que o indeferimento da inicial e a extinção do feito são 

medidas impostergáveis. Isto posto, INDEFIRO A INICIAL, nos termos do 

artigo 330, IV, do Código de Processo Civil e JULGO EXTINTO O 

PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fulcro no artigo 485, I, do 

mesmo códex. Transitada em julgado, arquivem-se os autos 

imediatamente. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo 

o necessário. Rosário Oeste/MT, 17 de abril de 2020. Suelen Barizon 

Hartmann Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000525-22.2019.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

GONCALO OTAVIANO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EULINA OLIVEIRA DOS SANTOS OAB - MT19773-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

SUELEN BARIZON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

ROSÁRIO OESTE SENTENÇA Processo: 1000525-22.2019.8.11.0032. 

AUTOR(A): GONCALO OTAVIANO DA SILVA REU: INSS INSTITUTO 

NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Vistos. Trata-se de AÇÃO DE 

CONCESSÃO DE AUXÍLIO DOENÇA C/C CONVERSÃO EM 

APOSENTADORIA POR INVALIDEZ E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA 

proposta por GONÇALO OTAVIANO DA SILVA contra o INSS - Instituto 

Nacional do Seguro Social, ambos qualificados, objetivando a concessão 

de tutela antecipada para concessão do benefício previdenciário de auxílio 

- doença, e ao final, a procedência da ação, com conversão em 

aposentadoria por invalidez, caso comprovada a incapacidade 

permanente. A inicial veio acompanhada dos documentos necessários, 

sendo devidamente recebida, ocasião em que foi DEFERIDO os benefícios 

da justiça gratuita, bem como concedida a antecipação de tutela, 

nomeando na mesma oportunidade médico perito, indicando os quesitos 

para perícia. Autarquia demandada devidamente citada não apresentou 

contestação, porém, juntou aos autos extratos CNIS. Perícia médica 

juntada (ID 28422295). Instando a se manifestar quanto a perícia, a parte 

autora requereu o afastamento da conclusão pericial apresentada pelo 

médico nomeado. Subsidiariamente, pugnou pelo esclarecimentos das 

respostas aos quesitos. A requerida deixou decorrer o prazo sem 

manifestação acerca do laudo médico. Vieram-me os autos conclusos. É o 

breve relato. Fundamento e DECIDO. Inicialmente, estabelece o artigo 344 

do Código de Processo Civil que se o réu não contestar a demanda no 

prazo legal presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas 

pelo autor, ou seja, deve o magistrado, considerando as provas coligidas 

aos autos e a passividade da parte que se manteve inerte, reputar 

verdadeiros os fatos narrados pela parte na petição inicial. Ressalte-se, 

que a conduta da parte ré em se manter silente denota aplicação do efeito 

pertinente ao deslinde da demanda, conforme disposto no art. 346, 

“caput”, do CPC, “os prazos contra o revel que não tenha patrono nos 

autos fluirão da data de publicação do ato decisório no órgão oficial”. Pelo 

exposto, decreto a revelia da parte requerida, razão pela qual não deverá 

ser intimada e/ou notificada pessoalmente de posteriores atos nesta 

demanda. Pois bem. Cumpre registrar que o caso dos autos é hipótese 

que comporta o julgamento antecipado da lide, nos termos do inciso I do 

artigo 335 do CPC, não havendo a necessidade de dilação probatória: “Art. 

335. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com 

resolução de mérito, quando: I – não houver necessidade de produção de 

outras provas;” A concessão do benefício de aposentadoria por invalidez 

(artigos 42 a 47, da Lei nº 8.213/91) tem por requisitos: a) a qualidade de 

segurado; b) o cumprimento do período de carência (12 contribuições - 

art. 25, I, da lei 8.213/91), quando exigida; c) a prova médico-pericial da 

incapacidade total e permanente para o trabalho, insuscetível de 

recuperação ou de reabilitação para outra atividade que garanta a 

subsistência; d) demonstração de que o segurado não era portador da 

alegada doença ao filiar-se ao Regime Geral da Previdência Social. Para a 

concessão do benefício previdenciário, quer auxílio-doença quer 

aposentadoria por invalidez, cumpre analisar a presença dos requisitos 

legais comuns a ambos, quais sejam: a qualidade de segurado, carência e 

a existência ou não de incapacidade para o trabalho. Quanto ao primeiro 

requisito, vale mencionar que o vínculo da parte autora com a Previdência 

Social restou devidamente demonstrado e comprovado pelos documentos 

anexos a petição inicial, sobretudo da cópia da CTPS (21101422), bem 

como CNIS (Cadastro Nacional de Informações Sociais) juntado pela 

Autarquia demandada (ID 21486395). No que tange à carência exigida em 

lei para a obtenção do benefício, verifico que, da mesma forma, está 

devidamente comprovada pela mesma documentação acima destacada. 

Todavia, após analisar o material probatório juntado aos autos, verifico 

que não está configurado o direito da requerente ao benefício de 

aposentadoria por invalidez. Explico. O artigo 42, “caput”, da Lei n. 

8.213/91, dispõe que será devida ao segurado que for considerado 

incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que 

lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta 

condição. Nesse ponto, vale registrar, que a perícia médica é conclusiva 

ao assinalar que “(...)o periciado encontra-se parcial e temporariamente 

incapacitado para a atividade laboral declarada por um período estimado 

de doze meses a contar da data de cessação do benefício auxílio-doença 

em 13/02/2019(...) Doença, lesão ou deficiência diagnosticada por ocasião 

da perícia (com CID). Resposta: obesidade mórbida (CID E 66.8; Transtorno 

de disco intervertebral sem radiculopatia no momento (CID M51.8); outros 

transtornos de menisco direito –CID M.23.3: sequela de traumatismo de 

tendão de Aquiles esquerdo CID: T93.5(...)Doença mentabólica (obesidade 

mórbida) e degenerativa (transtorno de disco intervertebral e menisco de 

joelho direito) (...) temporária e parcial (...) Decorre da manutenção da 

doença não tratada adequadamente até o momento. O(a) periciado (a) 

está realizando tratamento? Qual a previsão de duração do tratamento? 

Há previsão ou foi realizado tratamento cirúrgico? O tratamento é 

oferecido pelo SUS? Resposta: Não. Tratamento contínuo. Sim, há 

indicação de cirurgia pelo médico assistente. Sim.(...) No momento atinge 

grau incapacitante (..) A doença é passível de cura total ou parcial? 

Resposta: Sim.(...) não é definitiva.(...)” (sic) Vale registrar, ainda, que a 

perícia médica assinalou que a patologia é passível de cura. Nesse ponto, 

vale registrar que o laudo foi elaborado por médico, o qual possui 

qualificação técnica e profissional necessária para realização de 

mencionado exame. Além disso, verifico que suas respostas são claras e 

objetivas, não restando dúvidas quanto a conclusão. Ora, o perito está 

equidistante do interesse privado das partes e goza de presunção de 

veracidade e legitimidade, presunção esta que é afastada somente 

mediante apresentação de prova robusta e suficiente, o que não se 

apresenta no caso em tela. Portanto, não vislumbro a necessidade de 

esclarecimento quanto as respostas ou realização de nova perícia médica, 

razão pela qual INDEFIRO o pedido formulado pela parte autora (ID 

29498125). Sendo assim, está suficientemente caracterizada a 

incapacidade parcial e temporária para o seu trabalho ou para a sua 

atividade habitual, circunstância que autoriza a concessão do 

auxílio-doença e não a aposentadoria por invalidez como pretende a 

autora. Nesse sentido: “(...) Atestado o laudo pericial que o Autor se 

encontra parcialmente inválido para a sua atividade habitual, tal situação 

lhe confere o direito de obter o benefício de auxílio-doença, nos termos do 

artigo 59 da Lei nº 8.213/91. Sendo o referido benefício um minus em 

relação à aposentadoria por invalidez, a sua concessão, mesmo na 
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ausência de pedido expresso, ao configura julgamento extra petita. 

Precedentes (...)” (TRF da 3ª Região, AC 880515/SP, Rel. Dês. Fed. Galvão 

Miranda, DJU, 28-5-2004, p.663). Fixo a data cessação do benefício na via 

administrativa como termo inicial para as diferenças devidas à parte autora 

(ID 21101607). Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o 

pedido da exordial, razão pela qual rejeito o pedido de aposentaria por 

invalidez formulado pelo requerente, todavia, DETERMINO que o Instituto 

Nacional do Seguro Social (INSS) IMPLANTE/RESTABELEÇA 

auxílio-doença à GONÇALO OTAVIANO DA SILVA, nos moldes do art. 61 

da Lei n. 8.213/91, com data do início do benefício –DIB- em 04.01.2019. 

Assim, em atenção ao Provimento 20/2008-CGJ, sintetizo o julgado da 

seguinte forma: Nome do segurado: GONÇALO OTAVIANO DA SILVA; 

Benefício Concedido: Auxílio-doença; Data do Início do Benefício (DIB): 

cessação do benefício na via administrativa (04.01.2019). Prazo para 

cumprimento da sentença: 30 (trinta) dias, após o trânsito em julgado. 

Declaro extinto o processo, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do 

art. 487, I do CPC. Os juros de mora incidem a partir da citação válida, a 

teor do enunciado de Súmula 204 do Superior Tribunal de Justiça (“Os 

juros de mora nas ações relativas a benefícios previdenciários incidem a 

partir da citação válida”) com índice de remuneração da caderneta de 

poupança na forma do art. 1º-F da Lei nº 9.497/97 com redação dada pela 

Lei nº 11.960/09, acrescido de correção monetária pelo IPCA-E (RE 

870.9747 –STF). Declaro a natureza alimentícia das prestações, haja vista 

a finalidade da aposentadoria que é substituir a remuneração do 

trabalhador quando, em razão da incapacidade permanente (invalidez), 

não tem condições de exercer atividade laborativa. SEM CUSTAS. Por fim, 

FIXO os honorários advocatícios em 10% sobre o valor das parcelas 

devidas até esta data, conforme entendimento pacificado na Seção 

Previdenciária do TRF e no Superior Tribunal de Justiça (Enunciado de 

súmula 111 – Os honorários advocatícios, nas ações previdenciárias, não 

incidem sobre prestações vincendas). DEIXO de determinar a remessa 

dos autos ao egrégio Tribunal Regional Federal da 1ª Região, em exercício 

do “duplo grau de jurisdição obrigatório”, tendo em vista o disposto no art. 

496, § 3º, I, do CPC. TRANSITADA EM JULGADA esta decisão, requisite a 

Secretaria o seu cumprimento ao Gerente Executivo do INSS da Comarca 

de Sinop/MT, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, sob pena de multa de R$ 

500,00, com fundamento no art. 537, do CPC, sem prejuízo da sanção 

pessoal prevista no art. 77, inciso IV e parágrafo único, do CPC, que 

desde já arbitro em R$ 1.045,00, a ser destinada ao FUNAJURIS. Após, 

INTIME-SE a parte demandante para, no prazo de 30 (trinta) dias, pugnar o 

que entender de direito. Transcorrido “in albis” o prazo, AO ARQUIVO com 

as anotações e providências de estilo, sem prejuízo de seu 

desarquivamento, independentemente do recolhimento de taxa, se 

requerido no prazo do art. 523, §1º e § 3º, do NCPC. Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. Comunique-se. EXPEÇA-SE o necessário. Suelen 

Barizon Hartmann Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

ROSÁRIO OESTE SENTENÇA Processo: 1000439-51.2019.8.11.0032. 

AUTOR(A): BERNARDO CARLOS DA SILVA REU: INSS INSTITUTO 

NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Vistos. Trata-se de AÇÃO DE 

CONCESSÃO DE AUXÍLIO DOENÇA C/C CONVERSÃO EM 

APOSENTADORIA POR INVALIDEZ proposta por BERNARDO CARLOS DA 

SILVA contra o INSS - Instituto Nacional do Seguro Social, ambos 

qualificados, objetivando a concessão do benefício previdenciário de 

auxílio - doença, e ao final, a procedência da ação, com conversão em 

aposentadoria por invalidez, caso comprovada a incapacidade 

permanente. A inicial veio acompanhada dos documentos necessários, 

sendo devidamente recebida, ocasião em que DEFERIDO os benefícios da 

justiça gratuita. Autarquia demandada devidamente citada não apresentou 

contestação, juntando apenas extratos CNIS da parte autora(ID. 

22001416) Perícia médica juntada (ID. 26628425). As partes deixaram 

decorrer o prazo sem manifestação quando ao laudo pericial. Vieram-me 

os autos conclusos. É o breve relato. Fundamento e DECIDO. Inicialmente, 

estabelece o artigo 344 do Código de Processo Civil que se o réu não 

contestar a demanda no prazo legal presumir-se-ão verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pelo autor, ou seja, deve o magistrado, 

considerando as provas coligidas aos autos e a passividade da parte que 

se manteve inerte, reputar verdadeiros os fatos narrados pela parte na 

petição inicial. Ressalte-se, que a conduta da parte ré em se manter silente 

denota aplicação do efeito pertinente ao deslinde da demanda, conforme 

disposto no art. 346, “caput”, do CPC, “os prazos contra o revel que não 

tenha patrono nos autos fluirão da data de publicação do ato decisório no 

órgão oficial”. Pelo exposto, decreto a revelia da parte requerida, razão 

pela qual não deverá ser intimada e/ou notificada pessoalmente de 

posteriores atos nesta demanda. Cumpre registrar que o caso dos autos é 

hipótese que comporta o julgamento antecipado da lide, nos termos do 

inciso I do artigo 355 do CPC, não havendo a necessidade de dilação 

probatória: “Art. 355. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo 

sentença com resolução de mérito, quando: I – não houver necessidade 

de produção de outras provas;” Pois bem. Como se sabe, a aposentadoria 

por invalidez é devida ao segurado considerado incapaz e insuscetível de 

reabilitação para o exercício de atividade laborativa, enquanto o 

auxílio-doença é devido àquele, cuja incapacidade para o trabalho ou 

atividade habitual é temporária, nos termos dos artigos 42 e 59 da Lei nº. 

8.213/91, respectivamente. Vejamos. Quanto à aposentadoria por 

invalidez, reza o art. 42 da Lei 8.213/91: Art. 42. A aposentadoria por 

invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será 

devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for 

considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de 

atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto 

permanecer nesta condição. Já no que tange ao auxílio-doença, dispõe o 

art. 59 do mesmo diploma: Art. 59 - O auxílio-doença será devido ao 

segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de 

carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para 

a sua atividade habitual por mais de 15 dias consecutivos. Por sua vez, 

estabelece o art. 25: Art. 25. A concessão das prestações pecuniárias do 

Regime Geral de Previdência Social depende dos seguintes períodos de 

carência: I - auxílio-doença e aposentadoria por invalidez: 12 contribuições 

mensais; A concessão de tais benefícios pressupõe o implemento dos 

seguintes requisitos: (a) a qualidade de segurado do requerente; (b) o 

cumprimento da carência de 12 (doze) contribuições mensais; (c) a 

superveniência de moléstia incapacitante para o desenvolvimento de 

atividade laboral que lhe garanta a subsistência, e (d) o caráter 

permanente da incapacidade (para a aposentadoria por invalidez) ou 

temporário (para o auxílio-doença). Pois bem. Analisando o caso dos 

autos, verifico que não há o preenchimento do requisito correspondente a 

superveniência de moléstia incapacitante para o desenvolvimento de 

atividade laboral que lhe garanta a subsistência; o caráter permanente da 

incapacidade (para a aposentadoria por invalidez) ou temporário (para o 

auxílio-doença). Conforme perícia médica juntada à ID 26628425, não foi 

constatada a incapacidade para o trabalho ou para a atividade habitual do 

autor. Embora tenha constado que a parte apresenta Pseudoartrose da 

clavícula esquerda – M84.1., não há comprovação de qualquer 

incapacidade laboral. Neste contexto, a perícia médica realizada por perito 

nomeado pelo Juízo indicou que apesar da requerente ser acometido por 

pseudoartrose da clavícula esquerda, apresenta, “bom estado geral(...), 

(...)Não apresenta comprometimento funcional ao exame clínico-pericial 

que o incapacite para a atividade laborativa habitual, estando sua lesão 

estabilizada clinicamente(...)” (sic). Além disso, o perito concluiu que “Com 

base nos elementos e fatos expostos, conclui-se que não foi constatada a 

presença de incapacidade laborativa. Não apresenta limitação para a vida 

independente” (sic). Dessa forma não há que se discutir se a 

incapacidade é transitória ou permanente, uma vez que não há 

incapacidade. Assim, se a doença apresentada não impossibilita o 

exercício de atividades profissionais da parte requerente e de suas 

atividades habituais, concluo que por não ter preenchido o requisito da 

incapacidade, a parte autora não faz jus aos benefícios postulados. 

Consigno, que diante do resultado pericial, o qual constatou que Bernardo 

Carlos da Silva não se encontra incapacitada, resta prejudica a realização 

de audiência para comprovação da qualidade de segurado especial 

(lavrador) da parte autora. Ante o exposto, julgo IMPROCEDENTES os 

pedidos formulados por BERNARDO CARLOS DA SILVA, devidamente 

qualificado nos autos em face do Instituto Nacional de Seguro Social – 
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INSS, já qualificado, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, 

inciso I, do Código de Processo Civil, por não ter demonstrado a 

incapacidade total transitória ou permanente para o trabalho, nos termos 

do art. 59 e 42 da Lei Federal n. 8.213/91. Sem custas e honorários em 

virtude da gratuidade da justiça concedida. Transitada em julgado, AO 

ARQUIVO. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Comunique-se. EXPEÇA-SE 

o necessário. DETERMINO QUE A CÓPIA DA PRESENTE SENTENÇA SIRVA 

COMO MANDADO, CARTA PRECATÓRIA E OFÍCIO NO QUE COUBER. 

Suelen Barizon Hartmann Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000555-57.2019.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

ARLIZE DE ALMEIDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GILMARA NUNES OLIVEIRA MODESTO OAB - MT26817/O 

(ADVOGADO(A))

ELENICE MARIA BORGES OAB - MT3617/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

SUELEN BARIZON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

ROSÁRIO OESTE SENTENÇA Processo: 1000555-57.2019.8.11.0032. 

AUTOR(A): ARLIZE DE ALMEIDA REU: INSS INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURIDADE SOCIAL Vistos. Trata-se de AÇÃO DE CONCESSÃO DE 

AUXÍLIO DOENÇA C/C CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR 

INVALIDEZ E PEDIDO DE TUTELA proposta por ARLIZE DE ALMEIDA contra 

o INSS - Instituto Nacional do Seguro Social, ambos qualificados, 

objetivando a concessão de tutela antecipada para concessão do 

benefício previdenciário de auxílio - doença, e ao final, a procedência da 

ação, com conversão em aposentadoria por invalidez, caso comprovada a 

incapacidade permanente. A inicial veio acompanhada dos documentos 

necessários, sendo devidamente recebida, ocasião em que foi 

INDEFERIDO o pedido de tutela antecipada, e DEFERIDO os benefícios da 

justiça gratuita. Autarquia demandada devidamente citada não apresentou 

contestação. Perícia médica juntada (ID. 26628079). Instando a se 

manifestar quanto a perícia, a parte autora requereu a nomeação de novo 

perito especialista nas patologias do requerente. Vieram-me os autos 

conclusos. É o breve relato. Fundamento e DECIDO. Inicialmente, 

estabelece o artigo 344 do Código de Processo Civil que se o réu não 

contestar a demanda no prazo legal presumir-se-ão verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pelo autor, ou seja, deve o magistrado, 

considerando as provas coligidas aos autos e a passividade da parte que 

se manteve inerte, reputar verdadeiros os fatos narrados pela parte na 

petição inicial. Ressalte-se, que a conduta da parte ré em se manter silente 

denota aplicação do efeito pertinente ao deslinde da demanda, conforme 

disposto no art. 346, “caput”, do CPC, “os prazos contra o revel que não 

tenha patrono nos autos fluirão da data de publicação do ato decisório no 

órgão oficial”. Pelo exposto, decreto a revelia da parte requerida, razão 

pela qual não deverá ser intimada e/ou notificada pessoalmente de 

posteriores atos nesta demanda. Cumpre registrar que o caso dos autos é 

hipótese que comporta o julgamento antecipado da lide, nos termos do 

inciso I do artigo 355 do CPC, não havendo a necessidade de dilação 

probatória: “Art. 355. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo 

sentença com resolução de mérito, quando: I – não houver necessidade 

de produção de outras provas;” Pois bem. Como se sabe, a aposentadoria 

por invalidez é devida ao segurado considerado incapaz e insuscetível de 

reabilitação para o exercício de atividade laborativa, enquanto o 

auxílio-doença é devido àquele, cuja incapacidade para o trabalho ou 

atividade habitual é temporária, nos termos dos artigos 42 e 59 da Lei nº. 

8.213/91, respectivamente. Vejamos. Quanto à aposentadoria por 

invalidez, reza o art. 42 da Lei 8.213/91: Art. 42. A aposentadoria por 

invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será 

devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for 

considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de 

atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto 

permanecer nesta condição. Já no que tange ao auxílio-doença, dispõe o 

art. 59 do mesmo diploma: Art. 59 - O auxílio-doença será devido ao 

segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de 

carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para 

a sua atividade habitual por mais de 15 dias consecutivos. Por sua vez, 

estabelece o art. 25: Art. 25. A concessão das prestações pecuniárias do 

Regime Geral de Previdência Social depende dos seguintes períodos de 

carência: I - auxílio-doença e aposentadoria por invalidez: 12 contribuições 

mensais; A concessão de tais benefícios pressupõe o implemento dos 

seguintes requisitos: (a) a qualidade de segurado do requerente; (b) o 

cumprimento da carência de 12 (doze) contribuições mensais; (c) a 

superveniência de moléstia incapacitante para o desenvolvimento de 

atividade laboral que lhe garanta a subsistência, e (d) o caráter 

permanente da incapacidade (para a aposentadoria por invalidez) ou 

temporário (para o auxílio-doença). Ademais, o pedido de benefício 

apresentado em 26.03.2019 foi indeferido pela autarquia requerida em 

razão do parecer contrário da perícia médica do INSS, pois não foi 

constatada a incapacidade para o seu trabalho ou para a atividade 

habitual (ID 21441919). Resta, portanto, a lide ser solucionada por este 

Juízo no que diz respeito a requerente fazer jus ao recebimento de um dos 

benefícios requeridos, seja na modalidade do auxílio-doença ou da 

aposentadoria por invalidez. Inobstante a parte autora tenha preenchido 

os requisitos da qualidade de segurada e da carência mínima, verifico que 

não há o preenchimento dos demais requisitos, quais sejam: a 

superveniência de moléstia incapacitante para o desenvolvimento de 

atividade laboral que lhe garanta a subsistência; o caráter permanente da 

incapacidade (para a aposentadoria por invalidez) ou temporário (para o 

auxílio-doença). Conforme perícia médica juntada à ID. 26628079, não foi 

constatada a incapacidade para seu trabalho ou para a atividade habitual. 

Embora tenha constado que a parte autora está acometida pelas 

patologias denominadas Fenda palatina, associada a lábio leporino, 

corrigido cirurgicamente – Q37, desvio septo – J34.2, rinite hipertrófica – 

J30 e refluxo esofagolaríngeo – K21, não há comprovação de qualquer 

incapacidade laboral. Neste contexto, a perícia médica realizada por perito 

nomeado pelo Juízo concluiu que apesar da parte requerente ser 

acometida pelas patologias acima descritas, apresenta, “bom estado 

geral(...)não apresenta comprometimento funcional ao exame 

clínico-pericial que a incapacite a atividade laborativa habitual, estando 

suas patologias compensadas clinicamente”. (sic). Conforme o laudo 

concluiu “Com base nos elementos e fatos expostos, conclui-se que não 

foi constatada a presença de incapacidade laborativa. Não apresenta 

limitação para a vida independente” (sic). Nesse ponto, vale registrar que 

o laudo foi elaborado por médico, o qual possui qualificação técnica e 

profissional necessária para realização de mencionado exame. Além 

disso, verifico que suas respostas são claras e objetivas, não restando 

dúvidas quanto a conclusão. Ora, o perito está equidistante do interesse 

privado das partes e goza de presunção de veracidade e legitimidade, 

presunção esta que é afastada somente mediante apresentação de prova 

robusta e suficiente, o que não se apresenta no caso em tela. Portanto, 

não vislumbro a necessidade de nomeação de perito especialista nas 

patologias do requerente, razão pela qual INDEFIRO o pedido de nova 

perícia formulado pela parte autora. Dessa forma não há que se discutir se 

a incapacidade é transitória ou permanente, uma vez que não há 

incapacidade. Assim, se a doença apresentada não impossibilita o 

exercício de atividades profissionais da parte requerente e de suas 

atividades habituais, concluo que por não ter preenchido o requisito da 

incapacidade, a parte autora não faz jus aos benefícios postulados. Ante 

o exposto, julgo IMPROCEDENTES os pedidos formulados por ARLIZE DE 

ALMEIDA, devidamente qualificada nos autos em face do Instituto Nacional 

de Seguro Social – INSS, já qualificado, com resolução do mérito, nos 

termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, por não ter 

demonstrado a incapacidade total transitória ou permanente para o 

trabalho, nos termos do art. 59 e 42 da Lei Federal n. 8.213/91. Sem 

custas e honorários em virtude da gratuidade da justiça concedida. 

Transitada em julgado, AO ARQUIVO. Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Comunique-se. DETERMINO QUE A CÓPIA DA PRESENTE SENTENÇA 

SIRVA COMO MANDADO, CARTA PRECATÓRIA E OFÍCIO NO QUE 

COUBER. Suelen Barizon Hartmann Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000695-91.2019.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

LUCINDA MARIA DE ALMEIDA VIANA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ELENICE MARIA BORGES OAB - MT3617/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):
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SUELEN BARIZON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

ROSÁRIO OESTE SENTENÇA Processo: 1000695-91.2019.8.11.0032. 

AUTOR(A): LUCINDA MARIA DE ALMEIDA VIANA REU: INSS INSTITUTO 

NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Vistos. Trata-se de AÇÃO DE 

CONCESSÃO DE AUXÍLIO DOENÇA C/C CONVERSÃO EM 

APOSENTADORIA POR INVALIDEZ proposta por LUCINDA MARIA DE 

ALMEIDA contra o INSS - Instituto Nacional do Seguro Social, ambos 

qualificados, objetivando a concessão do benefício previdenciário de 

auxílio - doença, e ao final, a procedência da ação, com conversão em 

aposentadoria por invalidez, caso comprovada a incapacidade 

permanente. A inicial veio acompanhada dos documentos necessários, 

sendo devidamente recebida, ocasião em que DEFERIDO os benefícios da 

justiça gratuita e INDEFERIDA a concessão de antecipação de tutela. 

Autarquia demandada devidamente citada não apresentou contestação, 

juntando apenas extratos CNIS da parte autora(ID. 24068735) Perícia 

médica juntada (ID. 26629286). Instando a se manifestar quanto a perícia, 

a parte autora requereu a nomeação de novo perito especialista nas 

patologias da parte requerente (ID 26161801). Vieram-me os autos 

conclusos. É o breve relato. Fundamento e DECIDO. Inicialmente, 

estabelece o artigo 344 do Código de Processo Civil que se o réu não 

contestar a demanda no prazo legal presumir-se-ão verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pelo autor, ou seja, deve o magistrado, 

considerando as provas coligidas aos autos e a passividade da parte que 

se manteve inerte, reputar verdadeiros os fatos narrados pela parte na 

petição inicial. Ressalte-se, que a conduta da parte ré em se manter silente 

denota aplicação do efeito pertinente ao deslinde da demanda, conforme 

disposto no art. 346, “caput”, do CPC, “os prazos contra o revel que não 

tenha patrono nos autos fluirão da data de publicação do ato decisório no 

órgão oficial”. Pelo exposto, decreto a revelia da parte requerida, razão 

pela qual não deverá ser intimada e/ou notificada pessoalmente de 

posteriores atos nesta demanda. Cumpre registrar que o caso dos autos é 

hipótese que comporta o julgamento antecipado da lide, nos termos do 

inciso I do artigo 355 do CPC, não havendo a necessidade de dilação 

probatória: “Art. 355. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo 

sentença com resolução de mérito, quando: I – não houver necessidade 

de produção de outras provas;” Pois bem. Como se sabe, a aposentadoria 

por invalidez é devida ao segurado considerado incapaz e insuscetível de 

reabilitação para o exercício de atividade laborativa, enquanto o 

auxílio-doença é devido àquele, cuja incapacidade para o trabalho ou 

atividade habitual é temporária, nos termos dos artigos 42 e 59 da Lei nº. 

8.213/91, respectivamente. Vejamos. Quanto à aposentadoria por 

invalidez, reza o art. 42 da Lei 8.213/91: Art. 42. A aposentadoria por 

invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será 

devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for 

considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de 

atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto 

permanecer nesta condição. Já no que tange ao auxílio-doença, dispõe o 

art. 59 do mesmo diploma: Art. 59 - O auxílio-doença será devido ao 

segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de 

carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para 

a sua atividade habitual por mais de 15 dias consecutivos. Por sua vez, 

estabelece o art. 25: Art. 25. A concessão das prestações pecuniárias do 

Regime Geral de Previdência Social depende dos seguintes períodos de 

carência: I - auxílio-doença e aposentadoria por invalidez: 12 contribuições 

mensais; A concessão de tais benefícios pressupõe o implemento dos 

seguintes requisitos: (a) a qualidade de segurado do requerente; (b) o 

cumprimento da carência de 12 (doze) contribuições mensais; (c) a 

superveniência de moléstia incapacitante para o desenvolvimento de 

atividade laboral que lhe garanta a subsistência, e (d) o caráter 

permanente da incapacidade (para a aposentadoria por invalidez) ou 

temporário (para o auxílio-doença). Pois bem. Analisando o caso dos 

autos, verifico que não há o preenchimento do requisito correspondente a 

superveniência de moléstia incapacitante para o desenvolvimento de 

atividade laboral que lhe garanta a subsistência; o caráter permanente da 

incapacidade (para a aposentadoria por invalidez) ou temporário (para o 

auxílio-doença). Conforme perícia médica juntada à ID 26629286, não foi 

constatada a incapacidade para o trabalho ou para a atividade habitual do 

autor. Embora tenha constado que a parte apresenta transtorno dos 

discos intervertebrais lombares com radiculopatia M51.1, associado a 

síndrome do manguito rotador – M75.1 e fibromialgia – M79.9, não há 

comprovação de qualquer incapacidade laboral. Neste contexto, a perícia 

médica realizada por perito nomeado pelo Juízo indicou que apesar da 

requerente ser acometido pelas patologias acima descritas, apresenta, 

“bom estado geral(...)Apresenta força, tônus muscular e reflexos 

tendíneos preservados nos membros inferiores, sem sinais de 

radiculopatia. Apresenta coluna vertebral escoliótica, com sua mobilidade 

preservada e sem sinais de contratura da musculatura paravertebral. 

Ombros com arco de movimento preservados, simétricos, sem sinais 

flogísticos.(...)Não apresenta comprometimento funcional ao exame 

clínico-pericial que a incapacite para a atividade laborativa habitual, 

estando suas patologias compensadas clinicamente(...)”(sic). Além disso, 

o perito concluiu que “Com base nos elementos e fatos expostos, 

conclui-se que não foi constatada a presença de incapacidade laborativa. 

Não apresenta limitação para a vida independente” (sic). Nesse ponto, 

vale registrar que o laudo foi elaborado por médico, o qual possui 

qualificação técnica e profissional necessária para realização de 

mencionado exame. Além disso, verifico que suas respostas são claras e 

objetivas, não restando dúvidas quanto a conclusão. Ora, o perito está 

equidistante do interesse privado das partes e goza de presunção de 

veracidade e legitimidade, presunção esta que é afastada somente 

mediante apresentação de prova robusta e suficiente, o que não se 

apresenta no caso em tela. Portanto, não vislumbro a necessidade de 

nomeação de perito especialista nas patologias do requerente, razão pela 

qual INDEFIRO o pedido de nova perícia formulado pela parte autora. 

Dessa forma não há que se discutir se a incapacidade é transitória ou 

permanente, uma vez que não há incapacidade. Assim, se a doença 

apresentada não impossibilita o exercício de atividades profissionais da 

parte requerente e de suas atividades habituais, concluo que por não ter 

preenchido o requisito da incapacidade, a parte autora não faz jus aos 

benefícios postulados. Consigno, que diante do resultado pericial, o qual 

constatou que Lucinda Maria de Almeida Viana não se encontra 

incapacitada, resta prejudica a realização de audiência para comprovação 

da qualidade de segurado especial (lavradora) da parte autora. Ante o 

exposto, julgo IMPROCEDENTES os pedidos formulados por LUCINDA 

MARIA DE ALMEIDA VIANA, devidamente qualificada nos autos em face 

do Instituto Nacional de Seguro Social – INSS, já qualificado, com 

resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, por não ter demonstrado a incapacidade total transitória ou 

permanente para o trabalho, nos termos do art. 59 e 42 da Lei Federal n. 

8.213/91. Sem custas e honorários em virtude da gratuidade da justiça 

concedida. Em atenção a informação de ID 29516053, determino que a 

Secretaria regularize o cadastro da advogada constituída pela parte 

autora, retirando dos autos a habilitação do advogado Orivaldo José de 

Souza Junior –OAB nº 25.597/O. Transitada em julgado, AO ARQUIVO. 

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Comunique-se. EXPEÇA-SE o 

necessário. DETERMINO QUE A CÓPIA DA PRESENTE SENTENÇA SIRVA 

COMO MANDADO, CARTA PRECATÓRIA E OFÍCIO NO QUE COUBER. 

Suelen Barizon Hartmann Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000810-15.2019.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO DOMINGOS DE ALMEIDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ELENICE MARIA BORGES OAB - MT3617/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

SUELEN BARIZON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

ROSÁRIO OESTE SENTENÇA Processo: 1000810-15.2019.8.11.0032. 

AUTOR(A): BENEDITO DOMINGOS DE ALMEIDA REU: INSS INSTITUTO 

NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Vistos. Trata-se de AÇÃO DE 

CONCESSÃO DE AUXÍLIO DOENÇA C/C CONVERSÃO EM 

APOSENTADORIA POR INVALIDEZ E PEDIDO DE TUTELA proposta por 

BENEDITO DOMINGOS DE ALEMIDA contra o INSS - Instituto Nacional do 

Seguro Social, ambos qualificados, objetivando a concessão de tutela 

antecipada para concessão do benefício previdenciário de auxílio - 

doença, e ao final, a procedência da ação, com conversão em 

aposentadoria por invalidez, caso comprovada a incapacidade 

permanente. A inicial veio acompanhada dos documentos necessários, 

sendo devidamente recebida, ocasião em que foi INDEFERIDO o pedido de 
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tutela antecipada, e DEFERIDO os benefícios da justiça gratuita. Autarquia 

demandada devidamente citada não apresentou contestação, juntou 

extrato CNIS da parte autora (ID 24829428). Perícia médica juntada (ID. 

26628412). Instando a se manifestar quanto a perícia, a parte autora 

requereu a nomeação de novo perito especialista nas patologias do 

requerente. Vieram-me os autos conclusos. É o breve relato. Fundamento 

e DECIDO. Inicialmente, estabelece o artigo 344 do Código de Processo 

Civil que se o réu não contestar a demanda no prazo legal presumir-se-ão 

verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor, ou seja, deve o 

magistrado, considerando as provas coligidas aos autos e a passividade 

da parte que se manteve inerte, reputar verdadeiros os fatos narrados 

pela parte na petição inicial. Ressalte-se, que a conduta da parte ré em se 

manter silente denota aplicação do efeito pertinente ao deslinde da 

demanda, conforme disposto no art. 346, “caput”, do CPC, “os prazos 

contra o revel que não tenha patrono nos autos fluirão da data de 

publicação do ato decisório no órgão oficial”. Pelo exposto, decreto a 

revelia da parte requerida, razão pela qual não deverá ser intimada e/ou 

notificada pessoalmente de posteriores atos nesta demanda. Cumpre 

registrar que o caso dos autos é hipótese que comporta o julgamento 

antecipado da lide, nos termos do inciso I do artigo 355 do CPC, não 

havendo a necessidade de dilação probatória: “Art. 355. O juiz julgará 

antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, 

quando: I – não houver necessidade de produção de outras provas;” Pois 

bem. Como se sabe, a aposentadoria por invalidez é devida ao segurado 

considerado incapaz e insuscetível de reabilitação para o exercício de 

atividade laborativa, enquanto o auxílio-doença é devido àquele, cuja 

incapacidade para o trabalho ou atividade habitual é temporária, nos 

termos dos artigos 42 e 59 da Lei nº. 8.213/91, respectivamente. Vejamos. 

Quanto à aposentadoria por invalidez, reza o art. 42 da Lei 8.213/91: Art. 

42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, 

a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo 

de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação 

para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á 

paga enquanto permanecer nesta condição. Já no que tange ao 

auxílio-doença, dispõe o art. 59 do mesmo diploma: Art. 59 - O 

auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando 

for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado 

para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 dias 

consecutivos. Por sua vez, estabelece o art. 25: Art. 25. A concessão 

das prestações pecuniárias do Regime Geral de Previdência Social 

depende dos seguintes períodos de carência: I - auxílio-doença e 

aposentadoria por invalidez: 12 contribuições mensais; A concessão de 

tais benefícios pressupõe o implemento dos seguintes requisitos: (a) a 

qualidade de segurado do requerente; (b) o cumprimento da carência de 

12 (doze) contribuições mensais; (c) a superveniência de moléstia 

incapacitante para o desenvolvimento de atividade laboral que lhe garanta 

a subsistência, e (d) o caráter permanente da incapacidade (para a 

aposentadoria por invalidez) ou temporário (para o auxílio-doença). 

Ademais, o pedido de benefício apresentado em 30.07.2019 foi indeferido 

pela autarquia requerida em razão do parecer contrário da perícia médica 

do INSS, pois não foi constatada a incapacidade para o seu trabalho ou 

para a atividade habitual (ID 23991076). Resta, portanto, a lide ser 

solucionada por este Juízo no que diz respeito a requerente fazer jus ao 

recebimento de um dos benefícios requeridos, seja na modalidade do 

auxílio-doença ou da aposentadoria por invalidez. Inobstante a parte 

autora tenha preenchido os requisitos da qualidade de segurada e da 

carência mínima, verifico que não há o preenchimento dos demais 

requisitos, quais sejam: a superveniência de moléstia incapacitante para o 

desenvolvimento de atividade laboral que lhe garanta a subsistência; o 

caráter permanente da incapacidade (para a aposentadoria por invalidez) 

ou temporário (para o auxílio-doença). Conforme perícia médica juntada à 

ID. 26628412, não foi constatada a incapacidade para seu trabalho ou 

para a atividade habitual. Embora tenha constado que a parte autora está 

acometida pelas patologias denominadas Hanseníase indeterminada – 

A30.0, associado a sequela de hanseníase-B92, não há comprovação de 

qualquer incapacidade laboral. Neste contexto, a perícia médica realizada 

por perito nomeado pelo Juízo concluiu que apesar da parte requerente 

ser acometida pelas patologias acima descritas, apresenta, “bom estado 

geral(...)Apresenta fora, tônus muscular e reflexos tendíneos 

preservados nos membros inferiores e superiores. Apresenta 

espessamento nervo ulnar bilateral, sem dinais flogísticos(...)não 

apresenta comprometimento funcional ao exame clínico-pericial que a 

incapacite a atividade laborativa habitual, estando sua patologia 

compensada clinicamente(...)Não apresenta limitação para a atividade 

laborativa habitual”. (sic). Conforme o laudo concluiu “Com base nos 

elementos e fatos expostos, conclui-se que não foi constatada a 

presença de incapacidade laborativa. Não apresenta limitação para a vida 

independente” (sic). Nesse ponto, vale registrar que o laudo foi elaborado 

por médico, o qual possui qualificação técnica e profissional necessária 

para realização de mencionado exame. Além disso, verifico que suas 

respostas são claras e objetivas, não restando dúvidas quanto a 

conclusão. Ora, o perito está equidistante do interesse privado das partes 

e goza de presunção de veracidade e legitimidade, presunção esta que é 

afastada somente mediante apresentação de prova robusta e suficiente, o 

que não se apresenta no caso em tela. Portanto, não vislumbro a 

necessidade de nomeação de perito especialista nas patologias do 

requerente, razão pela qual INDEFIRO o pedido de nova perícia formulado 

pela parte autora. Dessa forma não há que se discutir se a incapacidade é 

transitória ou permanente, uma vez que não há incapacidade. Assim, se a 

doença apresentada não impossibilita o exercício de atividades 

profissionais da parte requerente e de suas atividades habituais, concluo 

que por não ter preenchido o requisito da incapacidade, a parte autora não 

faz jus aos benefícios postulados. Ante o exposto, julgo IMPROCEDENTES 

os pedidos formulados por BENEDITO DOMINGOS DE ALMEIDA, 

devidamente qualificado nos autos em face do Instituto Nacional de Seguro 

Social – INSS, já qualificado, com resolução do mérito, nos termos do art. 

487, inciso I, do Código de Processo Civil, por não ter demonstrado a 

incapacidade total transitória ou permanente para o trabalho, nos termos 

do art. 59 e 42 da Lei Federal n. 8.213/91. Sem custas e honorários em 

virtude da gratuidade da justiça concedida. Transitada em julgado, AO 

ARQUIVO. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Comunique-se. DETERMINO 

QUE A CÓPIA DA PRESENTE SENTENÇA SIRVA COMO MANDADO, 

CARTA PRECATÓRIA E OFÍCIO NO QUE COUBER. Suelen Barizon 

Hartmann Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000809-30.2019.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

IDEJANE DE FRANCA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANIA CAVALHEIRO MORAES RANZI OAB - MT0008477S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROSARIO OESTE PREFEITURA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

SUELEN BARIZON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

ROSÁRIO OESTE SENTENÇA Processo: 1000809-30.2019.8.11.0032. 

EXEQUENTE: IDEJANE DE FRANCA EXECUTADO: ROSARIO OESTE 

PREFEITURA Vistos. Trata-se de Ação de Execução de título judicial 

proposta por Idejanne de França em face de Município de Rosário Oeste, 

ambos qualificados nos autos. Em decisão Id. 24007493 foi determinada a 

intimação da parte autora para emendar a inicial, juntando documento 

comprobatório da existência do débito, ou mesmo o acordo formulado a 

que se refere na inicial. Em petição Id. 24622650 a parte autora junta termo 

de audiência onde foi entabulado acordo entre o SINTEP e o Município de 

Rosário Oeste/MT, sem a assinatura de nenhum dos presentes. 

Formalizados os autos, vieram conclusos para deliberação. É o relatório. 

Fundamento e decido. Trata de execução de acordo entabulado em ação 

cautelar proposta pelo município de Rosário Oeste em face de Sindicato 

dos Trabalhadores do Ensino Público de Mato Grosso, no qual restou 

acordado que a municipalidade “até o dia 01/08/2011, apresentaria 

proposta de pagamento do passivo decorrente da não aplicação do piso 

salarial nacional nos anos de 2009, 2010 e 2011”. Sustenta a autora que 

diante da inércia do Sintep-MT, bem como do inadimplemento verificado 

não restou alternativa, senão a cobrança judicial do crédito. Diante disso, 

a autora pleiteia a cobrança de R$20.455,19 (vinte mil, quatrocentos e 

cinquenta e cinco reais e dezenove centavos), que supostamente trata-se 

do valor decorrente da não aplicação do piso salarial nacional nos anos de 

2009, 2010 e 2011 no salário da autora. Dessume da própria exordial que 

o acordo que ora se busca execução foi homologado em 13.06.2011, 

sendo a presente ação ajuizada em 17.09.2019, ou seja, mais de 08 (oito) 

anos depois, prescrevendo, portanto, sua pretensão material. Registro 

que a prescrição de dívidas passivas da União, Estados e Municípios, seja 
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qual for a sua natureza, é de 5 (cinco) anos, contados da data do ato ou 

fato do qual se originarem, consoante prevê o artigo 1º do Decreto 

20.910/32. Assim, fluindo o prazo prescricional na forma do artigo 1º do 

Decreto 20.910/32, a pretensão de cobrança do suposto débito referente 

ao acordo entabulado entre o Sintep-MT e o Município de Rosário Oeste 

está prescrita. Isto posto, reconheço a prescrição, nos termos dos artigos 

1º c/c 6º, ambos do Decreto 20.910/32 e julgo extinto o processo com 

resolução do mérito, com fulcro no artigo 487, II, do Código de Processo 

Civil. Defiro o pedido de justiça gratuita, razão porque a exigibilidade de 

eventuais custas processuais restará suspensa, nos termos do artigo 98, 

§3º, do Código de Processo Civil. Transitada em julgado, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações pertinentes. Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Rosário Oeste/MT, 08 de 

abril de 2020. Suelen Barizon Hartmann Juíza de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000501-57.2020.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

DANRLEY PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ROBERTO BORGES PORTO OAB - MT2854/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

Certifico que por determinação da MM. Juíza de Direito Dra. Suellen 

Barizon Hartmann, designa o dia 04 de agosto de 2020, às 15:00 horas, 

para realização de audiência de conciliação.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000863-93.2019.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

VICTOR ROMEU DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ANTONIO MENDES DA SILVA OAB - MT0012433A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT16940-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SUELEN BARIZON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ROSÁRIO OESTE DECISÃO Processo n.º: 

1000863-93.2019.8.11.0032 REQUERENTE: VICTOR ROMEU DE OLIVEIRA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO SA Vistos. Certificada a tempestividade, 

RECEBO o recurso em seu efeito devolutivo apenas, na forma do art. 43 

da Lei nº 9.099/95. Considerando que a parte recorrida já apresentou 

contrarrazões, ENCAMINHEM-SE os autos para a Turma Recursal do 

Tribunal de Justiça deste Estado de Mato Grosso, com as nossas 

homenagens. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. 

Suelen Barizon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001047-49.2019.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO FRANCISCO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS DE MUSIS FILHO OAB - MT22286/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SUELEN BARIZON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ROSÁRIO OESTE DECISÃO Processo n.º: 

1001047-49.2019.8.11.0032 REQUERENTE: EDUARDO FRANCISCO DA 

SILVA REQUERIDO: BANCO BRADESCO Vistos. Certificada a 

tempestividade, RECEBO o recurso em seu efeito devolutivo apenas, na 

forma do art. 43 da Lei nº 9.099/95. Considerando que a parte recorrida já 

apresentou Contrarrazões, ENCAMINHEM-SE os autos para a Turma 

Recursal do Tribunal de Justiça deste Estado de Mato Grosso, com as 

nossas homenagens. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Suelen Barizon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000527-55.2020.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ANTONIO MENDES DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ANTONIO MENDES DA SILVA OAB - MT0012433A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

SUELEN BARIZON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ROSÁRIO OESTE DECISÃO Processo: 

1000527-55.2020.8.11.0032. EXEQUENTE: CARLOS ANTONIO MENDES DA 

SILVA EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos. Preenchidos os 

requisitos legais gerais e especiais, RECEBO a petição inicial sub examine, 

que tramitará segundo o rito especial do artigo 910, do Código de 

Processo Civil. Desde já, determino à parte exequente que, no prazo de 15 

(quinze) dias, deposite no Cartório deste Juizado a(s) certidão(ões) 

original(is) de honorários, objeto da presente execução, sob pena de 

extinção do processo. Após o depósito da(s) respectiva(s) certidão(ões), 

cite-se o requerido, por meio de remessa eletrônica ou postal dos autos, 

ou se necessário, face ausência de convênio, na forma do artigo 238 e 

ss. do Código de Processo Civil, o qual poderá embargar a execução no 

prazo ordinário de 30 (trinta) dias. Superado tal prazo, não havendo 

interposição de embargos pela parte executada, certifique-se a imediata 

conclusão para fins do § 1º do artigo 910 do Código de Processo Civil e 

observância da RESOLUÇÃO CNJ 115/2010. Cumpra-se, expedindo o 

necessário e com as cautelas de estilo. Às Providências. Suelen Barizon 

Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000526-70.2020.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ANTONIO MENDES DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ANTONIO MENDES DA SILVA OAB - MT0012433A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

SUELEN BARIZON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ROSÁRIO OESTE DECISÃO Processo: 

1000526-70.2020.8.11.0032. EXEQUENTE: CARLOS ANTONIO MENDES DA 

SILVA EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos. Preenchidos os 

requisitos legais gerais e especiais, RECEBO a petição inicial sub examine, 

que tramitará segundo o rito especial do artigo 910, do Código de 

Processo Civil. Desde já, determino à parte exequente que, no prazo de 15 

(quinze) dias, deposite no Cartório deste Juizado a(s) certidão(ões) 

original(is) de honorários, objeto da presente execução, sob pena de 

extinção do processo. Após o depósito da(s) respectiva(s) certidão(ões), 

cite-se o requerido, por meio de remessa eletrônica ou postal dos autos, 

ou se necessário, face ausência de convênio, na forma do artigo 238 e 

ss. do Código de Processo Civil, o qual poderá embargar a execução no 

prazo ordinário de 30 (trinta) dias. Superado tal prazo, não havendo 

interposição de embargos pela parte executada, certifique-se a imediata 

conclusão para fins do § 1º do artigo 910 do Código de Processo Civil e 

observância da RESOLUÇÃO CNJ 115/2010. Cumpra-se, expedindo o 

necessário e com as cautelas de estilo. Às Providências. Suelen Barizon 

Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000525-85.2020.8.11.0032
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Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ANTONIO MENDES DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ANTONIO MENDES DA SILVA OAB - MT0012433A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

SUELEN BARIZON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ROSÁRIO OESTE DECISÃO Processo: 

1000525-85.2020.8.11.0032. EXEQUENTE: CARLOS ANTONIO MENDES DA 

SILVA EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos. Preenchidos os 

requisitos legais gerais e especiais, RECEBO a petição inicial sub examine, 

que tramitará segundo o rito especial do artigo 910, do Código de 

Processo Civil. Desde já, determino à parte exequente que, no prazo de 15 

(quinze) dias, deposite no Cartório deste Juizado a(s) certidão(ões) 

original(is) de honorários, objeto da presente execução, sob pena de 

extinção do processo. Após o depósito da(s) respectiva(s) certidão(ões), 

cite-se o requerido, por meio de remessa eletrônica ou postal dos autos, 

ou se necessário, face ausência de convênio, na forma do artigo 238 e 

ss. do Código de Processo Civil, o qual poderá embargar a execução no 

prazo ordinário de 30 (trinta) dias. Superado tal prazo, não havendo 

interposição de embargos pela parte executada, certifique-se a imediata 

conclusão para fins do § 1º do artigo 910 do Código de Processo Civil e 

observância da RESOLUÇÃO CNJ 115/2010. Cumpra-se, expedindo o 

necessário e com as cautelas de estilo. Às Providências. Suelen Barizon 

Juíza de Direito

Comarca de Santo Antônio do Leverger

Vara Única

Intimação

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1000521-19.2019.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO CESAR SANTANA PADILHA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL LUIS PADILHA E SILVA OAB - MT11637-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RUY MENDES (REU)

 

Intimação do requerente para , que querendo faça a emenda da Petição 

Inicial, bem como demonstrar nos autos o pagamento das custas e taxas 

processuais.segue decisão anexa.

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1002087-03.2019.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

R. D. D. A. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FAGNER RAIONE SILVA ARRUDA OAB - MT23443/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. R. D. S. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE STO 

ANTÔNIO LEVERGER VARA ÚNICA DE STO ANTÔNIO DO LEVERGER Rua 

Benjamin Constant, 99, Centro, STO ANTÔNIO LEVERGER - MT - CEP: 

78180-000 INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO PROCESSO n. 

1002087-03.2019.8.11.0053 Valor da causa: R$ 84.000,00 ESPÉCIE: 

[Dissolução]->DIVÓRCIO LITIGIOSO (99) POLO ATIVO: Nome: REGINA 

DUARTE DE AMORIM SILVA Endereço: Rua do Barreirinho, 0, Comunidade 

do Barreirinho, Comunidade Barreirinho, STO ANTÔNIO LEVERGER - MT - 

CEP: 78180-000 POLO PASSIVO: Nome: JANIO RIBEIRO DA SILVA 

Endereço: Comunidade Barreirinho, 0, Comunidade Barreirinho, 

Comunidade Barreirinho, STO ANTÔNIO LEVERGER - MT - CEP: 78180-000 

FINALIDADE: PROCEDER À INTIMAÇÃO DA PARTE autora PARA, NO 

PRAZO LEGAL, APRESENTAR a impugnação a contestação. STO 

ANTÔNIO LEVERGER, 22 de abril de 2020. (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000545-47.2019.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

IVANETE LEITE DE DEUS (AUTOR(A))

M. V. L. D. D. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MICHELLY FERNANDA MELCHERT OAB - MT0018610A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

Intimação do autor na pessoa de seu causídico para ,que querendo 

apresente Impugnação á Contestação no prazo legal.

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000543-43.2020.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

NP CAPACITACAO E SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA ELIZA MARQUES SOARES OAB - PR44031 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER (REU)

Magistrado(s):

ALEXANDRE PAULICHI CHIOVITTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE STO 

A N T Ô N I O  D O  L E V E R G E R  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1000543-43.2020.8.11.0053. AUTOR(A): NP CAPACITACAO E SOLUCOES 

TECNOLOGICAS LTDA REU: MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DE 

LEVERGER Vistos etc. Compulsando os autos, verifica-se que a Ação 

Monitória proposta é pertinente na medida em que a obrigação que a parte 

autora visa seja cumprida é adequada ao procedimento especial 

respectivo, além do que, a petição inicial encontra-se devidamente 

instruída por prova escrita sem eficácia de título executivo. Sendo assim, 

expeça-se o competente mandado para que a Requerida, no prazo de 15 

(Quinze) dias, efetue o pagamento do valor inscrito na inicial ou então 

ofereça embargos, nos termos daquilo que prescreve o art. 701 do Código 

de Processo Civil. Consigne-se no mandado que, caso a parte Requerida 

efetue o pagamento, ficará isenta de custas e honorários advocatícios, 

conforme dispõe o art. 701, § 1º do mesmo “codex”, fixados, entretanto, 

estes, para o caso de não cumprimento, no valor de 10% sobre o valor da 

causa. Conste ainda que, em não sendo a obrigação cumprida ou não 

havendo oposição de embargos, constituir-se-á de pleno direito, o título 

executivo judicial, conforme art. 701, § 2º do CPC. Tendo em conta a 

escassez de funcionários, bem assim a invencível carga de trabalho, 

SIRVA A PRESENTE DECISÃO COMO MANDADO/OFÍCIO. Intime-se. STO 

ANTÔNIO LEVERGER, 22 de abril de 2020. Juiz(a) de Direito

Decisão
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Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000536-51.2020.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

JONAS DO NASCIMENTO OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL NASCIMENTO RAMALHO OAB - MT24405-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SANTO ANTONIO DO LEVERGER PREFEITURA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE PAULICHI CHIOVITTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE STO 

A N T Ô N I O  D O  L E V E R G E R  D E C I S Ã O  P r o c e s s o : 

1000536-51.2020.8.11.0053. REQUERENTE: JONAS DO NASCIMENTO 

OLIVEIRA REQUERIDO: SANTO ANTONIO DO LEVERGER PREFEITURA 

Vistos etc. Cuida-se de pretensão cominatória de obrigação de fazer, c/c 

indenização por danos morais, com pedido de tutela de urgência em 

caráter antecedente, aviada por Jonas do Nascimento Oliveira, em face de 

SAE - Secretaria de agua e esgoto de Santo Antônio do Leverger-MT. 

Relatou que no ano de 2020, após mudar-se para sua residência 

juntamente com sua família, procurou a requerida a fim de obter a ligação 

de água no endereço a rua fronteira, sem número, Santo Antônio do 

Leverger MT. Informou que, após longa espera, a ligação da água não foi 

feita. Pugnou pela antecipação da tutela de urgência, a fim de compelir a 

requerida a realizar a instalação de água em sua residência. A 

antecipação dos efeitos da tutela de mérito, em tese, é cabível desde que 

haja elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de 

dano ou o risco ao resultado útil do processo. Assim é a disciplina do art. 

300, caput, do CPC: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando 

houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de 

dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Segundo o escólio de 

Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery (In Comentários ao 

Código de Processo Civil. Novo CPC – Lei 13.105/2015, ed. Revista dos 

Tribunais, 1.ª ed., 2015, p. 857/858): "(...) Duas situações, distintas e não 

cumulativas entre si, ensejam a tutela a tutela de urgência. A primeira 

hipótese autorizadora dessa antecipação é o periculum in mora, segundo 

expressa disposição do CPC 300. Esse perigo, como requisito para a 

concessão da tutela de urgência, é o mesmo elemento de risco que era 

exigido, no sistema do CPC/1973, para a concessão de qualquer medida 

cautelar ou em alguns casos de antecipação de tutela”. “(...) Também é 

preciso que a parte comprove a existência de plausibilidade do direito por 

ela afirmado (fumus boni iuris). Assim, a tutela de urgência visa assegurar 

a eficácia do processo de conhecimento ou do processo de execução”. 

Sem qualquer poder discricionário, o julgador deve averiguar a existência 

destes dois requisitos. Se evidenciados, deve atender o pleito in limine. 

Caso contrário, deve aprofundar a análise, o que geralmente se revela 

possível novamente se surgirem fatos e provas novas, se tiver 

ponderabilidade à audiência de justificação ou depois de realizada a 

instrução processual, já que a qualquer momento é cabível ao autor 

requerer a tutela de urgência ou nela insistir. A tutela de urgência 

recomenda cautela, inclusive não se descartando exigir caução idônea, 

que, todavia, pode ser dispensada se constatada hipossuficiência da 

parte. De todo modo, se for de natureza antecipada (mérito), e não de 

mera guarida ao resultado útil do processo (cautelar), não será concedida 

quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. 

Verificado que o requerente trouxe aos autos elementos hábeis a 

demonstrar o preenchimento dos requisitos necessários e indispensáveis 

à concessão da tutela, previstos no artigo 300 do Código de Processo 

Civil, consistentes na probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco 

ao resultado útil do processo. No caso sob análise, o requerente pleiteia a 

ligação do fornecimento de água em sua residência, alegando que 

providenciou todas as medidas e pedidos exigidos pela promovida para a 

devida instalação. A documentação apresentada pela parte autora 

juntamente com a petição inicial dá suporte, nessa sede de cognição 

sumária, à pretensão pleiteada, uma vez que evidencia a probabilidade do 

direito invocado. Os documentos constantes em Id. 31373241 demonstram 

a solicitação administrativa realizada junto à requerida. No que tange ao 

perigo na demora ou risco ao resultado útil do processo, decorre 

naturalmente dos prejuízos advindos com a ausência de água no imóvel do 

demandante, eis que considerado serviço de natureza essencial. Assim, 

estando preenchidos, na hipótese, os requisitos exigidos pela legislação 

processual, evidenciada a probabilidade do direito e urgência no 

provimento liminar requerido e, sobretudo, diante da comprovada 

solicitação de fornecimento de água realizada formalmente, possível se 

mostra o deferimento da tutela de urgência pretendida. Isto posto, DEFIRO 

o pedido em tutela de urgência, com espeque no art. 300 do CPC, a fim de 

determinar à parte requerida que efetue a ligação de fornecimento de água 

no imóvel do demandante, no prazo de 5 dias, até ulterior deliberação 

deste Juízo. Considerando a edição Portaria-Conjunta n. 249, em 

decorrência das medidas temporárias de prevenção ao contágio pelo 

COVID-19 (Novo Coronavírus), postergo a designação de audiência de 

conciliação. Cite-se e Intime-se a Requerida para querendo contestar a 

presente, no prazo legal. PROCESSE-SE em segredo de justiça, nos 

termos do art. 189, inciso II, do NCPC. Com fulcro art. 98 do CPC/2015, 

presumo como verdadeira a condição de hipossuficiência da parte 

Requerente, e por consequência, concedo-lhe os benefícios da Justiça 

Gratuita, até que se prove o contrário das informações exaradas. 

Cumpra-se. SIRVA A PRESENTE DECISÃO COMO MANDADO/OFÍCIO. Às 

providências. STO ANTÔNIO LEVERGER, 22 de abril de 2020. Juiz(a) de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000538-21.2020.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA BENEDITA SILVA DE JESUS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA MARCIA SOARES MODESTO OAB - MT13343-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEVERGER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME (REU)

Magistrado(s):

ALEXANDRE PAULICHI CHIOVITTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE STO 

A N T Ô N I O  D O  L E V E R G E R  D E C I S Ã O  P r o c e s s o : 

1000538-21.2020.8.11.0053. AUTOR: MARIA BENEDITA SILVA DE JESUS 

REU: LEVERGER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME Vistos etc. Cuida-se 

de ação de cobrança de aluguéis e rescisão de contrato com pedido de 

danos morais e tutela provisória de urgência movida por Maria Benedita 

Silva de Jesus em face de Leverger Indústria e Comércio LTDA , ambos 

devidamente qualificados na inicial. Alega, em síntese, a autora que 

celebrou contrato de aluguel com a requerida, mas que esta não honrou 

com suas obrigações, estando inadimplente. Ainda, afirma que a requerida 

não realizou a transferência da unidade consumidora de energia, o que 

ensejou na sua inadimplência junto a concessionária de energia elétrica. 

Com lastro nestas premissas, postula o requerente pela tutela provisória e 

urgência para que a requerida proceda a transferência da unidade 

consumidora. Vieram-me os autos conclusos. É O RELATÓRIO. 

FUNDAMENTO E DECIDO. Como é cediço, para concessão da tutela 

provisória (CPC, art. 300), a lei exige a concorrência de elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito bem como o perigo de dano ou o 

risco ao resultado útil do processo. In casu, não vislumbro o 

preenchimento de tais requisitos indispensáveis para a antecipação dos 

efeitos da tutela jurisdicional. Isto porque, a probabilidade do direito não 

restou demonstrada. A autora somente juntou aos autos um contrato de 

aluguel, contudo não consta qualquer assinatura do requerido, o que não 

demonstra, neste momento de cognição sumária, o pacto celebrado entre 

as partes. Assim, entendo que não restou demonstrada a probabilidade 

das alegações, sendo o indeferimento à medida que se impõe. Isto posto, 

e pelo o que mais consta dos autos, INDEFIRO o pedido de tutela provisória 

manejada pela requerida. Cite-se a requerida para que, querendo, 

apresentar as sua defesa que entender cabível, no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena de revelia. Defiro as benesses da justiça gratuita. 

Intime-se. Às providências. STO ANTÔNIO LEVERGER, 22 de abril de 

2020. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000542-58.2020.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

LOIZAINE INACIA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA OAB - MT15634-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REU)

Magistrado(s):

ALEXANDRE PAULICHI CHIOVITTI
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE STO 

A N T Ô N I O  D O  L E V E R G E R  D E C I S Ã O  P r o c e s s o : 

1000542-58.2020.8.11.0053. AUTOR(A): LOIZAINE INACIA DA SILVA REU: 

VIVO S.A. Vistos etc. Cuida-se de ação declaratória de inexistência de 

débito, cumulada com indenização por danos morais aforada pela parte 

requerente. Extrai-se da prefacial que a parte requerida efetivou protestos 

em seu nome; contudo, tarja de ilegais tais máculas, pois que nunca 

entabulou negócio jurídico com a parte requerida. Com lastro nestas 

premissas, postula a parte requerente pela antecipação dos efeitos da 

tutela jurisdicional para exclusão de seu nome dos arquivos dos órgãos de 

proteção ao crédito. Vieram-me os autos conclusos. É O RELATÓRIO. 

FUNDAMENTO E DECIDO. Como é cediço, o art. 300 do Código de 

Processo Civil autoriza o Juiz a antecipar os efeitos da tutela jurisdicional 

quando verossímeis os fatos articulados pela parte requerente, bem como 

houver risco de grave dano, e, ainda, o pedido estiver vazado em prova 

inequívoca. In casu, tenho que todos os requisitos para concessão da 

antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional encontram-se presentes. Os 

fatos são verossímeis, já que articulados de modo a ilustrar a situação 

vivenciada pela parte requerente. Outrossim, importa destacar que a parte 

requerente afirma não ter contratado os serviços de cartão de crédito com 

a requerida. Destarte, em casos tais, impõe-se a inversão do encargo 

probatório, à luz do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor. 

Assim, caberá à requerida demonstrar os fatos extintivos, modificativos 

ou impeditivos do direito da requerente. Ainda que assim não fosse, mister 

lembrarmos tratar-se de fatos negativos (ausência de contratação), 

ensejando, pois, a inversão do ônus da prova, já que impossível a 

produção de prova negativa absoluta. Neste sentido: TJ/MT, AI, 

125804/2012, Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Cível, Data da 

publicação no DJE 01/03/2013. Ementa: “AGRAVO DE INSTRUMENTO – 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS - PROTESTO DE DUPLICATA - EXISTÊNCIA DE 

RELAÇÃO JURÍDICA SUBJACENTE AO TÍTULO - ÔNUS DA PROVA - 

PROVA NEGATIVA – RECURSO PROVIDO. Se o fundamento de 

inexigibilidade do título protestado for a inexistência de relação jurídica 

subjacente à cártula, o pedido de suspensão do protesto deve ser 

submetido ao juiz da causa. “Tendo a parte ingressado com ação em que 

pleiteia o reconhecimento da inexistência do débito sob fundamento de que 

nunca manteve relação jurídica com a parte adversa, deve ser excluído 

seu nome dos bancos negativos de dados. Não se pode exigir do autor a 

produção de prova negativa.” (TJMT, RAI nº 131178/2009)”. O risco de 

grave dano parece inescondível. Isto porque são cediças as mazelas que 

um protesto causa na vida financeira de uma pessoa. Com a citada 

restrição, a pessoa fica impossibilitada de, por exemplo, contrair crédito no 

mercado, o que, nos dias de hoje, representa transtornos de monta. 

Sendo assim, também se encontra presente o risco de grave dano, 

elemento essencial à concessão da liminar postulada pela parte 

requerente na prefacial. Isto posto, e pelo que mais consta dos autos, 

DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional 

deduzido pela parte requerente, para que seja excluído seu nome dos 

órgãos de proteção ao crédito, até ulterior deliberação. Tendo em conta a 

escassez de funcionários, bem assim a invencível carga de trabalho, 

SIRVA A PRESENTE DECISÃO COMO MANDADO/OFÍCIO. A PRÓPRIA 

PARTE FICA ENCARREGADA DE PROTOCOLAR O DOCUMENTO PERANTE 

A REQUERIDA, JUNTANDO CÓPIA DO PROTOCOLO NESTES AUTOS! No 

mais, CITE-SE a parte requerida para apresentar a defesa que entender 

cabível, pena de revelia. Às providências. STO ANTÔNIO LEVERGER, 22 

de abril de 2020. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000471-90.2019.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

LIQUIGAS DISTRIBUIDORA S.A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUCIA FERREIRA TEIXEIRA OAB - MT3662-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EVALDO SANTANA DE MIRANDA 46098607168 (REU)

EVALDO SANTANA DE MIRANDA (REU)

BEATRIZ ARIAS PANIAGUA (REU)

Magistrado(s):

ALEXANDRE PAULICHI CHIOVITTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE STO 

ANTÔNIO DO LEVERGER DECISÃO Processo: 

1000471-90.2019.8.11.0053. AUTOR(A): LIQUIGAS DISTRIBUIDORA S.A. 

REU: EVALDO SANTANA DE MIRANDA 46098607168, EVALDO SANTANA 

DE MIRANDA, BEATRIZ ARIAS PANIAGUA Vistos etc. Cuida-se de ação 

de resolução contratual com pedido de tutela provisória movida por 

Liquigás Distribuidora S.A em face de Evaldo Santana De Miranda – MEI, 

Evaldo Santana De Miranda e Beatriz Arias Paniagua, todos qualificados 

nos autos. Extrai-se da prefacial que as partes entabularam contrato de 

Fornecimento de Produtos, Uso de Marca, Cessão de Equipamentos, 

assumindo a requerida a qualidade de Revendedora de Gás Liquefeito de 

Petróleo-GLP. Contudo, aduz o requerente o inadimplemento das 

obrigações do requerido, postulando pela resolução contratual. Com lastro 

nestas premissas, postula a parte requerente pela concessão de tutela 

provisória de urgência para a reintegração dos equipamentos fornecidos 

aos requeridos, consistentes em 150 (cento e cinquenta) botijões com 

capacidade para 13 kg cada. Vieram-me os autos conclusos. É O 

RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. Passo a análise do pedido de tutela 

provisória. Como é cediço, para concessão da tutela provisória (CPC, art. 

300), a lei exige a concorrência de elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado 

útil do processo. In casu, denota-se a probabilidade do direito do autor, em 

específico, o contrato celebrado e a sua violação, pois há nos autos 

documento que informa que o requerido violou o direito de exclusividade 

de venda da marca (ata notarial). Assim, a verossimilhança das alegações 

mostra-se patente. Também presente o perigo de dano, pois que a 

conduta do requerido atenta contra o contrato celebrado, não podendo se 

olvidar que os bens foram cedidos ao requerido para utilização nos termos 

do contrato, e, havendo sua violação, é direito do autor reavê-los. A tutela 

provisória de urgência, portanto, deve ser deferida. Isto posto, e pelo que 

mais consta dos autos, DEFIRO A TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA 

aventada por Liquigás Distribuidora S.A, para determinar a reintegração de 

posse 150 (cento e cinquenta) botijões com capacidade para 13 kg cada, 

atualmente na posse do requerido. Cite-se o requerido para apresentar 

defesa no prazo legal, consignando que sua inércia importará em revelia. 

Cumpra-se. STO ANTÔNIO LEVERGER, 22 de abril de 2020. Juiz(a) de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000540-88.2020.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITA LUCIANA DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT14232-O (ADVOGADO(A))

SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO OAB - MT0014889A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE PAULICHI CHIOVITTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE STO 

A N T Ô N I O  D O  L E V E R G E R  D E C I S Ã O  P r o c e s s o : 

1000540-88.2020.8.11.0053. REQUERENTE: BENEDITA LUCIANA DE 

ARRUDA REQUERIDO: BANCO BMG S.A Vistos etc. Cuida-se de demanda 

aforada por BENEDITA LUCIANA DE ARRUDA em face de Banco BMG S/A. 

Extrai-se da prefacial que a parte requerida está, indevidamente, 

descontando valores de seu salário, no valor de R$ 495,47 (quatrocentos 

e noventa e cinco reais e quarenta e sete centavos), a título de 

empréstimo consignado. Com lastro nestas premissas, postula a parte 

Requerente pela antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional para que a 

parte requerida abstenha-se de praticar novos descontos. Vieram-me os 

autos conclusos. É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. Como é 

cediço, o art. 300 do Código de Processo Civil autoriza o Juiz a antecipar 

os efeitos da tutela jurisdicional quando verossímeis os fatos articulados 

pela parte requerente, bem como houver risco de grave dano, e, ainda, o 

pedido estiver vazado em prova inequívoca. In casu, tenho que todos os 

requisitos para concessão da antecipação dos efeitos da tutela 

jurisdicional encontram-se presentes. Os fatos são verossímeis, já que 

articulados de modo a ilustrar a situação vivenciada pelo requerente. 

Outrossim, in casu, impende lembrar a incidência das normas 

consumeristas. Assim, impõe-se a inversão do encargo probatório, à luz 

do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor. Caberá à requerida 

demonstrar os fatos extintivos, modificativos ou impeditivos do direito do 

requerente. Ainda que assim não fosse, seria mister a concessão da 
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liminar, em vista da alegação de fato negativo por parte do requerente (de 

que não contratou o empréstimo). Como é cediço, mostra-se deveras 

dificultoso a comprovação de fatos negativos absolutos. O risco de grave 

dano parece inescondível. Isto porque o desconto no salário da parte 

requerida poderá culminar em privações desnecessárias. Sendo assim, 

também se encontra presente o risco de grave dano, elemento essencial à 

concessão da liminar postulada pela parte Requerente na prefacial. 

Contudo, mister a prestação da devida caução, para posterior devolução 

de tal numerário à instituição financeira, pena de enriquecimento sem 

causa. Isto posto, e pelo que mais consta dos autos, DEFIRO o pedido de 

antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional deduzido, para determinar à 

parte Requerida abstenha-se de praticar novos descontos no salário da 

parte requerente. Após a prestação da caução, pelo valor do crédito 

depositado na conta da parte requerente, DÊ-SE efetividade à presente 

decisão. Considerando a edição Portaria-Conjunta n. 249, em decorrência 

das medidas temporárias de prevenção ao contágio pelo COVID-19 (Novo 

Coronavírus), postergo a designação de audiência de conciliação. Cite-se 

e Intime-se a Requerida, via AR, para querendo contestar a presente, no 

prazo legal. Com fulcro art. 98 do CPC/2015, presumo como verdadeira a 

condição de hipossuficiência da parte Requerente, e por consequência, 

concedo-lhe os benefícios da Justiça Gratuita, até que se prove o 

contrário das informações exaradas. Tendo em conta a escassez de 

funcionários, bem assim a invencível carga de trabalho, SIRVA A 

PRESENTE DECISÃO COMO MANDADO/OFÍCIO. INTIME-SE, a parte Autora. 

Às providências. Cumpra-se. STO ANTÔNIO LEVERGER, 22 de abril de 

2020. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-61 INTERDITO PROIBITÓRIO

Processo Número: 1000535-66.2020.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ BORGES LEAL (AUTOR(A))

ANGELA BEATRIZ DE SOUSA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MAUROZAN CARDOSO SILVA OAB - MT18725-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMANUELY CRISTINA DA SILVA PINHEIRO (REU)

JOTONE CASSIANO PINHEIRO (REU)

Magistrado(s):

ALEXANDRE PAULICHI CHIOVITTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE STO 

A N T Ô N I O  D O  L E V E R G E R  D E C I S Ã O  P r o c e s s o : 

1000535-66.2020.8.11.0053. AUTOR(A): LUIZ BORGES LEAL, ANGELA 

BEATRIZ DE SOUSA REU: EMANUELY CRISTINA DA SILVA PINHEIRO, 

JOTONE CASSIANO PINHEIRO Vistos etc. Compulsando os autos, denoto 

que os Autores são respectivamente, professor aposentado (com renda 

bruta de R$6.539,01) e técnica em enfermagem, e defendem a importância 

de R$80.000,00 (oitenta mil reais), advindos de um contrato de posse de 

um imóvel rural localizado Comunidade Cerradinho em Santo Antônio do 

Leverger – MT e suas benfeitorias, ou seja, possivelmente auferem renda 

significativa, capaz de arcar com as taxas judiciais. Outrossim, os 

demandantes não juntaram qualquer documento capaz de comprovar a 

hipossuficiência em recolher as custas, desse modo, a simples 

declaração, não se mostra suficiente para concessão das benesses da 

gratuidade da justiça. Como se sabe, tal benefício se estende apenas 

àqueles necessitados, sem condições de arcar com pagamento das 

custas processuais sem haver prejuízo do seu sustento ou de sua família. 

Não é o que ocorre com os Requerentes, que não comprovam a 

hipossuficiência, evidente que se mostram capazes de recolher as custas 

necessárias ao recebimento e processamento de sua pretensão. No mais, 

cabiam a estes demonstrarem, contabilmente, a impossibilidade de pagar a 

taxa judiciária exigida. Tendo em vista que os Requerentes somente 

alegaram, e não comprovaram a alegada insuficiência, INDEFIRO, pois, o 

pedido de assistência judiciária. INTIMEM-SE os Requerentes, na pessoa 

de seu advogado para que, no prazo de 15 (quinze) dias, promovam o 

recolhimento das custas processuais, sob pena de cancelamento da 

distribuição do feito (art. 290 CPC/2015). Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se 

o necessário. Às providências. STO ANTÔNIO LEVERGER, 23 de abril de 

2020. Juiz(a) de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1000480-52.2019.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO ANGELO DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VANDA P. DE MIRANDA (REU)

HILDA DAMAZIO DA SILVA NASCIMENTO (REU)

DOMINGOS SANTANA DA SILVA (REU)

NIVALDO ANTONIO PINTO (REU)

OI S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDRESSA CAROLINE TRECHAUD OAB - MT14099-O (ADVOGADO(A))

ELADIO MIRANDA LIMA OAB - MT13242-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEXANDRE PAULICHI CHIOVITTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE STO 

ANTÔNIO DO LEVERGER Processo nº 1000480-52.2019.8.11.0053 

AUTOR(A): PEDRO ANGELO DA SILVA REU: OI S.A e outros (4) Vistos 

etc. Ante a informação da morte do autor e a ausência de herdeiros, 

EXTINGO a presente ação movida pela parte autora, pois que a considero 

intransmissível no caso, à luz do art. 485, IX do Código de Processo Civil. 

Sem custas ou honorários. REMETAM-SE os autos ao arquivo com baixa 

na distribuição. Dou esta por publicada com a entrega na Escrivania. 

Dispensado o registro nos termos do Provimento nº 42/2008-CGJ. Às 

providências. Santo Antônio de Leverger/MT, 22 de abril de 2020

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000441-21.2020.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - ES17315-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JORGE BUENO NASCIMENTO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE PAULICHI CHIOVITTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE STO 

A N T Ô N I O  D O  L E V E R G E R  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1 0 0 0 4 4 1 - 2 1 . 2 0 2 0 . 8 . 1 1 . 0 0 5 3 .  R E Q U E R E N T E :  B R A D E S C O 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: JORGE BUENO 

NASCIMENTO Vistos etc. Cuida-se de ação de busca e apreensão c.c 

pedido de liminar proposta por Bradesco Administradora de Consórcios 

LTDA em face de Jorge Bueno Do Nascimento, ambos devidamente 

qualificados nos autos, pelos motivos expostos na prefacial. A decisão (ID 

30561886 determinou que o autor procedesse a emenda à inicial, 

adequando o valor da causa e colacionando aos autos o respectivo 

comprovante de pagamento das taxas e custas processuais. 

Manifestação do autor ao ID 31314161. Vieram-me os autos conclusos. É 

O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. Quando do protocolo da exordial, 

o autor deu valor da causa de R$ 679,91. Pelo despacho inicial, foi 

determinado que o autor procedesse a emenda à inicial, adequando o 

valor da causa e procedesse ao recolhimento das taxas e custas 

processuais sobre este novo valor. Ocorre que devidamente intimado, o 

autor protocolou manifestação tecendo comentários sobre a decisão 

inicial, bem como trouxe aos autos comprovante de pagamento de 

custas/taxas processuais. Observa-se da manifestação que o requerente 

não procedeu a emenda à inicial, não adequando o valor da causa, e, 

ainda, trouxe comprovante de pagamento de custas sobre o valor de R$ 

679,91. Ou seja, o requerente não procedeu a emenda à inicial 

determinada, de modo que a petição inicial deve ser indeferida. Sob este 

prisma, convém destacar a regra do art. 321, parágrafo único do Novo 

Código de Processo Civil: Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial 

não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos 

e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará 

que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, 

indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado. 

Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a 

petição inicial. Assim, conforme se vê, decorrido o prazo para que o 

requerente emendasse a inicial, e, este permanecendo silente sobre tal, 

mister a extinção da presente demanda. Neste sentido, é o entendimento 

jurisprudencial dos nossos superiores Tribunais de Justiça: AÇÃO DE 

REINTEGRAÇÃO DE POSSE- DETERMINAÇÃO DE EMENDA DA INICIAL - 
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DESCUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL. “Determinada a emenda da inicial 

por decisão irrecorrida, e não cumprida a ordem judicial, é de ser 

indeferida a inicial e julgado extinto o processo, sem julgamento de mérito, 

como estabelece o parágrafo único do art. 284 do CPC." (TJMG - 

APELAÇÃO CÍVEL N° 1.0555.10.001225-4/001 – COMARCA DE RIO 

PARANAÍBA - RELATOR: DES. WANDER MAROTTA - 7ª CÂMARA CÍVEL 

DO TJMG - JULGADO EM 08/02/2011). Importante destacar que, por não 

se tratar da hipótese do art. 485, § 1º, do NCPC (abandono da causa), não 

há que se falar em prévia intimação pessoal da parte para sanar o vício. 

Neste sentido: RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. INTIMAÇÃO. 

QUARENTA E OITO HORAS. ART. 267, § 1º, DO CPC. EMENDA À INICIAL. 

INÉRCIA. NÃO-CABIMENTO.1.A determinação de intimação pessoal da 

parte, nos termos do art. 267, § 1º, do CPC, para suprir a falta processual 

em 48 (quarenta e oito) horas, aplica-se apenas aos casos previstos nos 

incisos II e III, do referido dispositivo, sendo desnecessária quando o 

processo é extinto, sem julgamento do mérito, porque a parte deixou de 

emendar a inicial, na forma do art. 284 do CPC. 2. Recurso especial não 

provido.” (REsp 1200671 RJ 2010/0122095-5 - Relator(a): Ministro 

CASTRO MEIRA - Julgamento: 14/09/2010 – Órgão Julgador: T2 - 

SEGUNDA TURMA). Deste modo, a desídia da autora em proceder a 

emenda à inicial acarreta na impossibilidade da continuidade do processo, 

impondo a sua extinção sem resolução do mérito. DISPOSITIVO. Isto posto, 

e pelo o que mais consta dos autos, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL 

proposta por Bradesco Administradora de Consórcios LTDA, qualificado 

nos autos, ante a não realização da emenda à inicial. Assim, JULGO 

EXTINTO, sem resolução de mérito, o presente processo, à luz do art. 485, 

I, art. 330, VI e art. 321, parágrafo único, todos do CPC. Custas pelo autor, 

anote-se. Sem honorários. Dou esta por publicada com a entrega na 

Escrivania. Dispensado o registro nos termos do Provimento nº 

42/2008-CGJ. Intime-se via DJE. Às providências. STO ANTÔNIO 

LEVERGER, 22 de abril de 2020. Juiz(a) de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002129-52.2019.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

LUZINETE DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIO AUGUSTO MARTINS MAMORÉ OAB - MT21436-O 

(ADVOGADO(A))

MARCIA CRISANTO DE SOUZA GOMES OAB - MT13870-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SANTO ANTONIO DO LEVERGER PREFEITURA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE PARA AUDIÊNCIA CONCILIAÇÃO JUIZADO 

DESIGNADA PARA 30/07/2020 14:00 JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E 

CRIMINAL DE STO ANTÔNIO DO LEVERGER.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000542-92.2019.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

DENIVALDO DIAS DE AMORIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO KAWASAKI OAB - MT15729-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE STO 

ANTÔNIO LEVERGER JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE STO 

ANTÔNIO DO LEVERGER LOGRADOURO: RODOVIA PAES DE BARROS, 

Nº S/N, TELEFONE: (65) 3341-1426, BAIRRO: NOVO SANTO ANTÔNIO, 

STO ANTÔNIO LEVERGER - MT - CEP: 78180-000 INTIMAÇÃO EXPEDIDO 

POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO 

{processoTr fHome.nomeJu izOrgaoJu lgador }  PROCESSO n . 

1000542-92.2019.8.11.0053 Valor da causa: R$ 20.695,72 ESPÉCIE: 

[Fornecimento de Energia Elétrica]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: DENIVALDO DIAS DE AMORIM 

Endereço: Rua Barra do Aricá,, S/ N, Est. Baia Grande, STO ANTÔNIO 

LEVERGER - MT - CEP: 78180-000 POLO PASSIVO: Nome: ENERGISA 

MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Endereço: REDE 

CEMAT, 184, RUA VEREADOR JOÃO BARBOSA CARAMURU 184, 

BANDEIRANTES, CUIABÁ - MT - CEP: 78010-900 Senhor(a): ENERGISA 

MATO GROSSO A presente carta tem por finalidade a INTIMAÇÃO de 

Vossa Senhoria, nos termos do processo acima indicado, nos termos do 

artigo 42, § 2.º da Lei 9.099/95, apresente contrarrazões ao Recurso 

Inominado no prazo de 10 (dez) dias, conforme documentos vinculados 

disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo deste 

documento. STO ANTÔNIO LEVERGER, 22 de abril de 2020. 

Atenciosamente, (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000789-73.2019.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

CERINO CORREIA DE MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SALOME DA SILVA BARROS OAB - MT260840-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

INTIMAÇÃO INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERIDA PARA, NO PRAZO 

LEGAL, APRESENTAR AS CONTRARRAZÕES AO RECURSO 

INTERPOSTO. Santo Antônio do Leverger, 22 de abril de 2020 DENILZA 

RAMOS DE ANDRADE Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000639-92.2019.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

ADILSON BENEDITO BOM DESPACHO DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT16250-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BP PROMOTORA DE VENDAS LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

INTIMAÇÃO Intimação da parte requerida para, no prazo legal, apresentar 
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as contrarrazões ao recurso interposto. Santo Antônio do Leverger, 22 de 

abril de 2020 DENILZA RAMOS DE ANDRADE Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000755-98.2019.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

ANA CLAUDIA ALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

INTIMAÇÃO Intimação das partes da sentença proferida nos autos. Santo 

Antônio do Leverger, 22 de abril de 2020 DENILZA RAMOS DE ANDRADE 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000561-98.2019.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO CORNELIO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR UGO SOUSA OAB - MT9611-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

INTIMAÇÃO Intimação das partes da sentença proferida nos autos. Santo 

Antônio do Leverger, 22 de abril de 2020 DENILZA RAMOS DE ANDRADE 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000775-89.2019.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDEMIRO DA SILVA ALBUQUERQUE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO JOSE DOS SANTOS OAB - MT16263-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

INTIMAÇÃO Intimação das partes da sentença proferida nos autos. Santo 

Antônio do Leverger, 22 de abril de 2020 DENILZA RAMOS DE ANDRADE 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000774-07.2019.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

CLEIDIANO ROSA NEVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SALOME DA SILVA BARROS OAB - MT260840-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER 

___________________________________________________ 

INTIMAÇÃO Intimação das partes da sentença proferida nos autos. Santo 

Antônio do Leverger, 22 de abril de 2020 DENILZA RAMOS DE ANDRADE 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000562-83.2019.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO CORNELIO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR UGO SOUSA OAB - MT9611-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

INTIMAÇÃO Intimação das partes da sentença proferida nos autos. Santo 

Antônio do Leverger, 22 de abril de 2020 DENILZA RAMOS DE ANDRADE 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000773-22.2019.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

CLEIDIANO ROSA NEVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SALOME DA SILVA BARROS OAB - MT260840-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

INTIMAÇÃO Intimação das partes da sentença proferida nos autos. Santo 

Antônio do Leverger, 22 de abril de 2020 DENILZA RAMOS DE ANDRADE 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002351-20.2019.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

GONCALINA CAMPOS DE AMORIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Herlen Cristine Pereira Koch OAB - MT8428-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOSANGO PROMOÇÕES DE VENDAS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

INTIMAÇÃO Intimação das partes da sentença proferida nos autos. Santo 

Antônio do Leverger, 23 de abril de 2020 ALBERTO DIAS DE A 

CAVALCANTE Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002352-05.2019.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

GILSON PEREIRA BUENO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT14232-O (ADVOGADO(A))

SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO OAB - MT0014889A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

INTIMAÇÃO Intimação da parte REQUERIDA para, no prazo legal, 

apresentar as contrarrazões ao recurso interposto. Santo Antônio do 

Leverger, 23 de abril de 2020 ALBERTO DIAS DE A CAVALCANTE 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002353-87.2019.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

GILSON PEREIRA BUENO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO OAB - MT0014889A 

(ADVOGADO(A))

MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT14232-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

INTIMAÇÃO Intimação da parte REQUERIDA para, no prazo legal, 

apresentar as contrarrazões ao recurso interposto. Santo Antônio do 

Leverger, 23 de abril de 2020 ALBERTO DIAS DE A CAVALCANTE 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002354-72.2019.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO SANTANA RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO OAB - MT0014889A 

(ADVOGADO(A))

MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT14232-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

INTIMAÇÃO Intimação da parte REQUERIDA para, no prazo legal, 

apresentar as contrarrazões ao recurso interposto. Santo Antônio do 

Leverger, 23 de abril de 2020 ALBERTO DIAS DE A CAVALCANTE 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002355-57.2019.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

GILSON PEREIRA BUENO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO OAB - MT0014889A 

(ADVOGADO(A))

MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT14232-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

INTIMAÇÃO Intimação da parte REQUERIDA para, no prazo legal, 

apresentar as contrarrazões ao recurso interposto. Santo Antônio do 

Leverger, 23 de abril de 2020 ALBERTO DIAS DE A CAVALCANTE 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002358-12.2019.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

GILSON PEREIRA BUENO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT14232-O (ADVOGADO(A))

SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO OAB - MT0014889A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

INTIMAÇÃO Intimação da parte REQUERIDA para, no prazo legal, 

apresentar as contrarrazões ao recurso interposto. Santo Antônio do 

Leverger, 23 de abril de 2020 ALBERTO DIAS DE A CAVALCANTE 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002131-22.2019.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA DA SILVA MOURA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIO AUGUSTO MARTINS MAMORÉ OAB - MT21436-O 

(ADVOGADO(A))

MARCIA CRISANTO DE SOUZA GOMES OAB - MT13870-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SANTO ANTONIO DO LEVERGER PREFEITURA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE PARA AUDIÊNCIA CONCILIAÇÃO JUIZADO 

DESIGNADA PARA 30/07/2020 14:10 JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E 

CRIMINAL DE STO ANTÔNIO DO LEVERGER.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002360-79.2019.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

HILARIO PAULA DE AMORIM FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO OAB - MT0014889A 

(ADVOGADO(A))

MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT14232-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

INTIMAÇÃO Intimação da parte REQUERIDA para, no prazo legal, 

apresentar as contrarrazões ao recurso interposto. Santo Antônio do 

Leverger, 23 de abril de 2020 ALBERTO DIAS DE A CAVALCANTE 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002135-59.2019.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ZELIA SILVA COSTA BARROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIO AUGUSTO MARTINS MAMORÉ OAB - MT21436-O 

(ADVOGADO(A))

MARCIA CRISANTO DE SOUZA GOMES OAB - MT13870-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SANTO ANTONIO DO LEVERGER PREFEITURA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE PARA AUDIÊNCIA CONCILIAÇÃO JUIZADO 

DESIGNADA PARA 30/07/2020 14:20 JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E 
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CRIMINAL DE STO ANTÔNIO DO LEVERGER.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002137-29.2019.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA CRISTIANE DE QUEIROZ PEDROSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIO AUGUSTO MARTINS MAMORÉ OAB - MT21436-O 

(ADVOGADO(A))

MARCIA CRISANTO DE SOUZA GOMES OAB - MT13870-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SANTO ANTONIO DO LEVERGER PREFEITURA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE PARA AUDIÊNCIA CONCILIAÇÃO JUIZADO 

DESIGNADA PARA 30/07/2020 14:30 JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E 

CRIMINAL DE STO ANTÔNIO DO LEVERGER.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002363-34.2019.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

DEIZE BONDESPACHO DE AMORIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO OAB - MT0014889A 

(ADVOGADO(A))

MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT14232-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

INTIMAÇÃO Intimação da parte REQUERIDA para, no prazo legal, 

apresentar as contrarrazões ao recurso interposto. Santo Antônio do 

Leverger, 23 de abril de 2020 ALBERTO DIAS DE A CAVALCANTE 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002138-14.2019.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

MARILAINE DE ARRUDA OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA CRISANTO DE SOUZA GOMES OAB - MT13870-O 

(ADVOGADO(A))

CLAUDIO AUGUSTO MARTINS MAMORÉ OAB - MT21436-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SANTO ANTONIO DO LEVERGER PREFEITURA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE PARA AUDIÊNCIA CONCILIAÇÃO JUIZADO 

DESIGNADA PARA 30/07/2020 14:40 JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E 

CRIMINAL DE STO ANTÔNIO DO LEVERGER.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002365-04.2019.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

JAIR RODRIGUES BUENO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO OAB - MT0014889A 

(ADVOGADO(A))

MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT14232-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

INTIMAÇÃO Intimação da parte REQUERIDA para, no prazo legal, 

apresentar as contrarrazões ao recurso interposto. Santo Antônio do 

Leverger, 23 de abril de 2020 ALBERTO DIAS DE A CAVALCANTE 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002139-96.2019.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

MAXIANY CUNHA DE CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIO AUGUSTO MARTINS MAMORÉ OAB - MT21436-O 

(ADVOGADO(A))

MARCIA CRISANTO DE SOUZA GOMES OAB - MT13870-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SANTO ANTONIO DO LEVERGER PREFEITURA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE PARA AUDIÊNCIA CONCILIAÇÃO JUIZADO 

DESIGNADA PARA 30/07/2020 14:50 JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E 

CRIMINAL DE STO ANTÔNIO DO LEVERGER.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002140-81.2019.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

MIGUELINA MARQUES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIO AUGUSTO MARTINS MAMORÉ OAB - MT21436-O 

(ADVOGADO(A))

MARCIA CRISANTO DE SOUZA GOMES OAB - MT13870-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SANTO ANTONIO DO LEVERGER PREFEITURA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE PARA AUDIÊNCIA CONCILIAÇÃO JUIZADO 

DESIGNADA PARA 30/07/2020 15:00 JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E 

CRIMINAL DE STO ANTÔNIO DO LEVERGER.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002141-66.2019.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

NILDO HENRIQUE DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA CRISANTO DE SOUZA GOMES OAB - MT13870-O 

(ADVOGADO(A))

CLAUDIO AUGUSTO MARTINS MAMORÉ OAB - MT21436-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SANTO ANTONIO DO LEVERGER PREFEITURA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE PARA AUDIÊNCIA CONCILIAÇÃO JUIZADO 

DESIGNADA PARA 30/07/2020 15:10 JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E 

CRIMINAL DE STO ANTÔNIO DO LEVERGER.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002368-56.2019.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

JAIR RODRIGUES BUENO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT14232-O (ADVOGADO(A))

SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO OAB - MT0014889A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

INTIMAÇÃO Intimação da parte REQUERIDA para, no prazo legal, 

apresentar as contrarrazões ao recurso interposto. Santo Antônio do 

Leverger, 23 de abril de 2020 ALBERTO DIAS DE A CAVALCANTE 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Processo Número: 1002369-41.2019.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

JAIR RODRIGUES BUENO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT14232-O (ADVOGADO(A))

SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO OAB - MT0014889A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

INTIMAÇÃO Intimação da parte REQUERIDA para, no prazo legal, 

apresentar as contrarrazões ao recurso interposto. Santo Antônio do 

Leverger, 23 de abril de 2020 ALBERTO DIAS DE A CAVALCANTE 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002143-36.2019.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

ODINETE ALEXANDRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIO AUGUSTO MARTINS MAMORÉ OAB - MT21436-O 

(ADVOGADO(A))

MARCIA CRISANTO DE SOUZA GOMES OAB - MT13870-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SANTO ANTONIO DO LEVERGER PREFEITURA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE PARA AUDIÊNCIA CONCILIAÇÃO JUIZADO 

DESIGNADA PARA 30/07/2020 15:20 JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E 

CRIMINAL DE STO ANTÔNIO DO LEVERGER.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002144-21.2019.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

REGINA DUARTE DE AMORIM SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA CRISANTO DE SOUZA GOMES OAB - MT13870-O 

(ADVOGADO(A))

CLAUDIO AUGUSTO MARTINS MAMORÉ OAB - MT21436-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SANTO ANTONIO DO LEVERGER PREFEITURA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE PARA AUDIÊNCIA CONCILIAÇÃO JUIZADO 

DESIGNADA PARA 30/07/2020 15:30 JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E 

CRIMINAL DE STO ANTÔNIO DO LEVERGER.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002145-06.2019.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

ROSENIL DE SOUZA ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIO AUGUSTO MARTINS MAMORÉ OAB - MT21436-O 

(ADVOGADO(A))

MARCIA CRISANTO DE SOUZA GOMES OAB - MT13870-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SANTO ANTONIO DO LEVERGER PREFEITURA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE PARA AUDIÊNCIA CONCILIAÇÃO JUIZADO 

DESIGNADA PARA 30/07/2020 15:40 JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E 

CRIMINAL DE STO ANTÔNIO DO LEVERGER.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002370-26.2019.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

JAIR RODRIGUES BUENO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT14232-O (ADVOGADO(A))

SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO OAB - MT0014889A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

INTIMAÇÃO Intimação da parte REQUERIDA para, no prazo legal, 

apresentar as contrarrazões ao recurso interposto. Santo Antônio do 

Leverger, 23 de abril de 2020 ALBERTO DIAS DE A CAVALCANTE 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002371-11.2019.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

BRAZ PEREIRA DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO OAB - MT0014889A 

(ADVOGADO(A))

MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT14232-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

INTIMAÇÃO Intimação da parte REQUERIDA para, no prazo legal, 

apresentar as contrarrazões ao recurso interposto. Santo Antônio do 

Leverger, 23 de abril de 2020 ALBERTO DIAS DE A CAVALCANTE 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002167-64.2019.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

ROSIMEIRE DOS SANTOS MOTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIO AUGUSTO MARTINS MAMORÉ OAB - MT21436-O 

(ADVOGADO(A))

MARCIA CRISANTO DE SOUZA GOMES OAB - MT13870-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SANTO ANTONIO DO LEVERGER PREFEITURA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE PARA AUDIÊNCIA CONCILIAÇÃO JUIZADO 

DESIGNADA PARA 30/07/2020 15:50 JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E 

CRIMINAL DE STO ANTÔNIO DO LEVERGER.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002372-93.2019.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

LAZARO RITA DA SILVA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT14232-O (ADVOGADO(A))

SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO OAB - MT0014889A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

INTIMAÇÃO Intimação da parte REQUERIDA para, no prazo legal, 

apresentar as contrarrazões ao recurso interposto. Santo Antônio do 
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Leverger, 23 de abril de 2020 ALBERTO DIAS DE A CAVALCANTE 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002168-49.2019.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

TANIA MARCIA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIO AUGUSTO MARTINS MAMORÉ OAB - MT21436-O 

(ADVOGADO(A))

MARCIA CRISANTO DE SOUZA GOMES OAB - MT13870-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SANTO ANTONIO DO LEVERGER PREFEITURA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE PARA AUDIÊNCIA CONCILIAÇÃO JUIZADO 

DESIGNADA PARA 30/07/2020 16:00 JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E 

CRIMINAL DE STO ANTÔNIO DO LEVERGER.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002373-78.2019.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON GONCALVES DE ALVARENGA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT14232-O (ADVOGADO(A))

SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO OAB - MT0014889A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

INTIMAÇÃO Intimação da parte REQUERIDA para, no prazo legal, 

apresentar as contrarrazões ao recurso interposto. Santo Antônio do 

Leverger, 23 de abril de 2020 ALBERTO DIAS DE A CAVALCANTE 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002374-63.2019.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON GONCALVES DE ALVARENGA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT14232-O (ADVOGADO(A))

SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO OAB - MT0014889A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

INTIMAÇÃO Intimação da parte REQUERIDA para, no prazo legal, 

apresentar as contrarrazões ao recurso interposto. Santo Antônio do 

Leverger, 23 de abril de 2020 ALBERTO DIAS DE A CAVALCANTE 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002169-34.2019.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

TELMA PAIXAO PADILHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIO AUGUSTO MARTINS MAMORÉ OAB - MT21436-O 

(ADVOGADO(A))

MARCIA CRISANTO DE SOUZA GOMES OAB - MT13870-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SANTO ANTONIO DO LEVERGER PREFEITURA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE PARA AUDIÊNCIA CONCILIAÇÃO JUIZADO 

DESIGNADA PARA 30/07/2020 16:10 JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E 

CRIMINAL DE STO ANTÔNIO DO LEVERGER.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002375-48.2019.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON GONCALVES DE ALVARENGA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT14232-O (ADVOGADO(A))

SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO OAB - MT0014889A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

INTIMAÇÃO Intimação da parte REQUERIDA para, no prazo legal, 

apresentar as contrarrazões ao recurso interposto. Santo Antônio do 

Leverger, 23 de abril de 2020 ALBERTO DIAS DE A CAVALCANTE 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002170-19.2019.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

THAIS KARLA RIBEIRO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIO AUGUSTO MARTINS MAMORÉ OAB - MT21436-O 

(ADVOGADO(A))

MARCIA CRISANTO DE SOUZA GOMES OAB - MT13870-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SANTO ANTONIO DO LEVERGER PREFEITURA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE PARA AUDIÊNCIA CONCILIAÇÃO JUIZADO 

DESIGNADA PARA 30/07/2020 16:20 JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E 

CRIMINAL DE STO ANTÔNIO DO LEVERGER.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002376-33.2019.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON GONCALVES DE ALVARENGA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT14232-O (ADVOGADO(A))

SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO OAB - MT0014889A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

INTIMAÇÃO Intimação da parte REQUERIDA para, no prazo legal, 

apresentar as contrarrazões ao recurso interposto. Santo Antônio do 

Leverger, 23 de abril de 2020 ALBERTO DIAS DE A CAVALCANTE 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000562-49.2020.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE RAIMUNDO DA CONCEICAO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA MARCIA SOARES MODESTO OAB - MT13343-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONSTRUTORA E INCORPORADORA MARAZUL LTDA - EPP (REU)
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PROCESSO n. 1000562-49.2020.8.11.0053 POLO ATIVO:JOSE RAIMUNDO 

DA CONCEICAO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ANA MARCIA 

SOARES MODESTO POLO PASSIVO: CONSTRUTORA E 

INCORPORADORA MARAZUL LTDA - EPP FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: STO ANTONIO LEVERGER - J.E - AUD. DE 

CONCILIAÇÃO Data: 30/07/2020 Hora: 16:30 , no endereço: 

LOGRADOURO: RODOVIA PAES DE BARROS, Nº S/N, TELEFONE: (65) 

3341-1426, BAIRRO: NOVO SANTO ANTÔNIO, STO ANTÔNIO LEVERGER 

- MT - CEP: 78180-000 . 23 de abril de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000563-34.2020.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE RAIMUNDO DA CONCEICAO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA MARCIA SOARES MODESTO OAB - MT13343-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REU)

 

PROCESSO n. 1000563-34.2020.8.11.0053 POLO ATIVO:JOSE RAIMUNDO 

DA CONCEICAO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ANA MARCIA 

SOARES MODESTO POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: STO 

ANTONIO LEVERGER - J.E - AUD. DE CONCILIAÇÃO Data: 30/07/2020 

Hora: 16:40 , no endereço: LOGRADOURO: RODOVIA PAES DE BARROS, 

Nº S/N, TELEFONE: (65) 3341-1426, BAIRRO: NOVO SANTO ANTÔNIO, 

STO ANTÔNIO LEVERGER - MT - CEP: 78180-000 . 23 de abril de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000559-31.2019.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO CORNELIO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR UGO SOUSA OAB - MT9611-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE STO 

ANTÔNIO LEVERGER JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE STO 

ANTÔNIO DO LEVERGER LOGRADOURO: RODOVIA PAES DE BARROS, 

Nº S/N, TELEFONE: (65) 3341-1426, BAIRRO: NOVO SANTO ANTÔNIO, 

STO ANTÔNIO LEVERGER - MT - CEP: 78180-000 INTIMAÇÃO Oficial de 

Justiça: ZONA Diligência: ID. EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.

(ª)JUIZ(A) DE DIREITO- ALEXANDRE PAULICHI CHIOVITTI PROCESSO n. 

1000559-31.2019.8.11.0053 Valor da causa: R$ 20.000,00 POLO ATIVO: 

Nome: ANTONIO CORNELIO DE SOUZA Endereço: ESTRADA RURAL, S/N, 

VALE ABENÇOADO, SITIO DO PICA PAU AMARELO, STO ANTÔNIO 

LEVERGER - MT - CEP: 78180-000 POLO PASSIVO: Nome: ENERGISA 

MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Endereço: REDE 

CEMAT, RUA VEREADOR JOÃO BARBOSA CARAMURU 184, 

BANDEIRANTES, CUIABÁ - MT - CEP: 78010-900 ESPÉCIE: [Indenização 

por Dano Moral]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES REQUERENTE E 

REQUERIDA, acima qualificadas, do inteiro teor da r. sentença vinculada 

disponível no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo deste 

mandado. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O recurso será interposto no 

prazo de dez dias, contados da ciência da sentença, por petição escrita, 

da qual constarão as razões e o pedido do recorrente. 2. É necessária a 

assistência de Advogado ou Defensor Público para interpor Recurso 

Inominado. STO ANTÔNIO LEVERGER, 23 de abril de 2020. (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000560-16.2019.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO CORNELIO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR UGO SOUSA OAB - MT9611-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE STO 

ANTÔNIO LEVERGER JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE STO 

ANTÔNIO DO LEVERGER LOGRADOURO: RODOVIA PAES DE BARROS, 

Nº S/N, TELEFONE: (65) 3341-1426, BAIRRO: NOVO SANTO ANTÔNIO, 

STO ANTÔNIO LEVERGER - MT - CEP: 78180-000 INTIMAÇÃO Oficial de 

Justiça: ZONA Diligência: ID. EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.

(ª)JUIZ(A) DE DIREITO- ALEXANDRE PAULICHI CHIOVITTI PROCESSO n. 

1000560-16.2019.8.11.0053 Valor da causa: R$ 20.000,00 POLO ATIVO: 

Nome: ANTONIO CORNELIO DE SOUZA Endereço: ESTRADA RURAL, S/N, 

VALE ABENÇOADO, SITIO DO PICA PAU AMARELO, STO ANTÔNIO 

LEVERGER - MT - CEP: 78180-000 POLO PASSIVO: Nome: ENERGISA 

MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Endereço: REDE 

CEMAT, RUA VEREADOR JOÃO BARBOSA CARAMURU 184, 

BANDEIRANTES, CUIABÁ - MT - CEP: 78010-900 ESPÉCIE: [Indenização 

por Dano Moral]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES REQUERENTE E 

REQUERIDA, acima qualificadas, do inteiro teor da r. sentença vinculada 

disponível no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo deste 

mandado. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O recurso será interposto no 

prazo de dez dias, contados da ciência da sentença, por petição escrita, 

da qual constarão as razões e o pedido do recorrente. 2. É necessária a 

assistência de Advogado ou Defensor Público para interpor Recurso 

Inominado. STO ANTÔNIO LEVERGER, 23 de abril de 2020. (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 
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indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000563-68.2019.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO CORNELIO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR UGO SOUSA OAB - MT9611-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE STO 

ANTÔNIO LEVERGER JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE STO 

ANTÔNIO DO LEVERGER LOGRADOURO: RODOVIA PAES DE BARROS, 

Nº S/N, TELEFONE: (65) 3341-1426, BAIRRO: NOVO SANTO ANTÔNIO, 

STO ANTÔNIO LEVERGER - MT - CEP: 78180-000 INTIMAÇÃO Oficial de 

Justiça: ZONA Diligência: ID. EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.

(ª)JUIZ(A) DE DIREITO PROCESSO n. 1000563-68.2019.8.11.0053 Valor da 

causa: R$ 20.000,00 POLO ATIVO: Nome: ANTONIO CORNELIO DE SOUZA 

Endereço: ESTRADA RURAL, S/N, VALE ABENÇOADO, SITIO DO PICA 

PAU AMARELO, STO ANTÔNIO LEVERGER - MT - CEP: 78180-000 POLO 

PASSIVO: Nome: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Endereço: REDE CEMAT, RUA VEREADOR JOÃO BARBOSA 

CARAMURU 184, BANDEIRANTES, CUIABÁ - MT - CEP: 78010-900 

ESPÉCIE: [Indenização por Dano Moral]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES 

REQUERENTE E REQUERIDA, acima qualificadas, do inteiro teor da r. 

sentença vinculada disponível no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas 

no corpo deste mandado. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O recurso será 

interposto no prazo de dez dias, contados da ciência da sentença, por 

petição escrita, da qual constarão as razões e o pedido do recorrente. 2. 

É necessária a assistência de Advogado ou Defensor Público para 

interpor Recurso Inominado. STO ANTÔNIO LEVERGER, 23 de abril de 

2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000564-19.2020.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

JAQUELINE APARECIDA DE ARRUDA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ANTONIO GUERRA OAB - MT16276-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS 

NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000564-19.2020.8.11.0053 POLO ATIVO:JAQUELINE 

APARECIDA DE ARRUDA CRUZ ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

PAULO ANTONIO GUERRA POLO PASSIVO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM 

DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO 

PADRONIZADO FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

STO ANTONIO LEVERGER - J.E - AUD. DE CONCILIAÇÃO Data: 30/07/2020 

Hora: 16:50 , no endereço: LOGRADOURO: RODOVIA PAES DE BARROS, 

Nº S/N, TELEFONE: (65) 3341-1426, BAIRRO: NOVO SANTO ANTÔNIO, 

STO ANTÔNIO LEVERGER - MT - CEP: 78180-000 . 23 de abril de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000565-04.2020.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

JAQUELINE APARECIDA DE ARRUDA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ANTONIO GUERRA OAB - MT16276-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000565-04.2020.8.11.0053 POLO ATIVO:JAQUELINE 

APARECIDA DE ARRUDA CRUZ ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

PAULO ANTONIO GUERRA POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: STO ANTONIO LEVERGER - 

J.E - AUD. DE CONCILIAÇÃO Data: 06/08/2020 Hora: 12:00 , no endereço: 

LOGRADOURO: RODOVIA PAES DE BARROS, Nº S/N, TELEFONE: (65) 

3341-1426, BAIRRO: NOVO SANTO ANTÔNIO, STO ANTÔNIO LEVERGER 

- MT - CEP: 78180-000 . 23 de abril de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000565-38.2019.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

EDIVALDO PEREIRA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR UGO SOUSA OAB - MT9611-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE STO 

ANTÔNIO LEVERGER JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE STO 

ANTÔNIO DO LEVERGER LOGRADOURO: RODOVIA PAES DE BARROS, 

Nº S/N, TELEFONE: (65) 3341-1426, BAIRRO: NOVO SANTO ANTÔNIO, 

STO ANTÔNIO LEVERGER - MT - CEP: 78180-000 INTIMAÇÃO Oficial de 

Justiça: ZONA Diligência: ID. EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.

(ª)JUIZ(A) DE DIREITO- alexandre P. Chiovitti. PROCESSO n. 

1000565-38.2019.8.11.0053 Valor da causa: R$ 20.000,00 POLO ATIVO: 

Nome: EDIVALDO PEREIRA SANTOS Endereço: ESTRADA RURAL, S/N, 

VALE ABENÇOADO, SITIO NOVA VIDA, STO ANTÔNIO LEVERGER - MT - 

CEP: 78180-000 POLO PASSIVO: Nome: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Endereço: REDE CEMAT, RUA 

VEREADOR JOÃO BARBOSA CARAMURU 184, BANDEIRANTES, CUIABÁ 

- MT - CEP: 78010-900 ESPÉCIE: [Indenização por Dano Moral]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES REQUERENTE E REQUERIDA, acima 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1072024/4/2020 Página 809 de 870



qualificadas, do inteiro teor da r. sentença vinculada disponível no Portal 

de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste mandado. 

ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O recurso será interposto no prazo de dez 

dias, contados da ciência da sentença, por petição escrita, da qual 

constarão as razões e o pedido do recorrente. 2. É necessária a 

assistência de Advogado ou Defensor Público para interpor Recurso 

Inominado. STO ANTÔNIO LEVERGER, 23 de abril de 2020. (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000567-71.2020.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

DARLAN PINHO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ANTONIO GUERRA OAB - MT16276-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000567-71.2020.8.11.0053 POLO ATIVO:DARLAN PINHO 

DE SOUZA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: PAULO ANTONIO GUERRA 

POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das 

partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: STO ANTONIO LEVERGER - J.E - AUD. DE 

CONCILIAÇÃO Data: 06/08/2020 Hora: 12:10 , no endereço: 

LOGRADOURO: RODOVIA PAES DE BARROS, Nº S/N, TELEFONE: (65) 

3341-1426, BAIRRO: NOVO SANTO ANTÔNIO, STO ANTÔNIO LEVERGER 

- MT - CEP: 78180-000 . 23 de abril de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000788-88.2019.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

CERINO CORREIA DE MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SALOME DA SILVA BARROS OAB - MT260840-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEXANDRE PAULICHI CHIOVITTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE STO ANTÔNIO DO LEVERGER DECISÃO Processo: 

1000788-88.2019.8.11.0053. REQUERENTE: CERINO CORREIA DE 

MORAES REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos etc. RECEBO o recurso inominado interposto. DÊ-SE 

vistas dos autos à parte contrária para manifestação. Decorrido o prazo, 

ENCAMINHEM-SE estes autos ao egrégio Colégio Recursal, com as 

cautelas devidas e as nossas homenagens. STO ANTÔNIO LEVERGER, 23 

de abril de 2020. Juiz(a) de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000496-06.2019.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

VANDEILDA MARIA FERREIRA DA SILVA SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO GOMES DOS SANTOS OAB - MT0021610A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE PAULICHI CHIOVITTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE STO ANTÔNIO DO LEVERGER SENTENÇA Processo: 

1000496-06.2019.8.11.0053. REQUERENTE: VANDEILDA MARIA FERREIRA 

DA SILVA SOUZA REQUERIDO: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 

Vistos etc. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38 da Lei 9099/95. 

FUNDAMENTO E DECIDO. Diante da completa adimplência das obrigações 

assumidas, de acordo com o que foi noticiado pelas partes, mister a 

extinção da presente execução, nos termos do art. 924, II, do CPC. 

DISPOSITIVO. Isto posto, e pelo que mais consta dos autos, EXTINGO a 

presente ação, à luz do art. 924, II, do CPC. Custas pelos embargantes. 

Sem condenação nas verbas de sucumbência, em virtude do disposto no 

artigo 55, da Lei nº 9.099/95. EXPEÇA-SE o necessário à 

vinculação/liberação dos valores depositados. Após, AO ARQUIVO com 

baixa na distribuição. STO ANTÔNIO LEVERGER, 23 de abril de 2020. 

Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000537-70.2019.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE DAS GRACAS TAVARES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VITOR HUGO DA CRUZ SANTOS OAB - MT21852-O (ADVOGADO(A))

YASMINI TAVEIRA ABREU GRETER OAB - MT22379-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZA GONCALINA DE AMORIM (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE PAULICHI CHIOVITTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE STO ANTÔNIO DO LEVERGER SENTENÇA Processo: 

1000537-70.2019.8.11.0053. REQUERENTE: ELIANE DAS GRACAS 

TAVARES DA SILVA REQUERIDO: LUIZA GONCALINA DE AMORIM Vistos 

etc. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38 da Lei 9099/95. 

FUNDAMENTO E DECIDO. Diante da completa adimplência das obrigações 

assumidas, de acordo com o que foi noticiado pelas partes, mister a 

extinção da presente execução, nos termos do art. 924, II, do CPC. 

DISPOSITIVO. Isto posto, e pelo que mais consta dos autos, EXTINGO a 

presente ação, à luz do art. 924, II, do CPC. Custas pelos embargantes. 

Sem condenação nas verbas de sucumbência, em virtude do disposto no 

artigo 55, da Lei nº 9.099/95. Após, AO ARQUIVO com baixa na 

distribuição. STO ANTÔNIO LEVERGER, 23 de abril de 2020. Juiz(a) de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002089-70.2019.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

EVANILDES AUXILIADORA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA RAFAELA SIQUEIRA GOULART OAB - MT26935/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:
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DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEXANDRE PAULICHI CHIOVITTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE STO ANTÔNIO DO LEVERGER SENTENÇA Processo: 

1002089-70.2019.8.11.0053. REQUERENTE: EVANILDES AUXILIADORA 

DA SILVA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos etc. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38 

da Lei 9099/95. FUNDAMENTO E DECIDO. Diante da existência de 

questões preliminares, mister sua análise. As condições da ação estão 

presentes. As partes são legítimas, pois que o direito material discutido 

envolve ambos os litigantes. Não há em falta de interesse processual, pela 

necessidade de intervenção do Poder Judiciário, para dirimir a quizila ora 

sub judice. Também de se rechaçar a alegação de inépcia da peça inicial, 

já que esta cumpre todos os requisitos legais. Os pedidos são compatíveis 

com a causa de pedir. Por fim, foi permitido o exercício da ampla defesa e 

do contraditório. Afasta-se a preliminar arguida. Outrossim, pela 

desnecessidade de produção de outras demais provas, mister o 

julgamento antecipado da lide, à luz do art. 355, I, do Código de Processo 

Civil. A parte requerente postula pela condenação da requerida por 

débitos, reputados indevidos. Contudo, denota-se que a parte requerente 

entabulou contrato onde declinou ciência de todos os quejandos 

contratuais afirmados indevidos. Destarte, não se pode dizer que tais 

cobranças sejam abusivas. A parte requerente até pode não ter querido 

contratar tais serviços, mas as provas trazidas aos autos dão conta da 

sua contratação. Os débitos, então, são devidos. Os fatos noticiados 

perfazem meros aborrecimentos que não se coadunam a danos morais. A 

improcedência desta lide é mister. DISPOSITIVO. Isto posto, e pelo que 

mais consta dos autos, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos deduzidos 

por EVANILDES AUXILIADORA DA SILVA. Outrossim, JULGO 

PROCEDENTE o pedido contraposto para condenar a autora a pagar o 

valor descrito no pedido contraposto. Julgo extinto este processo com 

fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil. Sem condenação 

nas verbas de sucumbência, em virtude do disposto no artigo 55, da Lei nº 

9.099/95. Dou esta por publicada com a entrega na Escrivania. 

Dispensado o registro nos termos do Provimento nº 42/2008-CGJ. 

Intimem-se. Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as cautelas 

de praxe. STO ANTÔNIO LEVERGER, 23 de abril de 2020. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002090-55.2019.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO DE ARRUDA E SILVA JR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA RAFAELA SIQUEIRA GOULART OAB - MT26935/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEXANDRE PAULICHI CHIOVITTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE STO ANTÔNIO DO LEVERGER SENTENÇA Processo: 

1002090-55.2019.8.11.0053. REQUERENTE: FRANCISCO DE ARRUDA E 

SILVA JR REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos etc. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38 

da Lei 9099/95. FUNDAMENTO E DECIDO. Diante da existência de 

questões preliminares, mister sua análise. Obviamente não há falar em 

prescrição, pois que a mácula persiste até os dias atuais; destarte, sequer 

passou a fluir o hiato prescricional. Também inviável falar em 

incompetência territorial, tendo em vista que o comprovante juntado pela 

própria parte requerida atesta que o requerente reside nesta Comarca. 

Afastam-se as preliminares e prejudiciais arguidas. Passa-se à análise do 

mérito da causa Outrossim, pela desnecessidade de produção de outras 

demais provas, mister o julgamento antecipado da lide, à luz do art. 355, I, 

do Código de Processo Civil. A parte requerente postula pela condenação 

da requerida por débitos, reputados indevidos. Contudo, denota-se que a 

parte requerente entabulou contrato onde declinou ciência de todos os 

quejandos contratuais afirmados indevidos. Destarte, não se pode dizer 

que tais cobranças sejam abusivas. A parte requerente até pode não ter 

querido contratar tais serviços, mas as provas trazidas aos autos dão 

conta da sua contratação. Os débitos, então, são devidos. Os fatos 

noticiados perfazem meros aborrecimentos que não se coadunam a danos 

morais. A improcedência desta lide é mister. DISPOSITIVO. Isto posto, e 

pelo que mais consta dos autos, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos 

deduzidos por FRANCISCO DE ARRUDA E SILVA JR. Outrossim, JULGO 

PROCEDENTE o pedido contraposto para condenar a autora a pagar o 

valor descrito no pedido contraposto. Julgo extinto este processo com 

fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil. Sem condenação 

nas verbas de sucumbência, em virtude do disposto no artigo 55, da Lei nº 

9.099/95. Dou esta por publicada com a entrega na Escrivania. 

Dispensado o registro nos termos do Provimento nº 42/2008-CGJ. 

Intimem-se. Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as cautelas 

de praxe. STO ANTÔNIO LEVERGER, 23 de abril de 2020. Juiz(a) de Direito

Comarca de São Félix do Araguaia

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000903-23.2019.8.11.0017

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT9708-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NOEL SOARES DA SILVA (EXECUTADO)

NOEL FILHO SOARES DA SILVA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE SÃO FÉLIX 

DO ARAGUAIA DESPACHO Processo: 1000903-23.2019.8.11.0017. 

EXEQUENTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU 

EXECUTADO: NOEL FILHO SOARES DA SILVA, NOEL SOARES DA SILVA 

Cite-se a parte Executada para que, no prazo de 03 (três) dias, efetue o 

pagamento do débito (caput do artigo 829 do CPC), devendo constar no 

mandado que, não efetuado o pagamento, munido da segunda via do 

mandado, o oficial de justiça procederá, após transcorrido o prazo retro 

mencionado, à penhora de bens e a sua avaliação (§1° do artigo 829 do 

CPC), preferindo-se aqueles indicados pelo credor na inicial (letra “c” do 

inciso II do artigo 798 do CPC), se houver, lavrando-se o respectivo auto. 

O oficial de justiça, não encontrando o Executado, arrestar-lhe-á tantos 

bens quantos bastem para garantir a execução, observando 

preferencialmente os indicados pelo credor na inicial, se houver. Nos 10 

(dez) dias seguintes à efetivação do arresto, o oficial de justiça procurará 

o devedor 02 (duas) vezes em dias distintos e; havendo suspeita de 

ocultação, realizará a citação com hora certa, certificando 

pormenorizadamente o ocorrido (§1° do artigo 830 do CPC). Competirá ao 

Exequente requerer a citação por edital, uma vez frustradas a pessoal e a 

com hora certa. Findo o prazo do edital, terá o devedor o prazo a que se 

refere o art. 829, convertendo-se o arresto em penhora em caso de não 

pagamento. Não havendo pagamento ou penhora de bens, intime-se a 

Exequente para indicar bens passíveis de penhora. No entanto, em caso 

de integral pagamento no prazo de 03 (três) dias, o valor dos honorários 

advocatícios será reduzido pela metade. Arbitro os honorários 

advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da dívida, sendo que, 

em caso de integral pagamento no prazo de 03 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. Por fim, o valor dos 

honorários poderá ser elevado até 20% (vinte por cento), quando 

rejeitados os embargos à execução, podendo a majoração, caso não 

opostos os embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, 

levando-se em conta o trabalho realizado pelo Advogado do Exequente. 

Defiro a benesse do artigo 828 do CPC. Cumpra-se, realizando e 

expedindo o necessário. Às providências. S FÉLIX ARAGUAIA, 22 de abril 

de 2020. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000117-42.2020.8.11.0017
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Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDRE LUIS RAMOS POMPEU (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE SÃO FÉLIX 

DO ARAGUAIA DESPACHO Processo: 1000117-42.2020.8.11.0017. 

EXEQUENTE: BANCO DO BRASIL SA EXECUTADO: ANDRE LUIS RAMOS 

POMPEU Cite-se a parte Executada para que, no prazo de 03 (três) dias, 

efetue o pagamento do débito (caput do artigo 829 do CPC), devendo 

constar no mandado que, não efetuado o pagamento, munido da segunda 

via do mandado, o oficial de justiça procederá, após transcorrido o prazo 

retro mencionado, à penhora de bens e a sua avaliação (§1° do artigo 829 

do CPC), preferindo-se aqueles indicados pelo credor na inicial (letra “c” 

do inciso II do artigo 798 do CPC), se houver, lavrando-se o respectivo 

auto. O oficial de justiça, não encontrando o Executado, arrestar-lhe-á 

tantos bens quantos bastem para garantir a execução, observando 

preferencialmente os indicados pelo credor na inicial, se houver. Nos 10 

(dez) dias seguintes à efetivação do arresto, o oficial de justiça procurará 

o devedor 02 (duas) vezes em dias distintos e; havendo suspeita de 

ocultação, realizará a citação com hora certa, certificando 

pormenorizadamente o ocorrido (§1° do artigo 830 do CPC). Competirá ao 

Exequente requerer a citação por edital, uma vez frustradas a pessoal e a 

com hora certa. Findo o prazo do edital, terá o devedor o prazo a que se 

refere o art. 829, convertendo-se o arresto em penhora em caso de não 

pagamento. Não havendo pagamento ou penhora de bens, intime-se a 

Exequente para indicar bens passíveis de penhora. No entanto, em caso 

de integral pagamento no prazo de 03 (três) dias, o valor dos honorários 

advocatícios será reduzido pela metade. Arbitro os honorários 

advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da dívida, sendo que, 

em caso de integral pagamento no prazo de 03 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. Por fim, o valor dos 

honorários poderá ser elevado até 20% (vinte por cento), quando 

rejeitados os embargos à execução, podendo a majoração, caso não 

opostos os embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, 

levando-se em conta o trabalho realizado pelo Advogado do Exequente. 

Defiro a benesse do artigo 828 do CPC. Cumpra-se, realizando e 

expedindo o necessário. Às providências. S FÉLIX ARAGUAIA, 22 de abril 

de 2020. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000143-40.2020.8.11.0017

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA OAB - MT21589-O 

(ADVOGADO(A))

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS OAB - PR8123-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ABRAAO SOARES DA SILVA (EXECUTADO)

NOEL FILHO SOARES DA SILVA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE SÃO FÉLIX 

DO ARAGUAIA Processo: 1000143-40.2020.8.11.0017. EXEQUENTE: 

BANCO DO BRASIL SA EXECUTADO: ABRAAO SOARES DA SILVA, NOEL 

FILHO SOARES DA SILVA Vistos. Observa-se que a parte autora não 

juntou aos autos o comprovante do recolhimento das custas judiciais. 

Dessa forma, nos termos do artigo 290 do CPC, DETERMINO que os 

Requerentes regularizem tal vício, comprovando o recolhimento das 

custas processuais, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

cancelamento da distribuição. Intime-se. Às providências. S FÉLIX 

ARAGUAIA, 22 de abril de 2020. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000088-89.2020.8.11.0017

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DE ASSIS ROSA OAB - MT19077-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO SIQUEIRA COIMBRA & CIA LTDA - ME (EXECUTADO)

PAULO SIQUEIRA COIMBRA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE SÃO FÉLIX 

DO ARAGUAIA DESPACHO Processo: 1000088-89.2020.8.11.0017. 

EXEQUENTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU 

EXECUTADO: PAULO SIQUEIRA COIMBRA & CIA LTDA - ME, PAULO 

SIQUEIRA COIMBRA Vistos. Cite-se a parte Executada para que, no prazo 

de 03 (três) dias, efetue o pagamento do débito (caput do artigo 829 do 

CPC), devendo constar no mandado que, não efetuado o pagamento, 

munido da segunda via do mandado, o oficial de justiça procederá, após 

transcorrido o prazo retro mencionado, à penhora de bens e a sua 

avaliação (§1° do artigo 829 do CPC), preferindo-se aqueles indicados 

pelo credor na inicial (letra “c” do inciso II do artigo 798 do CPC), se 

houver, lavrando-se o respectivo auto. O oficial de justiça, não 

encontrando o Executado, arrestar-lhe-á tantos bens quantos bastem 

para garantir a execução, observando preferencialmente os indicados 

pelo credor na inicial, se houver. Nos 10 (dez) dias seguintes à efetivação 

do arresto, o oficial de justiça procurará o devedor 02 (duas) vezes em 

dias distintos e; havendo suspeita de ocultação, realizará a citação com 

hora certa, certificando pormenorizadamente o ocorrido (§1° do artigo 830 

do CPC). Competirá ao Exequente requerer a citação por edital, uma vez 

frustradas a pessoal e a com hora certa. Findo o prazo do edital, terá o 

devedor o prazo a que se refere o art. 829, convertendo-se o arresto em 

penhora em caso de não pagamento. Não havendo pagamento ou penhora 

de bens, intime-se a Exequente para indicar bens passíveis de penhora. 

No entanto, em caso de integral pagamento no prazo de 03 (três) dias, o 

valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade. Arbitro os 

honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da dívida, 

sendo que, em caso de integral pagamento no prazo de 03 (três) dias, o 

valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade. Por fim, o 

valor dos honorários poderá ser elevado até 20% (vinte por cento), 

quando rejeitados os embargos à execução, podendo a majoração, caso 

não opostos os embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, 

levando-se em conta o trabalho realizado pelo Advogado do Exequente. 

Defiro a benesse do artigo 828 do CPC. Cumpra-se, realizando e 

expedindo o necessário. Às providências. S FÉLIX ARAGUAIA, 22 de abril 

de 2020. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000768-11.2019.8.11.0017

Parte(s) Polo Ativo:

DALMIRO NUNES COSTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO DE SOUZA MOURA OAB - MT17880/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (REU)

 

Intimação do advogado do autor para, querendo, no prazo de 10(dez) 

dias, impugnar a contestação.

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1000044-07.2019.8.11.0017

Parte(s) Polo Ativo:

N. C. F. S. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

J. D. S. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

Vistos, etc. Trata-se de ação de divórcio c/c guarda e alimentos, proposta 

por NEONILIA COELHO FERREIRA DA SILVA, em desfavor de JOSEMAR 

DIAS SILVA. Designada audiência de Conciliação, às partes entabularam 

acordo, conforme andamento de ID nº 23017592. Instado a se manifestar, 

o Ministério Público Estadual pugna pela homologação do acordo 

(andamento ID nº 30923196). Vieram os autos conclusos. É O 

RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. Trata-se de homologação de 

acordo judicial, entabulado em audiência de Conciliação realizada no 

CEJUSC desta Comarca. Há nos autos manifestação favorável do MPE 

pela homologação. Dessa forma, tendo em vista que a conciliação é 

princípio basilar do processo civil e o objeto dos autos se inclui entre os 

casos em que é possível a solução da controvérsia por meio de transação 

das partes, não vejo óbice quanto a sua homologação. Assim, pelo 

exposto, HOMOLOGO por sentença o acordo firmado pelas partes, razão 
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pela qual julgo extinto o processo, com resolução de mérito, com base nos 

artigos 487, inciso III, “b”, do Código de Processo Civil. Sem custas e 

honorários, eis que os requerentes são beneficiários da assistência 

judiciária gratuita. Dê-se ciência ao Ministério Público Estadual. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário, após, com as 

baixas de estilo, arquive-se com as cautelas de praxe. São Félix do 

Araguaia/MT, 03 de Abril de 2020. JANAÍNA CRISTINA DE ALMEIDA Juíza 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000218-16.2019.8.11.0017

Parte(s) Polo Ativo:

RENATO ARAUJO SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARTA ROSA DE AZEVEDO OLIVEIRA SECCHI OAB - SP170025-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

Intimar a parte requerente à comparecer à Audiência de Conciliação que 

será realizada no Edifício do Fórum, no dia 26/07/2019 às 15h30m(MT).

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000159-28.2019.8.11.0017

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREIA ARRUDA AMERICO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARTA ROSA DE AZEVEDO OLIVEIRA SECCHI OAB - SP170025-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Fábio Schneider OAB - MT5238-A (ADVOGADO(A))

 

Intimar a parte requerente à comparecer à Audiência de Conciliação que 

será realizada no Edifício do Fórum, em 11/06/2019, 13hrs(MT)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000159-28.2019.8.11.0017

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREIA ARRUDA AMERICO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARTA ROSA DE AZEVEDO OLIVEIRA SECCHI OAB - SP170025-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Fábio Schneider OAB - MT5238-A (ADVOGADO(A))

 

PJEC 1000159-28.2019.8.11.0017 Vistos, etc. Tratam-se de Embargos 

Declaratórios interpostos pela parte Reclamada em face da r. sentença 

registrada no ID n° 24715519. Alega a Parte Reclamada, em síntese, que 

ocorreram omissões quanto: i) a prova produzida pela Reclamada 

mediante registro fotográfico; ii) fundamentação de que a Reclamada não 

realizou nenhuma prova de suas alegações; e, iii) fundamentação jurídica 

para que a Reclamada tenha sido condenada a indenizar por dano moral. 

Vieram-me os autos conclusos. Fundamento e Decido Embargos de 

declaração são o meio, pelo qual, uma das partes se utiliza para requerer 

ao juiz prolator de uma determinada decisão, que a esclareça nos seus 

pontos ambíguos; obscuros, ou a complete; quando omissa, que lhe 

repare ou elimine eventuais contradições, por acaso, nela existentes. A 

Parte Reclamada interpôs os presentes embargos alegando que a 

sentença proferida foi omissa quanto às provas produzidas nos autos, 

bem como quanto à fundamentação jurídica para a condenação em danos 

morais. Compulsando detidamente a decisão atacada, entendo que os 

presentes embargos não merecem acolhida, pelo que passo a delinear. Ab 

initio, é importante considerar que cada recurso previsto no ordenamento 

jurídico pátrio possui objetivo específico, e os embargos de declaração se 

prestam para integrar, ou aclarar, as decisões judiciais em sua totalidade, 

quando nestas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios. 

Caso não existam na decisão judicial embargada tais defeitos de forma, 

não há que se interpor embargos de declaração, pois estes não devem 

ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado 

que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação. Frise-se que 

a motivação contrária ao interesse da parte não autoriza, per si, o 

acolhimento dos embargos de declaração. Neste sentido a sentença 

atacada encontra-se necessariamente fundamentada em todos os seus 

pontos, tendo sido nela explicitado os motivos que levaram à procedência 

do pedido da parte reclamante. O que a parte embargante demonstra é o 

inconformismo com a Sentença. Ora, eventual omissão que enseja o 

acolhimento dos embargos de declaração não se confunde com o fato do 

posicionamento adotado ser contrário à pretensão da parte 

requerida/embargante, nem tampouco autoriza o reexame das provas 

colacionadas aos autos. Em verdade, busca o embargante a rediscussão 

da matéria de fundo da sentença, com o intuito de reverter o julgado e 

obter uma decisão favorável aos seus interesses, situação essa que não 

se admite em sede de embargos declaratórios, mas, como dito, de recurso 

próprio com o escopo em se modificar a decisão. Pois, embargos de 

declaração, para obterem sucesso, devem se restringir às hipóteses 

previstas no art. 1022 e seguintes do Código de Processo Civil, 

mostrando-se imprescindível a demonstração dos vícios ali enumerados. 

Não se admitem embargos de declaração infringentes, isto é, que a 

pretexto de esclarecer ou completar o julgado anterior, na realidade 

buscam alterá-lo sem qualquer dos vícios indicados no art. 1022 do CPC. 

Assim, o não provimento deste recurso é de rigor, pois os embargos de 

declaração não se prestam a reformar a decisão atacada pelo reexame da 

matéria ou da prova existente nos autos. Com efeito, o Superior Tribunal 

de Justiça já se posicionou, reiteradas vezes, no sentido de que os 

embargos de declaração consubstanciam-se no instrumento processual 

destinado à eliminação, do julgado embargado, de contradição, 

obscuridade ou omissão sobre tema, cujo pronunciamento se impunha 

pelo Tribunal, não se prestando para promover a reapreciação do julgado. 

Acerca do tema, ainda, para corroborar, o entendimento do STJ: 

PROCESSO CIVIL. SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA 

DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. 

IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE FUNDO. 

INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. INTUITO PROTELATÓRIO. 1. Nos 

termos do art. 1.022, caput e incs. I a III, do Código de Processo Civil de 

2015, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer 

obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão 

sobre o qual se deveria pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e/ou 

corrigir erro material. 2. O STJ, no julgamento de embargos de declaração, 

pode prescindir do prequestionamento de matéria constitucional para fins 

de interposição de recurso extraordinário, de modo a evitar a usurpação 

da competência do STF. 3. A parte embargante busca, com a oposição 

destes segundos embargos declaratórios, ver reexaminada e decidida a 

controvérsia de acordo com sua tese. Não é possível, contudo, dar efeitos 

infringentes aos aclaratórios sem a demonstração de eventual vício ou 

teratologia. 4. Diante do caráter manifestamente protelatório dos embargos 

de declaração, aplica-se multa à parte embargante de 1% (um por cento) 

sobre o valor atualizado da causa, com base no art. 1.026, § 2º, do Código 

de Processo Civil de 2015. Embargos de declaração rejeitados com 

aplicação de multa. (EDcl nos EDcl no AgInt nos EREsp 1522093/MS, Rel. 

Ministro Humberto Martins, Corte Especial, julgado em 07/06/2017, DJe 

14/06/2017). Dessa forma, inexistente a presença de vícios ensejadores 

da via recursal aclaratória, tampouco teratologia que enseje a recepção do 

efeito infringente, resta-me julgar pelo não provimento destes Embargos de 

Declaração propostos pela Parte Reclamada. Ante o exposto, nos termos 

dos fundamentos apresentados, REJEITO OS EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO, mantendo na íntegra a sentença combatida. Cumpra-se, 

realizando e expedindo o necessário. Às providencias. São Félix do 

Araguaia – MT, 27 de março de 2020. JANAÍNA CRISTINA DE ALMEIDA 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000165-35.2019.8.11.0017

Parte(s) Polo Ativo:

BEATRIZ LUCIA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARTA ROSA DE AZEVEDO OLIVEIRA SECCHI OAB - SP170025-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)
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Advogado(s) Polo Passivo:

Fábio Schneider OAB - MT5238-A (ADVOGADO(A))

 

Intimar a parte requerente à comparecer à Audiência de Conciliação que 

será realizada no Edifício do Fórum, em 11/06/2019, às 14h30m(MT).

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000165-35.2019.8.11.0017

Parte(s) Polo Ativo:

BEATRIZ LUCIA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARTA ROSA DE AZEVEDO OLIVEIRA SECCHI OAB - SP170025-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Fábio Schneider OAB - MT5238-A (ADVOGADO(A))

 

PJEC 1000165-35.2019.8.11.0017 Vistos, etc. Tratam-se de Embargos 

Declaratórios interpostos pela parte Reclamada em face da r. sentença 

registrada no ID n° 24722948. Alega a Parte Reclamada, em síntese, que 

ocorreram omissões quanto: i) a prova produzida pela Reclamada 

mediante registro fotográfico; ii) fundamentação de que a Reclamada não 

realizou nenhuma prova de suas alegações; e, iii) fundamentação jurídica 

para que a Reclamada tenha sido condenada a indenizar por dano moral. 

Vieram-me os autos conclusos. Fundamento e Decido Embargos de 

declaração são o meio, pelo qual, uma das partes se utiliza para requerer 

ao juiz prolator de uma determinada decisão, que a esclareça nos seus 

pontos ambíguos; obscuros, ou a complete; quando omissa, que lhe 

repare ou elimine eventuais contradições, por acaso, nela existentes. A 

Parte Reclamada interpôs os presentes embargos alegando que a 

sentença proferida foi omissa quanto às provas produzidas nos autos, 

bem como quanto à fundamentação jurídica para a condenação em danos 

morais. Compulsando detidamente a decisão atacada, entendo que os 

presentes embargos não merecem acolhida, pelo que passo a delinear. Ab 

initio, é importante considerar que cada recurso previsto no ordenamento 

jurídico pátrio possui objetivo específico, e os embargos de declaração se 

prestam para integrar, ou aclarar, as decisões judiciais em sua totalidade, 

quando nestas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios. 

Caso não existam na decisão judicial embargada tais defeitos de forma, 

não há que se interpor embargos de declaração, pois estes não devem 

ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado 

que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação. Frise-se que 

a motivação contrária ao interesse da parte não autoriza, per si, o 

acolhimento dos embargos de declaração. Neste sentido a sentença 

atacada encontra-se necessariamente fundamentada em todos os seus 

pontos, tendo sido nela explicitado os motivos que levaram à procedência 

do pedido da parte reclamante. O que a parte embargante demonstra é o 

inconformismo com a Sentença. Ora, eventual omissão que enseja o 

acolhimento dos embargos de declaração não se confunde com o fato do 

posicionamento adotado ser contrário à pretensão da parte 

requerida/embargante, nem tampouco autoriza o reexame das provas 

colacionadas aos autos. Em verdade, busca o embargante a rediscussão 

da matéria de fundo da sentença, com o intuito de reverter o julgado e 

obter uma decisão favorável aos seus interesses, situação essa que não 

se admite em sede de embargos declaratórios, mas, como dito, de recurso 

próprio com o escopo em se modificar a decisão. Pois, embargos de 

declaração, para obterem sucesso, devem se restringir às hipóteses 

previstas no art. 1022 e seguintes do Código de Processo Civil, 

mostrando-se imprescindível a demonstração dos vícios ali enumerados. 

Não se admitem embargos de declaração infringentes, isto é, que a 

pretexto de esclarecer ou completar o julgado anterior, na realidade 

buscam alterá-lo sem qualquer dos vícios indicados no art. 1022 do CPC. 

Assim, o não provimento deste recurso é de rigor, pois os embargos de 

declaração não se prestam a reformar a decisão atacada pelo reexame da 

matéria ou da prova existente nos autos. Com efeito, o Superior Tribunal 

de Justiça já se posicionou, reiteradas vezes, no sentido de que os 

embargos de declaração consubstanciam-se no instrumento processual 

destinado à eliminação, do julgado embargado, de contradição, 

obscuridade ou omissão sobre tema, cujo pronunciamento se impunha 

pelo Tribunal, não se prestando para promover a reapreciação do julgado. 

Acerca do tema, ainda, para corroborar, o entendimento do STJ: 

PROCESSO CIVIL. SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA 

DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. 

IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE FUNDO. 

INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. INTUITO PROTELATÓRIO. 1. Nos 

termos do art. 1.022, caput e incs. I a III, do Código de Processo Civil de 

2015, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer 

obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão 

sobre o qual se deveria pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e/ou 

corrigir erro material. 2. O STJ, no julgamento de embargos de declaração, 

pode prescindir do prequestionamento de matéria constitucional para fins 

de interposição de recurso extraordinário, de modo a evitar a usurpação 

da competência do STF. 3. A parte embargante busca, com a oposição 

destes segundos embargos declaratórios, ver reexaminada e decidida a 

controvérsia de acordo com sua tese. Não é possível, contudo, dar efeitos 

infringentes aos aclaratórios sem a demonstração de eventual vício ou 

teratologia. 4. Diante do caráter manifestamente protelatório dos embargos 

de declaração, aplica-se multa à parte embargante de 1% (um por cento) 

sobre o valor atualizado da causa, com base no art. 1.026, § 2º, do Código 

de Processo Civil de 2015. Embargos de declaração rejeitados com 

aplicação de multa. (EDcl nos EDcl no AgInt nos EREsp 1522093/MS, Rel. 

Ministro Humberto Martins, Corte Especial, julgado em 07/06/2017, DJe 

14/06/2017). Dessa forma, inexistente a presença de vícios ensejadores 

da via recursal aclaratória, tampouco teratologia que enseje a recepção do 

efeito infringente, resta-me julgar pelo não provimento destes Embargos de 

Declaração propostos pela Parte Reclamada. Ante o exposto, nos termos 

dos fundamentos apresentados, REJEITO OS EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO, mantendo na íntegra a sentença combatida. Cumpra-se, 

realizando e expedindo o necessário. Às providencias. São Félix do 

Araguaia – MT, 27 de março de 2020. JANAÍNA CRISTINA DE ALMEIDA 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000247-66.2019.8.11.0017

Parte(s) Polo Ativo:

WISLEY TAVARES SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARTA ROSA DE AZEVEDO OLIVEIRA SECCHI OAB - SP170025-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Fábio Schneider OAB - MT5238-A (ADVOGADO(A))

 

Intimação para Audiência de Conciliação designada para o dia 10/09/2019, 

às 16:00 horas (MT).

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000247-66.2019.8.11.0017

Parte(s) Polo Ativo:

WISLEY TAVARES SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARTA ROSA DE AZEVEDO OLIVEIRA SECCHI OAB - SP170025-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Fábio Schneider OAB - MT5238-A (ADVOGADO(A))

 

PJEC 1000247-66.2019.8.11.0017 Vistos, etc. Tratam-se de Embargos 

Declaratórios interpostos pela parte Reclamada em face da r. sentença 

registrada no ID n° 24692066. Alega a Parte Reclamada, em síntese, que 

ocorreram omissões quanto: i) a prova produzida pela Reclamada 

mediante registro fotográfico; ii) fundamentação de que a Reclamada não 

realizou nenhuma prova de suas alegações; e, iii) fundamentação jurídica 

para que a Reclamada tenha sido condenada a indenizar por dano moral. 

Vieram-me os autos conclusos. Fundamento e Decido Embargos de 

declaração são o meio, pelo qual, uma das partes se utiliza para requerer 

ao juiz prolator de uma determinada decisão, que a esclareça nos seus 

pontos ambíguos; obscuros, ou a complete; quando omissa, que lhe 

repare ou elimine eventuais contradições, por acaso, nela existentes. A 

Parte Reclamada interpôs os presentes embargos alegando que a 

sentença proferida foi omissa quanto às provas produzidas nos autos, 
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bem como quanto à fundamentação jurídica para a condenação em danos 

morais. Compulsando detidamente a decisão atacada, entendo que os 

presentes embargos não merecem acolhida, pelo que passo a delinear. Ab 

initio, é importante considerar que cada recurso previsto no ordenamento 

jurídico pátrio possui objetivo específico, e os embargos de declaração se 

prestam para integrar, ou aclarar, as decisões judiciais em sua totalidade, 

quando nestas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios. 

Caso não existam na decisão judicial embargada tais defeitos de forma, 

não há que se interpor embargos de declaração, pois estes não devem 

ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado 

que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação. Frise-se que 

a motivação contrária ao interesse da parte não autoriza, per si, o 

acolhimento dos embargos de declaração. Neste sentido a sentença 

atacada encontra-se necessariamente fundamentada em todos os seus 

pontos, tendo sido nela explicitado os motivos que levaram à procedência 

do pedido da parte reclamante. O que a parte embargante demonstra é o 

inconformismo com a Sentença. Ora, eventual omissão que enseja o 

acolhimento dos embargos de declaração não se confunde com o fato do 

posicionamento adotado ser contrário à pretensão da parte 

requerida/embargante, nem tampouco autoriza o reexame das provas 

colacionadas aos autos. Em verdade, busca o embargante a rediscussão 

da matéria de fundo da sentença, com o intuito de reverter o julgado e 

obter uma decisão favorável aos seus interesses, situação essa que não 

se admite em sede de embargos declaratórios, mas, como dito, de recurso 

próprio com o escopo em se modificar a decisão. Pois, embargos de 

declaração, para obterem sucesso, devem se restringir às hipóteses 

previstas no art. 1022 e seguintes do Código de Processo Civil, 

mostrando-se imprescindível a demonstração dos vícios ali enumerados. 

Não se admitem embargos de declaração infringentes, isto é, que a 

pretexto de esclarecer ou completar o julgado anterior, na realidade 

buscam alterá-lo sem qualquer dos vícios indicados no art. 1022 do CPC. 

Assim, o não provimento deste recurso é de rigor, pois os embargos de 

declaração não se prestam a reformar a decisão atacada pelo reexame da 

matéria ou da prova existente nos autos. Com efeito, o Superior Tribunal 

de Justiça já se posicionou, reiteradas vezes, no sentido de que os 

embargos de declaração consubstanciam-se no instrumento processual 

destinado à eliminação, do julgado embargado, de contradição, 

obscuridade ou omissão sobre tema, cujo pronunciamento se impunha 

pelo Tribunal, não se prestando para promover a reapreciação do julgado. 

Acerca do tema, ainda, para corroborar, o entendimento do STJ: 

PROCESSO CIVIL. SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA 

DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. 

IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE FUNDO. 

INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. INTUITO PROTELATÓRIO. 1. Nos 

termos do art. 1.022, caput e incs. I a III, do Código de Processo Civil de 

2015, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer 

obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão 

sobre o qual se deveria pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e/ou 

corrigir erro material. 2. O STJ, no julgamento de embargos de declaração, 

pode prescindir do prequestionamento de matéria constitucional para fins 

de interposição de recurso extraordinário, de modo a evitar a usurpação 

da competência do STF. 3. A parte embargante busca, com a oposição 

destes segundos embargos declaratórios, ver reexaminada e decidida a 

controvérsia de acordo com sua tese. Não é possível, contudo, dar efeitos 

infringentes aos aclaratórios sem a demonstração de eventual vício ou 

teratologia. 4. Diante do caráter manifestamente protelatório dos embargos 

de declaração, aplica-se multa à parte embargante de 1% (um por cento) 

sobre o valor atualizado da causa, com base no art. 1.026, § 2º, do Código 

de Processo Civil de 2015. Embargos de declaração rejeitados com 

aplicação de multa. (EDcl nos EDcl no AgInt nos EREsp 1522093/MS, Rel. 

Ministro Humberto Martins, Corte Especial, julgado em 07/06/2017, DJe 

14/06/2017). Dessa forma, inexistente a presença de vícios ensejadores 

da via recursal aclaratória, tampouco teratologia que enseje a recepção do 

efeito infringente, resta-me julgar pelo não provimento destes Embargos de 

Declaração propostos pela Parte Reclamada. Ante o exposto, nos termos 

dos fundamentos apresentados, REJEITO OS EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO, mantendo na íntegra a sentença combatida. Cumpra-se, 

realizando e expedindo o necessário. Às providencias. São Félix do 

Araguaia – MT, 27 de março de 2020. JANAÍNA CRISTINA DE ALMEIDA 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000243-29.2019.8.11.0017

Parte(s) Polo Ativo:

MARTA APARECIDA ROCHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARTA ROSA DE AZEVEDO OLIVEIRA SECCHI OAB - SP170025-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Fábio Schneider OAB - MT5238-A (ADVOGADO(A))

 

Intimação para Audiência de Conciliação designada para o dia 10/09/2019, 

às 14:00horas (MT).

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000243-29.2019.8.11.0017

Parte(s) Polo Ativo:

MARTA APARECIDA ROCHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARTA ROSA DE AZEVEDO OLIVEIRA SECCHI OAB - SP170025-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Fábio Schneider OAB - MT5238-A (ADVOGADO(A))

 

PJEC 1000243-29.2019.8.11.0017 Vistos, etc. Tratam-se de Embargos 

Declaratórios interpostos pela parte Reclamada em face da r. sentença 

registrada no ID n° 24692051. Alega a Parte Reclamada, em síntese, que 

ocorreram omissões quanto: i) a prova produzida pela Reclamada 

mediante registro fotográfico; ii) fundamentação de que a Reclamada não 

realizou nenhuma prova de suas alegações; e, iii) fundamentação jurídica 

para que a Reclamada tenha sido condenada a indenizar por dano moral. 

Vieram-me os autos conclusos. Fundamento e Decido Embargos de 

declaração são o meio, pelo qual, uma das partes se utiliza para requerer 

ao juiz prolator de uma determinada decisão, que a esclareça nos seus 

pontos ambíguos; obscuros, ou a complete; quando omissa, que lhe 

repare ou elimine eventuais contradições, por acaso, nela existentes. A 

Parte Reclamada interpôs os presentes embargos alegando que a 

sentença proferida foi omissa quanto às provas produzidas nos autos, 

bem como quanto à fundamentação jurídica para a condenação em danos 

morais. Compulsando detidamente a decisão atacada, entendo que os 

presentes embargos não merecem acolhida, pelo que passo a delinear. Ab 

initio, é importante considerar que cada recurso previsto no ordenamento 

jurídico pátrio possui objetivo específico, e os embargos de declaração se 

prestam para integrar, ou aclarar, as decisões judiciais em sua totalidade, 

quando nestas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios. 

Caso não existam na decisão judicial embargada tais defeitos de forma, 

não há que se interpor embargos de declaração, pois estes não devem 

ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado 

que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação. Frise-se que 

a motivação contrária ao interesse da parte não autoriza, per si, o 

acolhimento dos embargos de declaração. Neste sentido a sentença 

atacada encontra-se necessariamente fundamentada em todos os seus 

pontos, tendo sido nela explicitado os motivos que levaram à procedência 

do pedido da parte reclamante. O que a parte embargante demonstra é o 

inconformismo com a Sentença. Ora, eventual omissão que enseja o 

acolhimento dos embargos de declaração não se confunde com o fato do 

posicionamento adotado ser contrário à pretensão da parte 

requerida/embargante, nem tampouco autoriza o reexame das provas 

colacionadas aos autos. Em verdade, busca o embargante a rediscussão 

da matéria de fundo da sentença, com o intuito de reverter o julgado e 

obter uma decisão favorável aos seus interesses, situação essa que não 

se admite em sede de embargos declaratórios, mas, como dito, de recurso 

próprio com o escopo em se modificar a decisão. Pois, embargos de 

declaração, para obterem sucesso, devem se restringir às hipóteses 

previstas no art. 1022 e seguintes do Código de Processo Civil, 

mostrando-se imprescindível a demonstração dos vícios ali enumerados. 

Não se admitem embargos de declaração infringentes, isto é, que a 

pretexto de esclarecer ou completar o julgado anterior, na realidade 

buscam alterá-lo sem qualquer dos vícios indicados no art. 1022 do CPC. 

Assim, o não provimento deste recurso é de rigor, pois os embargos de 
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declaração não se prestam a reformar a decisão atacada pelo reexame da 

matéria ou da prova existente nos autos. Com efeito, o Superior Tribunal 

de Justiça já se posicionou, reiteradas vezes, no sentido de que os 

embargos de declaração consubstanciam-se no instrumento processual 

destinado à eliminação, do julgado embargado, de contradição, 

obscuridade ou omissão sobre tema, cujo pronunciamento se impunha 

pelo Tribunal, não se prestando para promover a reapreciação do julgado. 

Acerca do tema, ainda, para corroborar, o entendimento do STJ: 

PROCESSO CIVIL. SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA 

DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. 

IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE FUNDO. 

INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. INTUITO PROTELATÓRIO. 1. Nos 

termos do art. 1.022, caput e incs. I a III, do Código de Processo Civil de 

2015, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer 

obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão 

sobre o qual se deveria pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e/ou 

corrigir erro material. 2. O STJ, no julgamento de embargos de declaração, 

pode prescindir do prequestionamento de matéria constitucional para fins 

de interposição de recurso extraordinário, de modo a evitar a usurpação 

da competência do STF. 3. A parte embargante busca, com a oposição 

destes segundos embargos declaratórios, ver reexaminada e decidida a 

controvérsia de acordo com sua tese. Não é possível, contudo, dar efeitos 

infringentes aos aclaratórios sem a demonstração de eventual vício ou 

teratologia. 4. Diante do caráter manifestamente protelatório dos embargos 

de declaração, aplica-se multa à parte embargante de 1% (um por cento) 

sobre o valor atualizado da causa, com base no art. 1.026, § 2º, do Código 

de Processo Civil de 2015. Embargos de declaração rejeitados com 

aplicação de multa. (EDcl nos EDcl no AgInt nos EREsp 1522093/MS, Rel. 

Ministro Humberto Martins, Corte Especial, julgado em 07/06/2017, DJe 

14/06/2017). Dessa forma, inexistente a presença de vícios ensejadores 

da via recursal aclaratória, tampouco teratologia que enseje a recepção do 

efeito infringente, resta-me julgar pelo não provimento destes Embargos de 

Declaração propostos pela Parte Reclamada. Ante o exposto, nos termos 

dos fundamentos apresentados, REJEITO OS EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO, mantendo na íntegra a sentença combatida. Cumpra-se, 

realizando e expedindo o necessário. Às providencias. São Félix do 

Araguaia – MT, 27 de março de 2020. JANAÍNA CRISTINA DE ALMEIDA 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000240-74.2019.8.11.0017

Parte(s) Polo Ativo:

ZULMARA ELIAS QUEDI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARTA ROSA DE AZEVEDO OLIVEIRA SECCHI OAB - SP170025-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Fábio Schneider OAB - MT5238-A (ADVOGADO(A))

 

Intimação para Audiência de Conciliação designada para o dia às 16:00 

horas (MT)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000240-74.2019.8.11.0017

Parte(s) Polo Ativo:

ZULMARA ELIAS QUEDI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARTA ROSA DE AZEVEDO OLIVEIRA SECCHI OAB - SP170025-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Fábio Schneider OAB - MT5238-A (ADVOGADO(A))

 

PJEC 1000240-74.2019.8.11.0017 Vistos, etc. Tratam-se de Embargos 

Declaratórios interpostos pela parte Reclamada em face da r. sentença 

registrada no ID n° 24692075. Alega a Parte Reclamada, em síntese, que 

ocorreram omissões quanto: i) a prova produzida pela Reclamada 

mediante registro fotográfico; ii) fundamentação de que a Reclamada não 

realizou nenhuma prova de suas alegações; e, iii) fundamentação jurídica 

para que a Reclamada tenha sido condenada a indenizar por dano moral. 

Vieram-me os autos conclusos. Fundamento e Decido Embargos de 

declaração são o meio, pelo qual, uma das partes se utiliza para requerer 

ao juiz prolator de uma determinada decisão, que a esclareça nos seus 

pontos ambíguos; obscuros, ou a complete; quando omissa, que lhe 

repare ou elimine eventuais contradições, por acaso, nela existentes. A 

Parte Reclamada interpôs os presentes embargos alegando que a 

sentença proferida foi omissa quanto às provas produzidas nos autos, 

bem como quanto à fundamentação jurídica para a condenação em danos 

morais. Compulsando detidamente a decisão atacada, entendo que os 

presentes embargos não merecem acolhida, pelo que passo a delinear. Ab 

initio, é importante considerar que cada recurso previsto no ordenamento 

jurídico pátrio possui objetivo específico, e os embargos de declaração se 

prestam para integrar, ou aclarar, as decisões judiciais em sua totalidade, 

quando nestas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios. 

Caso não existam na decisão judicial embargada tais defeitos de forma, 

não há que se interpor embargos de declaração, pois estes não devem 

ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado 

que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação. Frise-se que 

a motivação contrária ao interesse da parte não autoriza, per si, o 

acolhimento dos embargos de declaração. Neste sentido a sentença 

atacada encontra-se necessariamente fundamentada em todos os seus 

pontos, tendo sido nela explicitado os motivos que levaram à procedência 

do pedido da parte reclamante. O que a parte embargante demonstra é o 

inconformismo com a Sentença. Ora, eventual omissão que enseja o 

acolhimento dos embargos de declaração não se confunde com o fato do 

posicionamento adotado ser contrário à pretensão da parte 

requerida/embargante, nem tampouco autoriza o reexame das provas 

colacionadas aos autos. Em verdade, busca o embargante a rediscussão 

da matéria de fundo da sentença, com o intuito de reverter o julgado e 

obter uma decisão favorável aos seus interesses, situação essa que não 

se admite em sede de embargos declaratórios, mas, como dito, de recurso 

próprio com o escopo em se modificar a decisão. Pois, embargos de 

declaração, para obterem sucesso, devem se restringir às hipóteses 

previstas no art. 1022 e seguintes do Código de Processo Civil, 

mostrando-se imprescindível a demonstração dos vícios ali enumerados. 

Não se admitem embargos de declaração infringentes, isto é, que a 

pretexto de esclarecer ou completar o julgado anterior, na realidade 

buscam alterá-lo sem qualquer dos vícios indicados no art. 1022 do CPC. 

Assim, o não provimento deste recurso é de rigor, pois os embargos de 

declaração não se prestam a reformar a decisão atacada pelo reexame da 

matéria ou da prova existente nos autos. Com efeito, o Superior Tribunal 

de Justiça já se posicionou, reiteradas vezes, no sentido de que os 

embargos de declaração consubstanciam-se no instrumento processual 

destinado à eliminação, do julgado embargado, de contradição, 

obscuridade ou omissão sobre tema, cujo pronunciamento se impunha 

pelo Tribunal, não se prestando para promover a reapreciação do julgado. 

Acerca do tema, ainda, para corroborar, o entendimento do STJ: 

PROCESSO CIVIL. SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA 

DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. 

IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE FUNDO. 

INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. INTUITO PROTELATÓRIO. 1. Nos 

termos do art. 1.022, caput e incs. I a III, do Código de Processo Civil de 

2015, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer 

obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão 

sobre o qual se deveria pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e/ou 

corrigir erro material. 2. O STJ, no julgamento de embargos de declaração, 

pode prescindir do prequestionamento de matéria constitucional para fins 

de interposição de recurso extraordinário, de modo a evitar a usurpação 

da competência do STF. 3. A parte embargante busca, com a oposição 

destes segundos embargos declaratórios, ver reexaminada e decidida a 

controvérsia de acordo com sua tese. Não é possível, contudo, dar efeitos 

infringentes aos aclaratórios sem a demonstração de eventual vício ou 

teratologia. 4. Diante do caráter manifestamente protelatório dos embargos 

de declaração, aplica-se multa à parte embargante de 1% (um por cento) 

sobre o valor atualizado da causa, com base no art. 1.026, § 2º, do Código 

de Processo Civil de 2015. Embargos de declaração rejeitados com 

aplicação de multa. (EDcl nos EDcl no AgInt nos EREsp 1522093/MS, Rel. 

Ministro Humberto Martins, Corte Especial, julgado em 07/06/2017, DJe 

14/06/2017). Dessa forma, inexistente a presença de vícios ensejadores 

da via recursal aclaratória, tampouco teratologia que enseje a recepção do 

efeito infringente, resta-me julgar pelo não provimento destes Embargos de 
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Declaração propostos pela Parte Reclamada. Ante o exposto, nos termos 

dos fundamentos apresentados, REJEITO OS EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO, mantendo na íntegra a sentença combatida. Cumpra-se, 

realizando e expedindo o necessário. Às providencias. São Félix do 

Araguaia – MT, 27 de março de 2020. JANAÍNA CRISTINA DE ALMEIDA 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000246-81.2019.8.11.0017

Parte(s) Polo Ativo:

MONALISA BRITO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARTA ROSA DE AZEVEDO OLIVEIRA SECCHI OAB - SP170025-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Fábio Schneider OAB - MT5238-A (ADVOGADO(A))

 

Intimação para Audiência de Conciliação designada para o dia 10/09/2019, 

às 15:30 horas (MT).

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000246-81.2019.8.11.0017

Parte(s) Polo Ativo:

MONALISA BRITO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARTA ROSA DE AZEVEDO OLIVEIRA SECCHI OAB - SP170025-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Fábio Schneider OAB - MT5238-A (ADVOGADO(A))

 

PJEC 1000246-81.2019.8.11.0017 Vistos, etc. Tratam-se de Embargos 

Declaratórios interpostos pela parte Reclamada em face da r. sentença 

registrada no ID n° 24696208. Alega a Parte Reclamada, em síntese, que 

ocorreram omissões quanto: i) a prova produzida pela Reclamada 

mediante registro fotográfico; ii) fundamentação de que a Reclamada não 

realizou nenhuma prova de suas alegações; e, iii) fundamentação jurídica 

para que a Reclamada tenha sido condenada a indenizar por dano moral. 

Vieram-me os autos conclusos. Fundamento e Decido Embargos de 

declaração são o meio, pelo qual, uma das partes se utiliza para requerer 

ao juiz prolator de uma determinada decisão, que a esclareça nos seus 

pontos ambíguos; obscuros, ou a complete; quando omissa, que lhe 

repare ou elimine eventuais contradições, por acaso, nela existentes. A 

Parte Reclamada interpôs os presentes embargos alegando que a 

sentença proferida foi omissa quanto às provas produzidas nos autos, 

bem como quanto à fundamentação jurídica para a condenação em danos 

morais. Compulsando detidamente a decisão atacada, entendo que os 

presentes embargos não merecem acolhida, pelo que passo a delinear. Ab 

initio, é importante considerar que cada recurso previsto no ordenamento 

jurídico pátrio possui objetivo específico, e os embargos de declaração se 

prestam para integrar, ou aclarar, as decisões judiciais em sua totalidade, 

quando nestas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios. 

Caso não existam na decisão judicial embargada tais defeitos de forma, 

não há que se interpor embargos de declaração, pois estes não devem 

ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado 

que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação. Frise-se que 

a motivação contrária ao interesse da parte não autoriza, per si, o 

acolhimento dos embargos de declaração. Neste sentido a sentença 

atacada encontra-se necessariamente fundamentada em todos os seus 

pontos, tendo sido nela explicitado os motivos que levaram à procedência 

do pedido da parte reclamante. O que a parte embargante demonstra é o 

inconformismo com a Sentença. Ora, eventual omissão que enseja o 

acolhimento dos embargos de declaração não se confunde com o fato do 

posicionamento adotado ser contrário à pretensão da parte 

requerida/embargante, nem tampouco autoriza o reexame das provas 

colacionadas aos autos. Em verdade, busca o embargante a rediscussão 

da matéria de fundo da sentença, com o intuito de reverter o julgado e 

obter uma decisão favorável aos seus interesses, situação essa que não 

se admite em sede de embargos declaratórios, mas, como dito, de recurso 

próprio com o escopo em se modificar a decisão. Pois, embargos de 

declaração, para obterem sucesso, devem se restringir às hipóteses 

previstas no art. 1022 e seguintes do Código de Processo Civil, 

mostrando-se imprescindível a demonstração dos vícios ali enumerados. 

Não se admitem embargos de declaração infringentes, isto é, que a 

pretexto de esclarecer ou completar o julgado anterior, na realidade 

buscam alterá-lo sem qualquer dos vícios indicados no art. 1022 do CPC. 

Assim, o não provimento deste recurso é de rigor, pois os embargos de 

declaração não se prestam a reformar a decisão atacada pelo reexame da 

matéria ou da prova existente nos autos. Com efeito, o Superior Tribunal 

de Justiça já se posicionou, reiteradas vezes, no sentido de que os 

embargos de declaração consubstanciam-se no instrumento processual 

destinado à eliminação, do julgado embargado, de contradição, 

obscuridade ou omissão sobre tema, cujo pronunciamento se impunha 

pelo Tribunal, não se prestando para promover a reapreciação do julgado. 

Acerca do tema, ainda, para corroborar, o entendimento do STJ: 

PROCESSO CIVIL. SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA 

DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. 

IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE FUNDO. 

INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. INTUITO PROTELATÓRIO. 1. Nos 

termos do art. 1.022, caput e incs. I a III, do Código de Processo Civil de 

2015, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer 

obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão 

sobre o qual se deveria pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e/ou 

corrigir erro material. 2. O STJ, no julgamento de embargos de declaração, 

pode prescindir do prequestionamento de matéria constitucional para fins 

de interposição de recurso extraordinário, de modo a evitar a usurpação 

da competência do STF. 3. A parte embargante busca, com a oposição 

destes segundos embargos declaratórios, ver reexaminada e decidida a 

controvérsia de acordo com sua tese. Não é possível, contudo, dar efeitos 

infringentes aos aclaratórios sem a demonstração de eventual vício ou 

teratologia. 4. Diante do caráter manifestamente protelatório dos embargos 

de declaração, aplica-se multa à parte embargante de 1% (um por cento) 

sobre o valor atualizado da causa, com base no art. 1.026, § 2º, do Código 

de Processo Civil de 2015. Embargos de declaração rejeitados com 

aplicação de multa. (EDcl nos EDcl no AgInt nos EREsp 1522093/MS, Rel. 

Ministro Humberto Martins, Corte Especial, julgado em 07/06/2017, DJe 

14/06/2017). Dessa forma, inexistente a presença de vícios ensejadores 

da via recursal aclaratória, tampouco teratologia que enseje a recepção do 

efeito infringente, resta-me julgar pelo não provimento destes Embargos de 

Declaração propostos pela Parte Reclamada. Ante o exposto, nos termos 

dos fundamentos apresentados, REJEITO OS EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO, mantendo na íntegra a sentença combatida. Cumpra-se, 

realizando e expedindo o necessário. Às providencias. São Félix do 

Araguaia – MT, 27 de março de 2020. JANAÍNA CRISTINA DE ALMEIDA 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000158-43.2019.8.11.0017

Parte(s) Polo Ativo:

ANA CRISTINA MIRANDA DE MELO MACEDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARTA ROSA DE AZEVEDO OLIVEIRA SECCHI OAB - SP170025-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Fábio Schneider OAB - MT5238-A (ADVOGADO(A))

 

Intimar a parte requerente à Comparecer à Audiência de Conciliação que 

será realizada no Edifício do Fórum, em 10/06/2019, às 16hrs(MT).

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000158-43.2019.8.11.0017

Parte(s) Polo Ativo:

ANA CRISTINA MIRANDA DE MELO MACEDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARTA ROSA DE AZEVEDO OLIVEIRA SECCHI OAB - SP170025-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:
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Fábio Schneider OAB - MT5238-A (ADVOGADO(A))

 

PJEC 1000158-43.2019.8.11.0017 Vistos, etc. Tratam-se de Embargos 

Declaratórios interpostos pela parte Reclamada em face da r. sentença 

registrada no ID n° 24715337. Alega a Parte Reclamada, em síntese, que 

ocorreram omissões quanto: i) a prova produzida pela Reclamada 

mediante registro fotográfico; ii) fundamentação de que a Reclamada não 

realizou nenhuma prova de suas alegações; e, iii) fundamentação jurídica 

para que a Reclamada tenha sido condenada a indenizar por dano moral. 

Vieram-me os autos conclusos. Fundamento e Decido Embargos de 

declaração são o meio, pelo qual, uma das partes se utiliza para requerer 

ao juiz prolator de uma determinada decisão, que a esclareça nos seus 

pontos ambíguos; obscuros, ou a complete; quando omissa, que lhe 

repare ou elimine eventuais contradições, por acaso, nela existentes. A 

Parte Reclamada interpôs os presentes embargos alegando que a 

sentença proferida foi omissa quanto às provas produzidas nos autos, 

bem como quanto à fundamentação jurídica para a condenação em danos 

morais. Compulsando detidamente a decisão atacada, entendo que os 

presentes embargos não merecem acolhida, pelo que passo a delinear. Ab 

initio, é importante considerar que cada recurso previsto no ordenamento 

jurídico pátrio possui objetivo específico, e os embargos de declaração se 

prestam para integrar, ou aclarar, as decisões judiciais em sua totalidade, 

quando nestas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios. 

Caso não existam na decisão judicial embargada tais defeitos de forma, 

não há que se interpor embargos de declaração, pois estes não devem 

ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado 

que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação. Frise-se que 

a motivação contrária ao interesse da parte não autoriza, per si, o 

acolhimento dos embargos de declaração. Neste sentido a sentença 

atacada encontra-se necessariamente fundamentada em todos os seus 

pontos, tendo sido nela explicitado os motivos que levaram à procedência 

do pedido da parte reclamante. O que a parte embargante demonstra é o 

inconformismo com a Sentença. Ora, eventual omissão que enseja o 

acolhimento dos embargos de declaração não se confunde com o fato do 

posicionamento adotado ser contrário à pretensão da parte 

requerida/embargante, nem tampouco autoriza o reexame das provas 

colacionadas aos autos. Em verdade, busca o embargante a rediscussão 

da matéria de fundo da sentença, com o intuito de reverter o julgado e 

obter uma decisão favorável aos seus interesses, situação essa que não 

se admite em sede de embargos declaratórios, mas, como dito, de recurso 

próprio com o escopo em se modificar a decisão. Pois, embargos de 

declaração, para obterem sucesso, devem se restringir às hipóteses 

previstas no art. 1022 e seguintes do Código de Processo Civil, 

mostrando-se imprescindível a demonstração dos vícios ali enumerados. 

Não se admitem embargos de declaração infringentes, isto é, que a 

pretexto de esclarecer ou completar o julgado anterior, na realidade 

buscam alterá-lo sem qualquer dos vícios indicados no art. 1022 do CPC. 

Assim, o não provimento deste recurso é de rigor, pois os embargos de 

declaração não se prestam a reformar a decisão atacada pelo reexame da 

matéria ou da prova existente nos autos. Com efeito, o Superior Tribunal 

de Justiça já se posicionou, reiteradas vezes, no sentido de que os 

embargos de declaração consubstanciam-se no instrumento processual 

destinado à eliminação, do julgado embargado, de contradição, 

obscuridade ou omissão sobre tema, cujo pronunciamento se impunha 

pelo Tribunal, não se prestando para promover a reapreciação do julgado. 

Acerca do tema, ainda, para corroborar, o entendimento do STJ: 

PROCESSO CIVIL. SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA 

DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. 

IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE FUNDO. 

INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. INTUITO PROTELATÓRIO. 1. Nos 

termos do art. 1.022, caput e incs. I a III, do Código de Processo Civil de 

2015, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer 

obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão 

sobre o qual se deveria pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e/ou 

corrigir erro material. 2. O STJ, no julgamento de embargos de declaração, 

pode prescindir do prequestionamento de matéria constitucional para fins 

de interposição de recurso extraordinário, de modo a evitar a usurpação 

da competência do STF. 3. A parte embargante busca, com a oposição 

destes segundos embargos declaratórios, ver reexaminada e decidida a 

controvérsia de acordo com sua tese. Não é possível, contudo, dar efeitos 

infringentes aos aclaratórios sem a demonstração de eventual vício ou 

teratologia. 4. Diante do caráter manifestamente protelatório dos embargos 

de declaração, aplica-se multa à parte embargante de 1% (um por cento) 

sobre o valor atualizado da causa, com base no art. 1.026, § 2º, do Código 

de Processo Civil de 2015. Embargos de declaração rejeitados com 

aplicação de multa. (EDcl nos EDcl no AgInt nos EREsp 1522093/MS, Rel. 

Ministro Humberto Martins, Corte Especial, julgado em 07/06/2017, DJe 

14/06/2017). Dessa forma, inexistente a presença de vícios ensejadores 

da via recursal aclaratória, tampouco teratologia que enseje a recepção do 

efeito infringente, resta-me julgar pelo não provimento destes Embargos de 

Declaração propostos pela Parte Reclamada. Ante o exposto, nos termos 

dos fundamentos apresentados, REJEITO OS EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO, mantendo na íntegra a sentença combatida. Cumpra-se, 

realizando e expedindo o necessário. Às providencias. São Félix do 

Araguaia – MT, 27 de março de 2020. JANAÍNA CRISTINA DE ALMEIDA 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000160-13.2019.8.11.0017

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO DA CONCEICAO FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARTA ROSA DE AZEVEDO OLIVEIRA SECCHI OAB - SP170025-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Fábio Schneider OAB - MT5238-A (ADVOGADO(A))

 

Intimar a parte requerente à Comparecer à Audiência de Conciliação que 

será realizada no Edifício do Fórum, em 11/06/2019, às 13h15m(MT).

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000160-13.2019.8.11.0017

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO DA CONCEICAO FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARTA ROSA DE AZEVEDO OLIVEIRA SECCHI OAB - SP170025-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Fábio Schneider OAB - MT5238-A (ADVOGADO(A))

 

PJEC 1000160-13.2019.8.11.0017 Vistos, etc. Tratam-se de Embargos 

Declaratórios interpostos pela parte Reclamada em face da r. sentença 

registrada no ID n° 24715330. Alega a Parte Reclamada, em síntese, que 

ocorreram omissões quanto: i) a prova produzida pela Reclamada 

mediante registro fotográfico; ii) fundamentação de que a Reclamada não 

realizou nenhuma prova de suas alegações; e, iii) fundamentação jurídica 

para que a Reclamada tenha sido condenada a indenizar por dano moral. 

Vieram-me os autos conclusos. Fundamento e Decido Embargos de 

declaração são o meio, pelo qual, uma das partes se utiliza para requerer 

ao juiz prolator de uma determinada decisão, que a esclareça nos seus 

pontos ambíguos; obscuros, ou a complete; quando omissa, que lhe 

repare ou elimine eventuais contradições, por acaso, nela existentes. A 

Parte Reclamada interpôs os presentes embargos alegando que a 

sentença proferida foi omissa quanto às provas produzidas nos autos, 

bem como quanto à fundamentação jurídica para a condenação em danos 

morais. Compulsando detidamente a decisão atacada, entendo que os 

presentes embargos não merecem acolhida, pelo que passo a delinear. Ab 

initio, é importante considerar que cada recurso previsto no ordenamento 

jurídico pátrio possui objetivo específico, e os embargos de declaração se 

prestam para integrar, ou aclarar, as decisões judiciais em sua totalidade, 

quando nestas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios. 

Caso não existam na decisão judicial embargada tais defeitos de forma, 

não há que se interpor embargos de declaração, pois estes não devem 

ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado 

que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação. Frise-se que 

a motivação contrária ao interesse da parte não autoriza, per si, o 

acolhimento dos embargos de declaração. Neste sentido a sentença 

atacada encontra-se necessariamente fundamentada em todos os seus 

pontos, tendo sido nela explicitado os motivos que levaram à procedência 

do pedido da parte reclamante. O que a parte embargante demonstra é o 
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inconformismo com a Sentença. Ora, eventual omissão que enseja o 

acolhimento dos embargos de declaração não se confunde com o fato do 

posicionamento adotado ser contrário à pretensão da parte 

requerida/embargante, nem tampouco autoriza o reexame das provas 

colacionadas aos autos. Em verdade, busca o embargante a rediscussão 

da matéria de fundo da sentença, com o intuito de reverter o julgado e 

obter uma decisão favorável aos seus interesses, situação essa que não 

se admite em sede de embargos declaratórios, mas, como dito, de recurso 

próprio com o escopo em se modificar a decisão. Pois, embargos de 

declaração, para obterem sucesso, devem se restringir às hipóteses 

previstas no art. 1022 e seguintes do Código de Processo Civil, 

mostrando-se imprescindível a demonstração dos vícios ali enumerados. 

Não se admitem embargos de declaração infringentes, isto é, que a 

pretexto de esclarecer ou completar o julgado anterior, na realidade 

buscam alterá-lo sem qualquer dos vícios indicados no art. 1022 do CPC. 

Assim, o não provimento deste recurso é de rigor, pois os embargos de 

declaração não se prestam a reformar a decisão atacada pelo reexame da 

matéria ou da prova existente nos autos. Com efeito, o Superior Tribunal 

de Justiça já se posicionou, reiteradas vezes, no sentido de que os 

embargos de declaração consubstanciam-se no instrumento processual 

destinado à eliminação, do julgado embargado, de contradição, 

obscuridade ou omissão sobre tema, cujo pronunciamento se impunha 

pelo Tribunal, não se prestando para promover a reapreciação do julgado. 

Acerca do tema, ainda, para corroborar, o entendimento do STJ: 

PROCESSO CIVIL. SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA 

DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. 

IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE FUNDO. 

INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. INTUITO PROTELATÓRIO. 1. Nos 

termos do art. 1.022, caput e incs. I a III, do Código de Processo Civil de 

2015, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer 

obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão 

sobre o qual se deveria pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e/ou 

corrigir erro material. 2. O STJ, no julgamento de embargos de declaração, 

pode prescindir do prequestionamento de matéria constitucional para fins 

de interposição de recurso extraordinário, de modo a evitar a usurpação 

da competência do STF. 3. A parte embargante busca, com a oposição 

destes segundos embargos declaratórios, ver reexaminada e decidida a 

controvérsia de acordo com sua tese. Não é possível, contudo, dar efeitos 

infringentes aos aclaratórios sem a demonstração de eventual vício ou 

teratologia. 4. Diante do caráter manifestamente protelatório dos embargos 

de declaração, aplica-se multa à parte embargante de 1% (um por cento) 

sobre o valor atualizado da causa, com base no art. 1.026, § 2º, do Código 

de Processo Civil de 2015. Embargos de declaração rejeitados com 

aplicação de multa. (EDcl nos EDcl no AgInt nos EREsp 1522093/MS, Rel. 

Ministro Humberto Martins, Corte Especial, julgado em 07/06/2017, DJe 

14/06/2017). Dessa forma, inexistente a presença de vícios ensejadores 

da via recursal aclaratória, tampouco teratologia que enseje a recepção do 

efeito infringente, resta-me julgar pelo não provimento destes Embargos de 

Declaração propostos pela Parte Reclamada. Ante o exposto, nos termos 

dos fundamentos apresentados, REJEITO OS EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO, mantendo na íntegra a sentença combatida. Cumpra-se, 

realizando e expedindo o necessário. Às providencias. São Félix do 

Araguaia – MT, 27 de março de 2020. JANAÍNA CRISTINA DE ALMEIDA 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000174-94.2019.8.11.0017

Parte(s) Polo Ativo:

DERSON JALES MENDES OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARTA ROSA DE AZEVEDO OLIVEIRA SECCHI OAB - SP170025-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Fábio Schneider OAB - MT5238-A (ADVOGADO(A))

 

Intimar a parte requerente á comparecer à Audiência de Conciliação que 

será realizada no Edifício do Fórum, em 13/06/2019, às 14hrs(MT).

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000174-94.2019.8.11.0017

Parte(s) Polo Ativo:

DERSON JALES MENDES OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARTA ROSA DE AZEVEDO OLIVEIRA SECCHI OAB - SP170025-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Fábio Schneider OAB - MT5238-A (ADVOGADO(A))

 

PJEC 1000174-94.2019.8.11.0017 Vistos, etc. Tratam-se de Embargos 

Declaratórios interpostos pela parte Reclamada em face da r. sentença 

registrada no ID n° 24715298. Alega a Parte Reclamada, em síntese, que 

ocorreram omissões quanto: i) a prova produzida pela Reclamada 

mediante registro fotográfico; ii) fundamentação de que a Reclamada não 

realizou nenhuma prova de suas alegações; e, iii) fundamentação jurídica 

para que a Reclamada tenha sido condenada a indenizar por dano moral. 

Vieram-me os autos conclusos. Fundamento e Decido Embargos de 

declaração são o meio, pelo qual, uma das partes se utiliza para requerer 

ao juiz prolator de uma determinada decisão, que a esclareça nos seus 

pontos ambíguos; obscuros, ou a complete; quando omissa, que lhe 

repare ou elimine eventuais contradições, por acaso, nela existentes. A 

Parte Reclamada interpôs os presentes embargos alegando que a 

sentença proferida foi omissa quanto às provas produzidas nos autos, 

bem como quanto à fundamentação jurídica para a condenação em danos 

morais. Compulsando detidamente a decisão atacada, entendo que os 

presentes embargos não merecem acolhida, pelo que passo a delinear. Ab 

initio, é importante considerar que cada recurso previsto no ordenamento 

jurídico pátrio possui objetivo específico, e os embargos de declaração se 

prestam para integrar, ou aclarar, as decisões judiciais em sua totalidade, 

quando nestas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios. 

Caso não existam na decisão judicial embargada tais defeitos de forma, 

não há que se interpor embargos de declaração, pois estes não devem 

ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado 

que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação. Frise-se que 

a motivação contrária ao interesse da parte não autoriza, per si, o 

acolhimento dos embargos de declaração. Neste sentido a sentença 

atacada encontra-se necessariamente fundamentada em todos os seus 

pontos, tendo sido nela explicitado os motivos que levaram à procedência 

do pedido da parte reclamante. O que a parte embargante demonstra é o 

inconformismo com a Sentença. Ora, eventual omissão que enseja o 

acolhimento dos embargos de declaração não se confunde com o fato do 

posicionamento adotado ser contrário à pretensão da parte 

requerida/embargante, nem tampouco autoriza o reexame das provas 

colacionadas aos autos. Em verdade, busca o embargante a rediscussão 

da matéria de fundo da sentença, com o intuito de reverter o julgado e 

obter uma decisão favorável aos seus interesses, situação essa que não 

se admite em sede de embargos declaratórios, mas, como dito, de recurso 

próprio com o escopo em se modificar a decisão. Pois, embargos de 

declaração, para obterem sucesso, devem se restringir às hipóteses 

previstas no art. 1022 e seguintes do Código de Processo Civil, 

mostrando-se imprescindível a demonstração dos vícios ali enumerados. 

Não se admitem embargos de declaração infringentes, isto é, que a 

pretexto de esclarecer ou completar o julgado anterior, na realidade 

buscam alterá-lo sem qualquer dos vícios indicados no art. 1022 do CPC. 

Assim, o não provimento deste recurso é de rigor, pois os embargos de 

declaração não se prestam a reformar a decisão atacada pelo reexame da 

matéria ou da prova existente nos autos. Com efeito, o Superior Tribunal 

de Justiça já se posicionou, reiteradas vezes, no sentido de que os 

embargos de declaração consubstanciam-se no instrumento processual 

destinado à eliminação, do julgado embargado, de contradição, 

obscuridade ou omissão sobre tema, cujo pronunciamento se impunha 

pelo Tribunal, não se prestando para promover a reapreciação do julgado. 

Acerca do tema, ainda, para corroborar, o entendimento do STJ: 

PROCESSO CIVIL. SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA 

DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. 

IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE FUNDO. 

INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. INTUITO PROTELATÓRIO. 1. Nos 

termos do art. 1.022, caput e incs. I a III, do Código de Processo Civil de 

2015, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer 

obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão 

sobre o qual se deveria pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e/ou 
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corrigir erro material. 2. O STJ, no julgamento de embargos de declaração, 

pode prescindir do prequestionamento de matéria constitucional para fins 

de interposição de recurso extraordinário, de modo a evitar a usurpação 

da competência do STF. 3. A parte embargante busca, com a oposição 

destes segundos embargos declaratórios, ver reexaminada e decidida a 

controvérsia de acordo com sua tese. Não é possível, contudo, dar efeitos 

infringentes aos aclaratórios sem a demonstração de eventual vício ou 

teratologia. 4. Diante do caráter manifestamente protelatório dos embargos 

de declaração, aplica-se multa à parte embargante de 1% (um por cento) 

sobre o valor atualizado da causa, com base no art. 1.026, § 2º, do Código 

de Processo Civil de 2015. Embargos de declaração rejeitados com 

aplicação de multa. (EDcl nos EDcl no AgInt nos EREsp 1522093/MS, Rel. 

Ministro Humberto Martins, Corte Especial, julgado em 07/06/2017, DJe 

14/06/2017). Dessa forma, inexistente a presença de vícios ensejadores 

da via recursal aclaratória, tampouco teratologia que enseje a recepção do 

efeito infringente, resta-me julgar pelo não provimento destes Embargos de 

Declaração propostos pela Parte Reclamada. Ante o exposto, nos termos 

dos fundamentos apresentados, REJEITO OS EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO, mantendo na íntegra a sentença combatida. Cumpra-se, 

realizando e expedindo o necessário. Às providencias. São Félix do 

Araguaia – MT, 27 de março de 2020. JANAÍNA CRISTINA DE ALMEIDA 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000195-70.2019.8.11.0017

Parte(s) Polo Ativo:

JESIVAN SILVA BARROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARTA ROSA DE AZEVEDO OLIVEIRA SECCHI OAB - SP170025-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Fábio Schneider OAB - MT5238-A (ADVOGADO(A))

 

Intimar a parte requerente à comparecer à Audiência de Conciliação que 

será realizada no Edifício do Fórum, no dia 25/07/2019, às 13h15m(MT).

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000195-70.2019.8.11.0017

Parte(s) Polo Ativo:

JESIVAN SILVA BARROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARTA ROSA DE AZEVEDO OLIVEIRA SECCHI OAB - SP170025-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Fábio Schneider OAB - MT5238-A (ADVOGADO(A))

 

PJEC 1000195-70.2019.8.11.0017 Vistos, etc. Tratam-se de Embargos 

Declaratórios interpostos pela parte Reclamada em face da r. sentença 

registrada no ID n° 24356735. Alega a Parte Reclamada, em síntese, que 

ocorreram omissões quanto: i) a prova produzida pela Reclamada 

mediante registro fotográfico; ii) fundamentação de que a Reclamada não 

realizou nenhuma prova de suas alegações; e, iii) fundamentação jurídica 

para que a Reclamada tenha sido condenada a indenizar por dano moral. 

Vieram-me os autos conclusos. Fundamento e Decido Embargos de 

declaração são o meio, pelo qual, uma das partes se utiliza para requerer 

ao juiz prolator de uma determinada decisão, que a esclareça nos seus 

pontos ambíguos; obscuros, ou a complete; quando omissa, que lhe 

repare ou elimine eventuais contradições, por acaso, nela existentes. A 

Parte Reclamada interpôs os presentes embargos alegando que a 

sentença proferida foi omissa quanto às provas produzidas nos autos, 

bem como quanto à fundamentação jurídica para a condenação em danos 

morais. Compulsando detidamente a decisão atacada, entendo que os 

presentes embargos não merecem acolhida, pelo que passo a delinear. Ab 

initio, é importante considerar que cada recurso previsto no ordenamento 

jurídico pátrio possui objetivo específico, e os embargos de declaração se 

prestam para integrar, ou aclarar, as decisões judiciais em sua totalidade, 

quando nestas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios. 

Caso não existam na decisão judicial embargada tais defeitos de forma, 

não há que se interpor embargos de declaração, pois estes não devem 

ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado 

que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação. Frise-se que 

a motivação contrária ao interesse da parte não autoriza, per si, o 

acolhimento dos embargos de declaração. Neste sentido a sentença 

atacada encontra-se necessariamente fundamentada em todos os seus 

pontos, tendo sido nela explicitado os motivos que levaram à procedência 

do pedido da parte reclamante. O que a parte embargante demonstra é o 

inconformismo com a Sentença. Ora, eventual omissão que enseja o 

acolhimento dos embargos de declaração não se confunde com o fato do 

posicionamento adotado ser contrário à pretensão da parte 

requerida/embargante, nem tampouco autoriza o reexame das provas 

colacionadas aos autos. Em verdade, busca o embargante a rediscussão 

da matéria de fundo da sentença, com o intuito de reverter o julgado e 

obter uma decisão favorável aos seus interesses, situação essa que não 

se admite em sede de embargos declaratórios, mas, como dito, de recurso 

próprio com o escopo em se modificar a decisão. Pois, embargos de 

declaração, para obterem sucesso, devem se restringir às hipóteses 

previstas no art. 1022 e seguintes do Código de Processo Civil, 

mostrando-se imprescindível a demonstração dos vícios ali enumerados. 

Não se admitem embargos de declaração infringentes, isto é, que a 

pretexto de esclarecer ou completar o julgado anterior, na realidade 

buscam alterá-lo sem qualquer dos vícios indicados no art. 1022 do CPC. 

Assim, o não provimento deste recurso é de rigor, pois os embargos de 

declaração não se prestam a reformar a decisão atacada pelo reexame da 

matéria ou da prova existente nos autos. Com efeito, o Superior Tribunal 

de Justiça já se posicionou, reiteradas vezes, no sentido de que os 

embargos de declaração consubstanciam-se no instrumento processual 

destinado à eliminação, do julgado embargado, de contradição, 

obscuridade ou omissão sobre tema, cujo pronunciamento se impunha 

pelo Tribunal, não se prestando para promover a reapreciação do julgado. 

Acerca do tema, ainda, para corroborar, o entendimento do STJ: 

PROCESSO CIVIL. SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA 

DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. 

IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE FUNDO. 

INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. INTUITO PROTELATÓRIO. 1. Nos 

termos do art. 1.022, caput e incs. I a III, do Código de Processo Civil de 

2015, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer 

obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão 

sobre o qual se deveria pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e/ou 

corrigir erro material. 2. O STJ, no julgamento de embargos de declaração, 

pode prescindir do prequestionamento de matéria constitucional para fins 

de interposição de recurso extraordinário, de modo a evitar a usurpação 

da competência do STF. 3. A parte embargante busca, com a oposição 

destes segundos embargos declaratórios, ver reexaminada e decidida a 

controvérsia de acordo com sua tese. Não é possível, contudo, dar efeitos 

infringentes aos aclaratórios sem a demonstração de eventual vício ou 

teratologia. 4. Diante do caráter manifestamente protelatório dos embargos 

de declaração, aplica-se multa à parte embargante de 1% (um por cento) 

sobre o valor atualizado da causa, com base no art. 1.026, § 2º, do Código 

de Processo Civil de 2015. Embargos de declaração rejeitados com 

aplicação de multa. (EDcl nos EDcl no AgInt nos EREsp 1522093/MS, Rel. 

Ministro Humberto Martins, Corte Especial, julgado em 07/06/2017, DJe 

14/06/2017). Dessa forma, inexistente a presença de vícios ensejadores 

da via recursal aclaratória, tampouco teratologia que enseje a recepção do 

efeito infringente, resta-me julgar pelo não provimento destes Embargos de 

Declaração propostos pela Parte Reclamada. Ante o exposto, nos termos 

dos fundamentos apresentados, REJEITO OS EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO, mantendo na íntegra a sentença combatida. Cumpra-se, 

realizando e expedindo o necessário. Às providencias. São Félix do 

Araguaia – MT, 27 de março de 2020. JANAÍNA CRISTINA DE ALMEIDA 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000228-60.2019.8.11.0017

Parte(s) Polo Ativo:

WEDERSSON DE SOUZA CORADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARTA ROSA DE AZEVEDO OLIVEIRA SECCHI OAB - SP170025-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)
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Advogado(s) Polo Passivo:

Fábio Schneider OAB - MT5238-A (ADVOGADO(A))

 

Intimar a parte requerente à comparecer à Audiência de Conciliação 

designada para o dia 23/05/2019, às 15hrs(MT), que será realizada no 

Edifício do Fórum.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000228-60.2019.8.11.0017

Parte(s) Polo Ativo:

WEDERSSON DE SOUZA CORADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARTA ROSA DE AZEVEDO OLIVEIRA SECCHI OAB - SP170025-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Fábio Schneider OAB - MT5238-A (ADVOGADO(A))

 

PJEC 1000228-60.2019.8.11.0017 Vistos, etc. Tratam-se de Embargos 

Declaratórios interpostos pela parte Reclamada em face da r. sentença 

registrada no ID n° 22538528. Alega a Parte Reclamada, em síntese, que 

ocorreram omissões quanto: i) a prova produzida pela Reclamada 

mediante registro fotográfico; ii) fundamentação de que a Reclamada não 

realizou nenhuma prova de suas alegações; e, iii) fundamentação jurídica 

para que a Reclamada tenha sido condenada a indenizar por dano moral. 

Vieram-me os autos conclusos. Fundamento e Decido Embargos de 

declaração são o meio, pelo qual, uma das partes se utiliza para requerer 

ao juiz prolator de uma determinada decisão, que a esclareça nos seus 

pontos ambíguos; obscuros, ou a complete; quando omissa, que lhe 

repare ou elimine eventuais contradições, por acaso, nela existentes. A 

Parte Reclamada interpôs os presentes embargos alegando que a 

sentença proferida foi omissa quanto às provas produzidas nos autos, 

bem como quanto à fundamentação jurídica para a condenação em danos 

morais. Compulsando detidamente a decisão atacada, entendo que os 

presentes embargos não merecem acolhida, pelo que passo a delinear. Ab 

initio, é importante considerar que cada recurso previsto no ordenamento 

jurídico pátrio possui objetivo específico, e os embargos de declaração se 

prestam para integrar, ou aclarar, as decisões judiciais em sua totalidade, 

quando nestas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios. 

Caso não existam na decisão judicial embargada tais defeitos de forma, 

não há que se interpor embargos de declaração, pois estes não devem 

ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado 

que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação. Frise-se que 

a motivação contrária ao interesse da parte não autoriza, per si, o 

acolhimento dos embargos de declaração. Neste sentido a sentença 

atacada encontra-se necessariamente fundamentada em todos os seus 

pontos, tendo sido nela explicitado os motivos que levaram à procedência 

do pedido da parte reclamante. O que a parte embargante demonstra é o 

inconformismo com a Sentença. Ora, eventual omissão que enseja o 

acolhimento dos embargos de declaração não se confunde com o fato do 

posicionamento adotado ser contrário à pretensão da parte 

requerida/embargante, nem tampouco autoriza o reexame das provas 

colacionadas aos autos. Em verdade, busca o embargante a rediscussão 

da matéria de fundo da sentença, com o intuito de reverter o julgado e 

obter uma decisão favorável aos seus interesses, situação essa que não 

se admite em sede de embargos declaratórios, mas, como dito, de recurso 

próprio com o escopo em se modificar a decisão. Pois, embargos de 

declaração, para obterem sucesso, devem se restringir às hipóteses 

previstas no art. 1022 e seguintes do Código de Processo Civil, 

mostrando-se imprescindível a demonstração dos vícios ali enumerados. 

Não se admitem embargos de declaração infringentes, isto é, que a 

pretexto de esclarecer ou completar o julgado anterior, na realidade 

buscam alterá-lo sem qualquer dos vícios indicados no art. 1022 do CPC. 

Assim, o não provimento deste recurso é de rigor, pois os embargos de 

declaração não se prestam a reformar a decisão atacada pelo reexame da 

matéria ou da prova existente nos autos. Com efeito, o Superior Tribunal 

de Justiça já se posicionou, reiteradas vezes, no sentido de que os 

embargos de declaração consubstanciam-se no instrumento processual 

destinado à eliminação, do julgado embargado, de contradição, 

obscuridade ou omissão sobre tema, cujo pronunciamento se impunha 

pelo Tribunal, não se prestando para promover a reapreciação do julgado. 

Acerca do tema, ainda, para corroborar, o entendimento do STJ: 

PROCESSO CIVIL. SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA 

DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. 

IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE FUNDO. 

INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. INTUITO PROTELATÓRIO. 1. Nos 

termos do art. 1.022, caput e incs. I a III, do Código de Processo Civil de 

2015, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer 

obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão 

sobre o qual se deveria pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e/ou 

corrigir erro material. 2. O STJ, no julgamento de embargos de declaração, 

pode prescindir do prequestionamento de matéria constitucional para fins 

de interposição de recurso extraordinário, de modo a evitar a usurpação 

da competência do STF. 3. A parte embargante busca, com a oposição 

destes segundos embargos declaratórios, ver reexaminada e decidida a 

controvérsia de acordo com sua tese. Não é possível, contudo, dar efeitos 

infringentes aos aclaratórios sem a demonstração de eventual vício ou 

teratologia. 4. Diante do caráter manifestamente protelatório dos embargos 

de declaração, aplica-se multa à parte embargante de 1% (um por cento) 

sobre o valor atualizado da causa, com base no art. 1.026, § 2º, do Código 

de Processo Civil de 2015. Embargos de declaração rejeitados com 

aplicação de multa. (EDcl nos EDcl no AgInt nos EREsp 1522093/MS, Rel. 

Ministro Humberto Martins, Corte Especial, julgado em 07/06/2017, DJe 

14/06/2017). Dessa forma, inexistente a presença de vícios ensejadores 

da via recursal aclaratória, tampouco teratologia que enseje a recepção do 

efeito infringente, resta-me julgar pelo não provimento destes Embargos de 

Declaração propostos pela Parte Reclamada. Ante o exposto, nos termos 

dos fundamentos apresentados, REJEITO OS EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO, mantendo na íntegra a sentença combatida. Cumpra-se, 

realizando e expedindo o necessário. Às providencias. São Félix do 

Araguaia – MT, 27 de março de 2020. JANAÍNA CRISTINA DE ALMEIDA 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000148-96.2019.8.11.0017

Parte(s) Polo Ativo:

ADERALDO COELHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARTA ROSA DE AZEVEDO OLIVEIRA SECCHI OAB - SP170025-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Fábio Schneider OAB - MT5238-A (ADVOGADO(A))

 

Intimar a parte autora a comparecer à Audiência de Conciliação que será 

realizada no Edifício do Fórum, em 10/06/2019, às 13hrs(MT).

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000148-96.2019.8.11.0017

Parte(s) Polo Ativo:

ADERALDO COELHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARTA ROSA DE AZEVEDO OLIVEIRA SECCHI OAB - SP170025-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Fábio Schneider OAB - MT5238-A (ADVOGADO(A))

 

PJEC 1000148-96.2019.8.11.0017 Vistos, etc. Tratam-se de Embargos 

Declaratórios interpostos pela parte Reclamada em face da r. sentença 

registrada no ID n° 24723293. Alega a Parte Reclamada, em síntese, que 

ocorreram omissões quanto: i) a prova produzida pela Reclamada 

mediante registro fotográfico; ii) fundamentação de que a Reclamada não 

realizou nenhuma prova de suas alegações; e, iii) fundamentação jurídica 

para que a Reclamada tenha sido condenada a indenizar por dano moral. 

Vieram-me os autos conclusos. Fundamento e Decido Embargos de 

declaração são o meio, pelo qual, uma das partes se utiliza para requerer 

ao juiz prolator de uma determinada decisão, que a esclareça nos seus 

pontos ambíguos; obscuros, ou a complete; quando omissa, que lhe 

repare ou elimine eventuais contradições, por acaso, nela existentes. A 

Parte Reclamada interpôs os presentes embargos alegando que a 
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sentença proferida foi omissa quanto às provas produzidas nos autos, 

bem como quanto à fundamentação jurídica para a condenação em danos 

morais. Compulsando detidamente a decisão atacada, entendo que os 

presentes embargos não merecem acolhida, pelo que passo a delinear. Ab 

initio, é importante considerar que cada recurso previsto no ordenamento 

jurídico pátrio possui objetivo específico, e os embargos de declaração se 

prestam para integrar, ou aclarar, as decisões judiciais em sua totalidade, 

quando nestas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios. 

Caso não existam na decisão judicial embargada tais defeitos de forma, 

não há que se interpor embargos de declaração, pois estes não devem 

ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado 

que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação. Frise-se que 

a motivação contrária ao interesse da parte não autoriza, per si, o 

acolhimento dos embargos de declaração. Neste sentido a sentença 

atacada encontra-se necessariamente fundamentada em todos os seus 

pontos, tendo sido nela explicitado os motivos que levaram à procedência 

do pedido da parte reclamante. O que a parte embargante demonstra é o 

inconformismo com a Sentença. Ora, eventual omissão que enseja o 

acolhimento dos embargos de declaração não se confunde com o fato do 

posicionamento adotado ser contrário à pretensão da parte 

requerida/embargante, nem tampouco autoriza o reexame das provas 

colacionadas aos autos. Em verdade, busca o embargante a rediscussão 

da matéria de fundo da sentença, com o intuito de reverter o julgado e 

obter uma decisão favorável aos seus interesses, situação essa que não 

se admite em sede de embargos declaratórios, mas, como dito, de recurso 

próprio com o escopo em se modificar a decisão. Pois, embargos de 

declaração, para obterem sucesso, devem se restringir às hipóteses 

previstas no art. 1022 e seguintes do Código de Processo Civil, 

mostrando-se imprescindível a demonstração dos vícios ali enumerados. 

Não se admitem embargos de declaração infringentes, isto é, que a 

pretexto de esclarecer ou completar o julgado anterior, na realidade 

buscam alterá-lo sem qualquer dos vícios indicados no art. 1022 do CPC. 

Assim, o não provimento deste recurso é de rigor, pois os embargos de 

declaração não se prestam a reformar a decisão atacada pelo reexame da 

matéria ou da prova existente nos autos. Com efeito, o Superior Tribunal 

de Justiça já se posicionou, reiteradas vezes, no sentido de que os 

embargos de declaração consubstanciam-se no instrumento processual 

destinado à eliminação, do julgado embargado, de contradição, 

obscuridade ou omissão sobre tema, cujo pronunciamento se impunha 

pelo Tribunal, não se prestando para promover a reapreciação do julgado. 

Acerca do tema, ainda, para corroborar, o entendimento do STJ: 

PROCESSO CIVIL. SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA 

DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. 

IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE FUNDO. 

INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. INTUITO PROTELATÓRIO. 1. Nos 

termos do art. 1.022, caput e incs. I a III, do Código de Processo Civil de 

2015, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer 

obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão 

sobre o qual se deveria pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e/ou 

corrigir erro material. 2. O STJ, no julgamento de embargos de declaração, 

pode prescindir do prequestionamento de matéria constitucional para fins 

de interposição de recurso extraordinário, de modo a evitar a usurpação 

da competência do STF. 3. A parte embargante busca, com a oposição 

destes segundos embargos declaratórios, ver reexaminada e decidida a 

controvérsia de acordo com sua tese. Não é possível, contudo, dar efeitos 

infringentes aos aclaratórios sem a demonstração de eventual vício ou 

teratologia. 4. Diante do caráter manifestamente protelatório dos embargos 

de declaração, aplica-se multa à parte embargante de 1% (um por cento) 

sobre o valor atualizado da causa, com base no art. 1.026, § 2º, do Código 

de Processo Civil de 2015. Embargos de declaração rejeitados com 

aplicação de multa. (EDcl nos EDcl no AgInt nos EREsp 1522093/MS, Rel. 

Ministro Humberto Martins, Corte Especial, julgado em 07/06/2017, DJe 

14/06/2017). Dessa forma, inexistente a presença de vícios ensejadores 

da via recursal aclaratória, tampouco teratologia que enseje a recepção do 

efeito infringente, resta-me julgar pelo não provimento destes Embargos de 

Declaração propostos pela Parte Reclamada. Ante o exposto, nos termos 

dos fundamentos apresentados, REJEITO OS EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO, mantendo na íntegra a sentença combatida. Cumpra-se, 

realizando e expedindo o necessário. Às providencias. São Félix do 

Araguaia – MT, 27 de março de 2020. JANAÍNA CRISTINA DE ALMEIDA 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000189-63.2019.8.11.0017

Parte(s) Polo Ativo:

HELIANOCA COELHO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARTA ROSA DE AZEVEDO OLIVEIRA SECCHI OAB - SP170025-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Fábio Schneider OAB - MT5238-A (ADVOGADO(A))

 

Intimar a parte requerente à comparecer à Audiência de Conciliação que 

será realizada no Edifício do Fórum, no dia 24/07/2019. às 15hrs(MT).

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000189-63.2019.8.11.0017

Parte(s) Polo Ativo:

HELIANOCA COELHO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARTA ROSA DE AZEVEDO OLIVEIRA SECCHI OAB - SP170025-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Fábio Schneider OAB - MT5238-A (ADVOGADO(A))

 

PJEC 1000189-63.2019.8.11.0017 Vistos, etc. Tratam-se de Embargos 

Declaratórios interpostos pela parte Reclamada em face da r. sentença 

registrada no ID n° 24851172. Alega a Parte Reclamada, em síntese, que 

ocorreram omissões quanto: i) a prova produzida pela Reclamada 

mediante registro fotográfico; ii) fundamentação de que a Reclamada não 

realizou nenhuma prova de suas alegações; e, iii) fundamentação jurídica 

para que a Reclamada tenha sido condenada a indenizar por dano moral. 

Vieram-me os autos conclusos. Fundamento e Decido Embargos de 

declaração são o meio, pelo qual, uma das partes se utiliza para requerer 

ao juiz prolator de uma determinada decisão, que a esclareça nos seus 

pontos ambíguos; obscuros, ou a complete; quando omissa, que lhe 

repare ou elimine eventuais contradições, por acaso, nela existentes. A 

Parte Reclamada interpôs os presentes embargos alegando que a 

sentença proferida foi omissa quanto às provas produzidas nos autos, 

bem como quanto à fundamentação jurídica para a condenação em danos 

morais. Compulsando detidamente a decisão atacada, entendo que os 

presentes embargos não merecem acolhida, pelo que passo a delinear. Ab 

initio, é importante considerar que cada recurso previsto no ordenamento 

jurídico pátrio possui objetivo específico, e os embargos de declaração se 

prestam para integrar, ou aclarar, as decisões judiciais em sua totalidade, 

quando nestas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios. 

Caso não existam na decisão judicial embargada tais defeitos de forma, 

não há que se interpor embargos de declaração, pois estes não devem 

ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado 

que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação. Frise-se que 

a motivação contrária ao interesse da parte não autoriza, per si, o 

acolhimento dos embargos de declaração. Neste sentido a sentença 

atacada encontra-se necessariamente fundamentada em todos os seus 

pontos, tendo sido nela explicitado os motivos que levaram à procedência 

do pedido da parte reclamante. O que a parte embargante demonstra é o 

inconformismo com a Sentença. Ora, eventual omissão que enseja o 

acolhimento dos embargos de declaração não se confunde com o fato do 

posicionamento adotado ser contrário à pretensão da parte 

requerida/embargante, nem tampouco autoriza o reexame das provas 

colacionadas aos autos. Em verdade, busca o embargante a rediscussão 

da matéria de fundo da sentença, com o intuito de reverter o julgado e 

obter uma decisão favorável aos seus interesses, situação essa que não 

se admite em sede de embargos declaratórios, mas, como dito, de recurso 

próprio com o escopo em se modificar a decisão. Pois, embargos de 

declaração, para obterem sucesso, devem se restringir às hipóteses 

previstas no art. 1022 e seguintes do Código de Processo Civil, 

mostrando-se imprescindível a demonstração dos vícios ali enumerados. 

Não se admitem embargos de declaração infringentes, isto é, que a 

pretexto de esclarecer ou completar o julgado anterior, na realidade 

buscam alterá-lo sem qualquer dos vícios indicados no art. 1022 do CPC. 
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Assim, o não provimento deste recurso é de rigor, pois os embargos de 

declaração não se prestam a reformar a decisão atacada pelo reexame da 

matéria ou da prova existente nos autos. Com efeito, o Superior Tribunal 

de Justiça já se posicionou, reiteradas vezes, no sentido de que os 

embargos de declaração consubstanciam-se no instrumento processual 

destinado à eliminação, do julgado embargado, de contradição, 

obscuridade ou omissão sobre tema, cujo pronunciamento se impunha 

pelo Tribunal, não se prestando para promover a reapreciação do julgado. 

Acerca do tema, ainda, para corroborar, o entendimento do STJ: 

PROCESSO CIVIL. SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA 

DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. 

IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE FUNDO. 

INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. INTUITO PROTELATÓRIO. 1. Nos 

termos do art. 1.022, caput e incs. I a III, do Código de Processo Civil de 

2015, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer 

obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão 

sobre o qual se deveria pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e/ou 

corrigir erro material. 2. O STJ, no julgamento de embargos de declaração, 

pode prescindir do prequestionamento de matéria constitucional para fins 

de interposição de recurso extraordinário, de modo a evitar a usurpação 

da competência do STF. 3. A parte embargante busca, com a oposição 

destes segundos embargos declaratórios, ver reexaminada e decidida a 

controvérsia de acordo com sua tese. Não é possível, contudo, dar efeitos 

infringentes aos aclaratórios sem a demonstração de eventual vício ou 

teratologia. 4. Diante do caráter manifestamente protelatório dos embargos 

de declaração, aplica-se multa à parte embargante de 1% (um por cento) 

sobre o valor atualizado da causa, com base no art. 1.026, § 2º, do Código 

de Processo Civil de 2015. Embargos de declaração rejeitados com 

aplicação de multa. (EDcl nos EDcl no AgInt nos EREsp 1522093/MS, Rel. 

Ministro Humberto Martins, Corte Especial, julgado em 07/06/2017, DJe 

14/06/2017). Dessa forma, inexistente a presença de vícios ensejadores 

da via recursal aclaratória, tampouco teratologia que enseje a recepção do 

efeito infringente, resta-me julgar pelo não provimento destes Embargos de 

Declaração propostos pela Parte Reclamada. Ante o exposto, nos termos 

dos fundamentos apresentados, REJEITO OS EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO, mantendo na íntegra a sentença combatida. Cumpra-se, 

realizando e expedindo o necessário. Às providencias. São Félix do 

Araguaia – MT, 27 de março de 2020. JANAÍNA CRISTINA DE ALMEIDA 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000208-69.2019.8.11.0017

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA NASCIUTTI CURADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARTA ROSA DE AZEVEDO OLIVEIRA SECCHI OAB - SP170025-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Fábio Schneider OAB - MT5238-A (ADVOGADO(A))

 

Intimar a parte requerente à comparecer à Audiência de Conciliação que 

será realizada no Edifício do Fórum, no dia 26/07/2019 às 13h15m(MT).

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000208-69.2019.8.11.0017

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA NASCIUTTI CURADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARTA ROSA DE AZEVEDO OLIVEIRA SECCHI OAB - SP170025-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Fábio Schneider OAB - MT5238-A (ADVOGADO(A))

 

PJEC 1000208-69.2019.8.11.0017 Vistos, etc. Tratam-se de Embargos 

Declaratórios interpostos pela parte Reclamada em face da r. sentença 

registrada no ID n° 24852073. Alega a Parte Reclamada, em síntese, que 

ocorreram omissões quanto: i) a prova produzida pela Reclamada 

mediante registro fotográfico; ii) fundamentação de que a Reclamada não 

realizou nenhuma prova de suas alegações; e, iii) fundamentação jurídica 

para que a Reclamada tenha sido condenada a indenizar por dano moral. 

Vieram-me os autos conclusos. Fundamento e Decido Embargos de 

declaração são o meio, pelo qual, uma das partes se utiliza para requerer 

ao juiz prolator de uma determinada decisão, que a esclareça nos seus 

pontos ambíguos; obscuros, ou a complete; quando omissa, que lhe 

repare ou elimine eventuais contradições, por acaso, nela existentes. A 

Parte Reclamada interpôs os presentes embargos alegando que a 

sentença proferida foi omissa quanto às provas produzidas nos autos, 

bem como quanto à fundamentação jurídica para a condenação em danos 

morais. Compulsando detidamente a decisão atacada, entendo que os 

presentes embargos não merecem acolhida, pelo que passo a delinear. Ab 

initio, é importante considerar que cada recurso previsto no ordenamento 

jurídico pátrio possui objetivo específico, e os embargos de declaração se 

prestam para integrar, ou aclarar, as decisões judiciais em sua totalidade, 

quando nestas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios. 

Caso não existam na decisão judicial embargada tais defeitos de forma, 

não há que se interpor embargos de declaração, pois estes não devem 

ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado 

que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação. Frise-se que 

a motivação contrária ao interesse da parte não autoriza, per si, o 

acolhimento dos embargos de declaração. Neste sentido a sentença 

atacada encontra-se necessariamente fundamentada em todos os seus 

pontos, tendo sido nela explicitado os motivos que levaram à procedência 

do pedido da parte reclamante. O que a parte embargante demonstra é o 

inconformismo com a Sentença. Ora, eventual omissão que enseja o 

acolhimento dos embargos de declaração não se confunde com o fato do 

posicionamento adotado ser contrário à pretensão da parte 

requerida/embargante, nem tampouco autoriza o reexame das provas 

colacionadas aos autos. Em verdade, busca o embargante a rediscussão 

da matéria de fundo da sentença, com o intuito de reverter o julgado e 

obter uma decisão favorável aos seus interesses, situação essa que não 

se admite em sede de embargos declaratórios, mas, como dito, de recurso 

próprio com o escopo em se modificar a decisão. Pois, embargos de 

declaração, para obterem sucesso, devem se restringir às hipóteses 

previstas no art. 1022 e seguintes do Código de Processo Civil, 

mostrando-se imprescindível a demonstração dos vícios ali enumerados. 

Não se admitem embargos de declaração infringentes, isto é, que a 

pretexto de esclarecer ou completar o julgado anterior, na realidade 

buscam alterá-lo sem qualquer dos vícios indicados no art. 1022 do CPC. 

Assim, o não provimento deste recurso é de rigor, pois os embargos de 

declaração não se prestam a reformar a decisão atacada pelo reexame da 

matéria ou da prova existente nos autos. Com efeito, o Superior Tribunal 

de Justiça já se posicionou, reiteradas vezes, no sentido de que os 

embargos de declaração consubstanciam-se no instrumento processual 

destinado à eliminação, do julgado embargado, de contradição, 

obscuridade ou omissão sobre tema, cujo pronunciamento se impunha 

pelo Tribunal, não se prestando para promover a reapreciação do julgado. 

Acerca do tema, ainda, para corroborar, o entendimento do STJ: 

PROCESSO CIVIL. SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA 

DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. 

IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE FUNDO. 

INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. INTUITO PROTELATÓRIO. 1. Nos 

termos do art. 1.022, caput e incs. I a III, do Código de Processo Civil de 

2015, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer 

obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão 

sobre o qual se deveria pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e/ou 

corrigir erro material. 2. O STJ, no julgamento de embargos de declaração, 

pode prescindir do prequestionamento de matéria constitucional para fins 

de interposição de recurso extraordinário, de modo a evitar a usurpação 

da competência do STF. 3. A parte embargante busca, com a oposição 

destes segundos embargos declaratórios, ver reexaminada e decidida a 

controvérsia de acordo com sua tese. Não é possível, contudo, dar efeitos 

infringentes aos aclaratórios sem a demonstração de eventual vício ou 

teratologia. 4. Diante do caráter manifestamente protelatório dos embargos 

de declaração, aplica-se multa à parte embargante de 1% (um por cento) 

sobre o valor atualizado da causa, com base no art. 1.026, § 2º, do Código 

de Processo Civil de 2015. Embargos de declaração rejeitados com 

aplicação de multa. (EDcl nos EDcl no AgInt nos EREsp 1522093/MS, Rel. 

Ministro Humberto Martins, Corte Especial, julgado em 07/06/2017, DJe 

14/06/2017). Dessa forma, inexistente a presença de vícios ensejadores 

da via recursal aclaratória, tampouco teratologia que enseje a recepção do 
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efeito infringente, resta-me julgar pelo não provimento destes Embargos de 

Declaração propostos pela Parte Reclamada. Ante o exposto, nos termos 

dos fundamentos apresentados, REJEITO OS EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO, mantendo na íntegra a sentença combatida. Cumpra-se, 

realizando e expedindo o necessário. Às providencias. São Félix do 

Araguaia – MT, 27 de março de 2020. JANAÍNA CRISTINA DE ALMEIDA 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000202-62.2019.8.11.0017

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE JOAQUIM DA CRUZ FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARTA ROSA DE AZEVEDO OLIVEIRA SECCHI OAB - SP170025-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Fábio Schneider OAB - MT5238-A (ADVOGADO(A))

 

Intimar a parte requerente à comparecer à Audiência de Conciliação que 

será realizada no Edifício do Fórum, no dia 25/07/2019 às 15hrs(MT).

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000202-62.2019.8.11.0017

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE JOAQUIM DA CRUZ FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARTA ROSA DE AZEVEDO OLIVEIRA SECCHI OAB - SP170025-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Fábio Schneider OAB - MT5238-A (ADVOGADO(A))

 

PJEC 1000202-62.2019.8.11.0017 Vistos, etc. Tratam-se de Embargos 

Declaratórios interpostos pela parte Reclamada em face da r. sentença 

registrada no ID n° 24852050. Alega a Parte Reclamada, em síntese, que 

ocorreram omissões quanto: i) a prova produzida pela Reclamada 

mediante registro fotográfico; ii) fundamentação de que a Reclamada não 

realizou nenhuma prova de suas alegações; e, iii) fundamentação jurídica 

para que a Reclamada tenha sido condenada a indenizar por dano moral. 

Vieram-me os autos conclusos. Fundamento e Decido Embargos de 

declaração são o meio, pelo qual, uma das partes se utiliza para requerer 

ao juiz prolator de uma determinada decisão, que a esclareça nos seus 

pontos ambíguos; obscuros, ou a complete; quando omissa, que lhe 

repare ou elimine eventuais contradições, por acaso, nela existentes. A 

Parte Reclamada interpôs os presentes embargos alegando que a 

sentença proferida foi omissa quanto às provas produzidas nos autos, 

bem como quanto à fundamentação jurídica para a condenação em danos 

morais. Compulsando detidamente a decisão atacada, entendo que os 

presentes embargos não merecem acolhida, pelo que passo a delinear. Ab 

initio, é importante considerar que cada recurso previsto no ordenamento 

jurídico pátrio possui objetivo específico, e os embargos de declaração se 

prestam para integrar, ou aclarar, as decisões judiciais em sua totalidade, 

quando nestas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios. 

Caso não existam na decisão judicial embargada tais defeitos de forma, 

não há que se interpor embargos de declaração, pois estes não devem 

ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado 

que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação. Frise-se que 

a motivação contrária ao interesse da parte não autoriza, per si, o 

acolhimento dos embargos de declaração. Neste sentido a sentença 

atacada encontra-se necessariamente fundamentada em todos os seus 

pontos, tendo sido nela explicitado os motivos que levaram à procedência 

do pedido da parte reclamante. O que a parte embargante demonstra é o 

inconformismo com a Sentença. Ora, eventual omissão que enseja o 

acolhimento dos embargos de declaração não se confunde com o fato do 

posicionamento adotado ser contrário à pretensão da parte 

requerida/embargante, nem tampouco autoriza o reexame das provas 

colacionadas aos autos. Em verdade, busca o embargante a rediscussão 

da matéria de fundo da sentença, com o intuito de reverter o julgado e 

obter uma decisão favorável aos seus interesses, situação essa que não 

se admite em sede de embargos declaratórios, mas, como dito, de recurso 

próprio com o escopo em se modificar a decisão. Pois, embargos de 

declaração, para obterem sucesso, devem se restringir às hipóteses 

previstas no art. 1022 e seguintes do Código de Processo Civil, 

mostrando-se imprescindível a demonstração dos vícios ali enumerados. 

Não se admitem embargos de declaração infringentes, isto é, que a 

pretexto de esclarecer ou completar o julgado anterior, na realidade 

buscam alterá-lo sem qualquer dos vícios indicados no art. 1022 do CPC. 

Assim, o não provimento deste recurso é de rigor, pois os embargos de 

declaração não se prestam a reformar a decisão atacada pelo reexame da 

matéria ou da prova existente nos autos. Com efeito, o Superior Tribunal 

de Justiça já se posicionou, reiteradas vezes, no sentido de que os 

embargos de declaração consubstanciam-se no instrumento processual 

destinado à eliminação, do julgado embargado, de contradição, 

obscuridade ou omissão sobre tema, cujo pronunciamento se impunha 

pelo Tribunal, não se prestando para promover a reapreciação do julgado. 

Acerca do tema, ainda, para corroborar, o entendimento do STJ: 

PROCESSO CIVIL. SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA 

DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. 

IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE FUNDO. 

INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. INTUITO PROTELATÓRIO. 1. Nos 

termos do art. 1.022, caput e incs. I a III, do Código de Processo Civil de 

2015, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer 

obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão 

sobre o qual se deveria pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e/ou 

corrigir erro material. 2. O STJ, no julgamento de embargos de declaração, 

pode prescindir do prequestionamento de matéria constitucional para fins 

de interposição de recurso extraordinário, de modo a evitar a usurpação 

da competência do STF. 3. A parte embargante busca, com a oposição 

destes segundos embargos declaratórios, ver reexaminada e decidida a 

controvérsia de acordo com sua tese. Não é possível, contudo, dar efeitos 

infringentes aos aclaratórios sem a demonstração de eventual vício ou 

teratologia. 4. Diante do caráter manifestamente protelatório dos embargos 

de declaração, aplica-se multa à parte embargante de 1% (um por cento) 

sobre o valor atualizado da causa, com base no art. 1.026, § 2º, do Código 

de Processo Civil de 2015. Embargos de declaração rejeitados com 

aplicação de multa. (EDcl nos EDcl no AgInt nos EREsp 1522093/MS, Rel. 

Ministro Humberto Martins, Corte Especial, julgado em 07/06/2017, DJe 

14/06/2017). Dessa forma, inexistente a presença de vícios ensejadores 

da via recursal aclaratória, tampouco teratologia que enseje a recepção do 

efeito infringente, resta-me julgar pelo não provimento destes Embargos de 

Declaração propostos pela Parte Reclamada. Ante o exposto, nos termos 

dos fundamentos apresentados, REJEITO OS EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO, mantendo na íntegra a sentença combatida. Cumpra-se, 

realizando e expedindo o necessário. Às providencias. São Félix do 

Araguaia – MT, 27 de março de 2020. JANAÍNA CRISTINA DE ALMEIDA 

Juíza de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000581-03.2019.8.11.0017

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO PIRES SALOMAO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIS DE JESUS OAB - MT0018483A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (REU)

Magistrado(s):

JANAINA CRISTINA DE ALMEIDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE SÃO FÉLIX 

DO ARAGUAIA DECISÃO Processo: 1000581-03.2019.8.11.0017. 

AUTOR(A): PEDRO PIRES SALOMAO REU: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL - INSS Decisão saneadora. Vistos em regime de 

teletrabalho, etc. Trata-se de ação previdenciária para a concessão de 

Aposentadoria Rural por Idade proposta por PEDRO PIRES SALOMÃO. A 

Autarquia requerida sustenta que a parte autora não comprovou os 

requisitos legais para concessão do benefício. A parte autora apresentou 

impugnação à contestação. Pois bem. O processo está em ordem, sem 

vícios ou irregularidades pendentes de saneamento, presentes estando os 

pressupostos processuais de existência e de validade da relação 

constituída, bem como as correlatas condições da ação. Assim, não 
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havendo preliminares ou outras questões prejudiciais de mérito, reputo 

saneado o feito, nos termos do artigo 357 do Código de Processo Civil. 

Fixo como ponto controvertido a comprovação do preenchimento dos 

requisitos legais para a concessão do benefício previdenciário de 

aposentadoria rural por idade, quais sejam, o efetivo exercício de atividade 

rural e o tempo de serviço na zona rural a luz do artigo 142 da Lei 

8.213/91. Considerando que houve o requerimento de produção de prova 

oral na inicial e contestação, DESIGNO audiência de instrução e julgamento 

para o dia 08/09/2020 (oito de setembro de dois mil e vinte) as 16:20 hrs 

(MT). Intime-se o causídico da parte autora para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, apresente o rol de testemunhas que pretende ouvir na 

audiência. Deve ainda ser advertido para que proceda em conformidade 

com o artigo 455, parágrafos 1.º a 3.º do Código de Processo Civil, 

cabendo-lhe informar ou intimar as testemunhas por ele arroladas do dia, 

da hora e do local da audiência designada. Intime-se a Autarquia 

requerida. Cumpra-se. Às providências. São Félix do Araguaia/MT, 17 de 

Abril de 2020. Janaína Cristina de Almeida Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000472-86.2019.8.11.0017

Parte(s) Polo Ativo:

DEUSINA FRANCISCA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA CAETANO DE BRITO OAB - MT0009880A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

JANAINA CRISTINA DE ALMEIDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE SÃO FÉLIX 

DO ARAGUAIA DECISÃO Processo: 1000472-86.2019.8.11.0017. 

AUTOR(A): DEUSINA FRANCISCA DOS SANTOS REU: INSS INSTITUTO 

NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Vistos em regime de teletrabalho, 

etc. Trata-se de ação previdenciária para a concessão do benefício de 

pensão por morte ajuizada por DEUSINA FRANCISCA DOS SANTOS. A 

Autarquia requerida sustenta que a parte autora não comprovou os 

requisitos legais para concessão do benefício. A autora apresentou 

impugnação à contestação. Pois bem. O processo está em ordem, sem 

vícios ou irregularidades pendentes de saneamento, presentes estando os 

pressupostos processuais de existência e de validade da relação 

constituída, bem como as correlatas condições da ação. Assim, não 

havendo preliminares ou outras questões prejudiciais de mérito, reputo 

saneado o feito, nos termos do artigo 357 do Código de Processo Civil. 

Fixo como ponto controvertido a comprovação do preenchimento dos 

requisitos legais para a concessão do benefício previdenciário de pensão 

por morte, quais sejam, a qualidade de segurado do “de cujus” e a 

condição de dependente da parte autora. Considerando que houve o 

requerimento de produção de prova oral na inicial e contestação, DESIGNO 

audiência de instrução e julgamento para o dia 08/09/2020 (oito de 

setembro de dois mil e vinte) as 17:00 hrs (MT). Intime-se o causídico da 

parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente o rol de 

testemunhas que pretende ouvir na audiência, caso ainda não o tenha 

apresentado. Deve ainda ser advertido para que proceda em 

conformidade com o artigo 455, parágrafos 1.º a 3.º do Código de 

Processo Civil, cabendo-lhe informar ou intimar as testemunhas por ele 

arroladas do dia, da hora e do local da audiência designada. Intime-se a 

Autarquia requerida. Cumpra-se. Às providências. São Félix do 

Araguaia/MT, 17 de Abril de 2020. Janaína Cristina de Almeida Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000470-19.2019.8.11.0017

Parte(s) Polo Ativo:

HERCIVAL PEREIRA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA CAETANO DE BRITO OAB - MT0009880A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

JANAINA CRISTINA DE ALMEIDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE SÃO FÉLIX 

DO ARAGUAIA DECISÃO Processo: 1000470-19.2019.8.11.0017. 

AUTOR(A): HERCIVAL PEREIRA DA SILVA REU: INSS INSTITUTO 

NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Decisão saneadora. Vistos em 

regime de teletrabalho, etc. Trata-se de ação previdenciária para a 

concessão de Aposentadoria Rural por Idade proposta por HERCIVAL 

PEREIRA DA SILVA. A Autarquia requerida sustenta que a parte autora 

não comprovou os requisitos legais para concessão do benefício. A parte 

autora apresentou impugnação à contestação. Pois bem. O processo está 

em ordem, sem vícios ou irregularidades pendentes de saneamento, 

presentes estando os pressupostos processuais de existência e de 

validade da relação constituída, bem como as correlatas condições da 

ação. Assim, não havendo preliminares ou outras questões prejudiciais de 

mérito, reputo saneado o feito, nos termos do artigo 357 do Código de 

Processo Civil. Fixo como ponto controvertido a comprovação do 

preenchimento dos requisitos legais para a concessão do benefício 

previdenciário de aposentadoria rural por idade, quais sejam, o efetivo 

exercício de atividade rural e o tempo de serviço na zona rural a luz do 

artigo 142 da Lei 8.213/91. Considerando que houve o requerimento de 

produção de prova oral na inicial e contestação, DESIGNO audiência de 

instrução e julgamento para o dia 08/09/2020 (oito de setembro de dois mil 

e vinte) as 18:00 hrs (MT). Intime-se o causídico da parte autora para que, 

no prazo de 15 (quinze) dias, apresente o rol de testemunhas que 

pretende ouvir na audiência. Deve ainda ser advertido para que proceda 

em conformidade com o artigo 455, parágrafos 1.º a 3.º do Código de 

Processo Civil, cabendo-lhe informar ou intimar as testemunhas por ele 

arroladas do dia, da hora e do local da audiência designada. Intime-se a 

Autarquia requerida. Cumpra-se. Às providências. São Félix do 

Araguaia/MT, 17 de Abril de 2020. Janaína Cristina de Almeida Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000417-38.2019.8.11.0017

Parte(s) Polo Ativo:

OLGA MARIA DE SOUZA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA APARECIDA FERREIRA DA SILVA OAB - MT22857/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

JANAINA CRISTINA DE ALMEIDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE SÃO FÉLIX 

DO ARAGUAIA DECISÃO Processo: 1000417-38.2019.8.11.0017. 

ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: OLGA MARIA DE SOUZA REU: INSS 

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Decisão saneadora. 

Vistos. Trata-se de ação previdenciária para a concessão de 

Aposentadoria Rural por Idade proposta por OLGA MARIA DE SOUZA. A 

Autarquia requerida sustenta que a parte autora não comprovou os 

requisitos legais para concessão do benefício. A parte autora apresentou 

impugnação à contestação. Pois bem. O processo está em ordem, sem 

vícios ou irregularidades pendentes de saneamento, presentes estando os 

pressupostos processuais de existência e de validade da relação 

constituída, bem como as correlatas condições da ação. Assim, não 

havendo preliminares ou outras questões prejudiciais de mérito, reputo 

saneado o feito, nos termos do artigo 357 do Código de Processo Civil. 

Fixo como ponto controvertido a comprovação do preenchimento dos 

requisitos legais para a concessão do benefício previdenciário de 

aposentadoria rural por idade, quais sejam, o efetivo exercício de atividade 

rural e o tempo de serviço na zona rural a luz do artigo 142 da Lei 

8.213/91. Considerando que houve o requerimento de produção de prova 

oral na inicial e contestação, DESIGNO audiência de instrução e julgamento 

para o dia 08/09/2020 (oito de setembro de dois mil e vinte) as 13:00 hrs 

(MT). Intime-se o causídico da parte autora para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, apresente o rol de testemunhas que pretende ouvir na 

audiência. Deve ainda ser advertido para que proceda em conformidade 

com o artigo 455, parágrafos 1.º a 3.º do Código de Processo Civil, 

cabendo-lhe informar ou intimar as testemunhas por ele arroladas do dia, 

da hora e do local da audiência designada. Intime-se a Autarquia 

requerida. Cumpra-se. Às providências. São Félix do Araguaia/MT, 17 de 

Abril de 2020. Janaína Cristina de Almeida Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000388-85.2019.8.11.0017

Parte(s) Polo Ativo:

ELZA APARECIDA DA SILVA (AUTOR(A))
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Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIS DE JESUS OAB - MT0018483A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

JANAINA CRISTINA DE ALMEIDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE SÃO FÉLIX 

DO ARAGUAIA DECISÃO Processo: 1000388-85.2019.8.11.0017. 

AUTOR(A): ELZA APARECIDA DA SILVA REU: INSS INSTITUTO NACIONAL 

DE SEGURIDADE SOCIAL Decisão saneadora. Vistos. Trata-se de ação 

previdenciária para a concessão de Aposentadoria Rural por Idade 

proposta por ELZA APARECIDA DA SILVA. A Autarquia requerida 

sustenta que a parte autora não comprovou os requisitos legais para 

concessão do benefício. A parte autora apresentou impugnação à 

contestação. Pois bem. O processo está em ordem, sem vícios ou 

irregularidades pendentes de saneamento, presentes estando os 

pressupostos processuais de existência e de validade da relação 

constituída, bem como as correlatas condições da ação. Assim, não 

havendo preliminares ou outras questões prejudiciais de mérito, reputo 

saneado o feito, nos termos do artigo 357 do Código de Processo Civil. 

Fixo como ponto controvertido a comprovação do preenchimento dos 

requisitos legais para a concessão do benefício previdenciário de 

aposentadoria rural por idade, quais sejam, o efetivo exercício de atividade 

rural e o tempo de serviço na zona rural a luz do artigo 142 da Lei 

8.213/91. Considerando que houve o requerimento de produção de prova 

oral na inicial e contestação, DESIGNO audiência de instrução e julgamento 

para o dia 08/09/2020 (oito de setembro de dois mil e vinte) as 13:40 hrs 

(MT). Intime-se o causídico da parte autora para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, apresente o rol de testemunhas que pretende ouvir na 

audiência. Deve ainda ser advertido para que proceda em conformidade 

com o artigo 455, parágrafos 1.º a 3.º do Código de Processo Civil, 

cabendo-lhe informar ou intimar as testemunhas por ele arroladas do dia, 

da hora e do local da audiência designada. Intime-se a Autarquia 

requerida. Cumpra-se. Às providências. São Félix do Araguaia/MT, 17 de 

Abril de 2020. Janaína Cristina de Almeida Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000535-14.2019.8.11.0017

Parte(s) Polo Ativo:

OLICIO SOBRAL CARNEIRO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIS DE JESUS OAB - MT0018483A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (REU)

Magistrado(s):

JANAINA CRISTINA DE ALMEIDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE SÃO FÉLIX 

DO ARAGUAIA DECISÃO Processo: 1000535-14.2019.8.11.0017. 

AUTOR(A): OLICIO SOBRAL CARNEIRO REU: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL - INSS Vistos em regime de teletrabalho, etc. Trata-se de 

ação previdenciária para a concessão do benefício de pensão por morte 

ajuizada por OLICIO SOBRAL CARNEIRO. A Autarquia requerida sustenta 

que a parte autora não comprovou os requisitos legais para concessão do 

benefício. A autora apresentou impugnação à contestação. Pois bem. O 

processo está em ordem, sem vícios ou irregularidades pendentes de 

saneamento, presentes estando os pressupostos processuais de 

existência e de validade da relação constituída, bem como as correlatas 

condições da ação. Assim, não havendo preliminares ou outras questões 

prejudiciais de mérito, reputo saneado o feito, nos termos do artigo 357 do 

Código de Processo Civil. Fixo como ponto controvertido a comprovação 

do preenchimento dos requisitos legais para a concessão do benefício 

previdenciário de pensão por morte, quais sejam, a qualidade de segurado 

do “de cujus” e a condição de dependente da parte autora. Considerando 

que houve o requerimento de produção de prova oral na inicial e 

contestação, DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o dia 

08/09/2020 (oito de setembro de dois mil e vinte) as 17:40 hrs (MT). 

Intime-se o causídico da parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, apresente o rol de testemunhas que pretende ouvir na audiência, 

caso ainda não o tenha apresentado. Deve ainda ser advertido para que 

proceda em conformidade com o artigo 455, parágrafos 1.º a 3.º do 

Código de Processo Civil, cabendo-lhe informar ou intimar as testemunhas 

por ele arroladas do dia, da hora e do local da audiência designada. 

Intime-se a Autarquia requerida. Cumpra-se. Às providências. São Félix do 

Araguaia/MT, 17 de Abril de 2020. Janaína Cristina de Almeida Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-122 LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1000160-76.2020.8.11.0017

Parte(s) Polo Ativo:

GERALDO PIZZATTO (REQUERENTE)

EDIT MARIA GRAZZIOLLI PIZZATTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DORIVAL ROSSATO JUNIOR OAB - MT10933-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JANAINA CRISTINA DE ALMEIDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE SÃO FÉLIX 

DO ARAGUAIA DECISÃO Processo: 1000160-76.2020.8.11.0017. 

REQUERENTE: GERALDO PIZZATTO, EDIT MARIA GRAZZIOLLI PIZZATTO 

REQUERIDO: BANCO DO BRASIL Vistos. Observa-se que a parte autora 

não juntou aos autos o comprovante do recolhimento das custas judiciais. 

Dessa forma, nos termos do artigo 290 do CPC, DETERMINO que os 

Requerentes regularizem tal vício, juntando aos autos o comprovante do 

recolhimento das custas processuais, no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de cancelamento da distribuição. Intime-se. Às providências. S FÉLIX 

ARAGUAIA, 23 de abril de 2020. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-122 LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1000169-38.2020.8.11.0017

Parte(s) Polo Ativo:

ERICA EMILIA KOSSMANN (REQUERENTE)

ERVINO MIGUEL KOSSMANN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DORIVAL ROSSATO JUNIOR OAB - MT10933-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JANAINA CRISTINA DE ALMEIDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE SÃO FÉLIX 

DO ARAGUAIA DECISÃO Processo: 1000169-38.2020.8.11.0017. 

REQUERENTE: ERVINO MIGUEL KOSSMANN, ERICA EMILIA KOSSMANN 

REQUERIDO: BANCO DO BRASIL Vistos. Observa-se que a parte autora 

não juntou aos autos o comprovante do recolhimento das custas judiciais. 

Dessa forma, nos termos do artigo 290 do CPC, DETERMINO que a parte 

requerente regularize tal vício, apresentando o comprovante do 

recolhimento das custas processuais, no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de cancelamento da distribuição. Intime-se. Às providências. S FÉLIX 

ARAGUAIA, 23 de abril de 2020. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-122 LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1000179-82.2020.8.11.0017

Parte(s) Polo Ativo:

IDITE SALETE DONIN ZAPPANI (REQUERENTE)

LUIZ ZAPPANI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DORIVAL ROSSATO JUNIOR OAB - MT10933-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JANAINA CRISTINA DE ALMEIDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE SÃO FÉLIX 

DO ARAGUAIA DECISÃO Processo: 1000179-82.2020.8.11.0017. 

REQUERENTE: LUIZ ZAPPANI, IDITE SALETE DONIN ZAPPANI REQUERIDO: 

BANCO DO BRASIL Vistos. Observa-se que a parte autora não juntou aos 

autos o comprovante do recolhimento das custas judiciais. Dessa forma, 

nos termos do artigo 290 do CPC, DETERMINO que a parte requerente 

regularize tal vício, apresentando comprovante do recolhimento das 

custas processuais, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

cancelamento da distribuição. Intime-se. Às providências. S FÉLIX 

ARAGUAIA, 23 de abril de 2020. Juiz(a) de Direito
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Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000250-21.2019.8.11.0017

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS MISTINELO SANTANA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO CICERO PINTO OAB - SP124961 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (REU)

Magistrado(s):

JANAINA CRISTINA DE ALMEIDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE SÃO FÉLIX 

DO ARAGUAIA SENTENÇA Processo: 1000250-21.2019.8.11.0017. 

AUTOR(A): MARCOS MISTINELO SANTANA REU: INSTITUTO NACIONAL 

DO SEGURO SOCIAL - INSS Vistos em regime de teletrabalho, etc. 

Trata-se de AÇÃO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIARIO – 

APOSENTADORIA RURAL POR IDADE proposta por MARCOS MISTINELO 

SANTANA em desfavor do INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL – 

INSS. Pois bem, compulsando os autos, verifico que a situação em análise 

e pretensão autoral é idêntica a da ação de número 

1000305-69.2019.811.0017, cuja inicial já foi apreciada nesta data. É o 

relatório. Fundamento e decido. Em análise ao sistema PJE observo que os 

autos de número 1000305-69.2019.811.0017 e os presentes autos 

possuem a mesma parte a mesma causa de pedir e pedido. Verifico, 

ainda, que a inicial da ação previdenciária de número 

1000305-69.2019.811.0017 já foi apreciada e recebida nesta data. Desta 

forma, com espeque no arts. 59 do Código de Processo Civil, vislumbro a 

ocorrência do instituto da listispendência. A litispendência se caracteriza 

através do ajuizamento de duas ações que possuam as mesmas partes, a 

mesma causa de pedir e o mesmo pedido, como determinam os §§ 1º e 2º 

do art. 337, do CPC: “§ 1º Verifica-se a litispendência ou a coisa julgada, 

quando se reproduz ação anteriormente ajuizada. § 2º Uma ação é 

idêntica à outra quando tem as mesmas partes, a mesma causa de pedir e 

o mesmo pedido. Sobre a litispendência, leciona Nelson Nery Junior: 

Ocorre a litispendência quando se reproduz ação idêntica a outra que já 

está em curso. As ações são idênticas quanto têm os mesmos elementos, 

ou seja, quando têm as mesmas partes, a mesma causa de pedir (próxima 

e remota) e o mesmo pedido (mediato e imediato). A citação válida é que 

determina o momento em que ocorre a litispendência (CPC 219 caput). 

Como a primeira já fora anteriormente ajuizada, a segunda ação, onde se 

verificou a litispendência, não poderá prosseguir, devendo ser extinto o 

processo sem julgamento do mérito (CPC 267 V).” (Código de Processo 

Civil Comentado, 6ª edição, RT, p. 655). Desta forma, outro caminho não há 

que não seja a extinção do processo sem resolução do mérito em razão 

da litispendência com os autos de Cód. 1000305-69.2019.811.0017. 

DISPOSITIVO. ANTE O EXPOSTO, julgo extinto o processo, sem resolução 

do mérito, o que faço com fundamento no art. 485, V, do Código de 

Processo Civil. Sem custas e honorários. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Transitada em julgado, arquive-se com as baixas e anotações 

necessárias. Cumpra-se expedindo o necessário. São Félix do 

Araguaia/MT, 23 de Abril de 2020. Janaína Cristina de Almeida Juíza de 

Direito

Comarca de São José dos Quatro Marcos

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA N. 17/2020

A Doutora Lílian Bartolazzi Laurindo Bianchini, Juíza de Direito da Vara 

Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos-MT, no uso de suas 

atribuições legais, Considerando a epidemia decorrente do COVID-19 – 

Novo Coronavírus, e as disposições estabelecidas na Portaria-Conjunta n. 

247/2020 de 16 de março de 2020;

Considerando a Portaria Conjunta 249/TJMT de 18/03/2020 que determinou 

em seu artigo 2º, §1º que fosse elaborado Plano de Trabalho;

Considerando o teor da Portaria-Conjunta n. 281/2020/TJMT, que em 

decorrência das medidas de prevenção no contágio pelo COVID-19 (Novo 

Coronavírus), estendeu o prazo de fechamento das Portas dos fóruns e 

de quaisquer dependências do serviço judicial e instituiu o teletrabalho até 

o dia 30/04/2020, com possibilidade de prorrogação desse prazo caso o 

risco de contaminação do COVID-19 permaneça latente; RESOLVE:

1. MANTER em todos os seus termos o disposto em Portaria n. 

14/2020/GAB, sendo acrescentada somente: 2. DAS PSICÓLOGAS

3. A psicóloga credenciada do Programa Bem Viver efetuará suas 

atividades em regime de teletrabalho, atendendo aos servidores que 

venham a precisar por qualquer via remota, a exemplo de vídeo chamada 

ou Skype, devendo encaminhar e-mail a todos os servidores no dia 

23/04/2020, informando acerca dos meios em que poderão solicitar seus 

serviços. 4. A psicóloga responsável pelos atendimentos aos 

jurisdicionados executará teletrabalho para finalizar os relatórios e outros 

tipos de serviços que estão pendentes. 5. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 6. 

Os servidores que atuarão em regime de teletrabalho deverão registrar 

diariamente os processos movimentados durante o expediente forense. 

Ao fim do prazo estabelecido na Portaria Conjunta nº 281/TJMT de 

07/04/2020 os registros devem ser apresentados ao superior imediato. 7. 

Desta Portaria deve ser dada ciência à 7ª Subseção de Mirassol 

D’Oeste-MT, Ministério Público e Defensoria Pública locais, Prefeitura 

Municipal de São José dos Quatro Marcos, Câmara de Vereadores, 

Conselho Tutelar, Delegacia de Polícia, Cadeia Pública, Presidência e 

Corregedoria do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. 8. Esta 

portaria entra em vigor em 22 de abril de 2020, e sua vigência está 

condicionada a Portaria Conjunta nº 281/TJMT, até o dia 30/04/2020. São 

José dos Quatro Marcos-MT, 22 de abril de 2020. Lílian Bartolazzi L. 

Bianchini Juíza de Direito

 ANEXO 1 Telefones para contato:

Anne Patrícia Pedroso Lima Teixeira – Distribuidora – (065) 9 9976-7109

José Carlos Pozzar – Auxiliar da Distribuição – (065) 9 9613-3568

Gilson da Silva Martins – Gestor Geral – (065) 9 9959-7427

Tereza Cássia da Cruz Capelletti – Gestora Administrativa III – (065) 9 

9954-1279

Mayara Jenniffer Mesanini de Souza – Gestora da Vara – (065) 9 

9605-4758

Lindsey Nunes Quirino – Assessora de Gabinete I – (065) 9 9672-8630

Thamyres Muller Silva – Assessora de Gabinete II – (065) 9 9617-8558

PORTARIA Nº 16/2020-GAB

 A Doutora Lílian Bartolazzi L. Bianchini, Juíza de Direito/Diretora do 

Foro/Unidade Judiciária da Comarca de São José dos Quatro Marcos, 

Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais, 

CONSIDERANDO o disposto no art. 66, VII, da Lei de Execução Penal;

CONSIDERANDO a Declaração de Emergência em Saúde Pública de 

Importância Internacional pela Organização Mundial da Saúde, em 30 de 

janeiro de 2020, em decorrência da Infecção Humana pelo Novo 

Coronavírus, ratificada pela declaração da Organização Mundial da Saúde 

(OMS), na qual, Tedros Ghebreyesus, seu diretor-geral, declarou que o 

planeta vive uma pandemia do Novo Coronavírus, chamado de Sars-Cov-2 

(COVID-19);

CONSIDERANDO a Portaria nº 356/GM/MS, de 11 de março de 2020, que 

dispõe sobre a regulamentação e operacionalização do disposto na Lei nº 

13.979, de 6 de fevereiro de 2020, que estabelece as medidas de 

enfrentamento da emergência de saúde pública de importância 

internacional decorrente do Novo Coronavírus (COVID-19); 

CONSIDERANDO a Recomendação nº 62, do Conselho Nacional de 

Justiça, que recomenda aos Tribunais e magistrados a adoção de medidas 

preventivas à propagação da infecção pelo Novo Coronavírus – COVID 

19, no âmbito dos sistemas de justiça penal e socioeducativo;

 CONSIDERANDO o teor da Nota Técnica Orientativa 

02/2020/CS/SPP/SAAP/SESP-MT, cujo conteúdo disciplina orientações 

para prevenção de contágio por Novo Coronavírus e outras doenças;

CONSIDERANDO a necessidade de zelar pela saúde dos agentes públicos 

e demais usuários que atuam nas unidades prisionais; CONSIDERANDO 

que é questão de tempo a chegada do vírus à cidade de São José dos 

Quatro Marcos/MT e região, o que poderá atingir, frontalmente, o Sistema 

Penitenciário do Estado de Mato Grosso, caso medidas preventivas, de 

urgência, para contenção do contágio não sejam adotadas;

 RESOLVE: Art. 1º - Tendo em vista que a entrada de pessoas privadas 

de liberdade (PPL) na unidade prisional potencializa os fatores de 

propagação do vírus COVID-19, determino ao diretor da unidade prisional 

de São José dos Quatro Marcos/MT que destine local específico, na 

unidade prisional, a fim de manter em quarentena, presos oriundos de 

audiências de custódia ou quando homologado o flagrante, bem como, os 

em cumprimentos de mandado de prisão (provisória ou definitiva). §1º - 
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Deverá a equipe de saúde destinar cuidados específicos às PPL em 

quarentena para que, havendo alguma sintomática, seja-lhe destinado 

atendimento na rede pública de saúde, com a promoção das notificações 

devidas em caso de confirmação.

§2º - Em caso de confirmação de hipóteses do COVID-19, deverá a 

direção da unidade promover a imediata separação dos demais presos em 

triagem, bem como, informar ao Juízo.

§3º - Orienta-se, ao diretor da unidade penitenciária, entendendo 

necessário, separar a PPL que, eventualmente, tenha contato com 

qualquer pessoa externa (médicos, advogados, religiosos, entre outros), 

colocando-a em quarentena, em local seguro. Art. 2º - Autorizo a entrada 

de medicamentos e material de higiene e limpeza por familiares, devendo 

designar dia e hora para o recebimento; Art. 3º - Para salvaguardar a 

saúde das PPL e dos servidores do Sistema Penitenciário que trabalham 

dentro das unidades, determino a suspensão da realização de toda e 

qualquer saída da unidade prisional de presos, salvo excepcional 

comprovação autorizado pelo Superintende Regional, pelo prazo da 

vigência do Decreto Estadual nº. 407, de 16 de março de 2020, a contar 

da data de 19.03.2020. §1º - Entende-se por hipótese excepcional a saída 

para atendimentos médicos, falecimento de pessoa da família ou aquelas 

devidamente justificadas pela direção da unidade prisional. Art. 3º - 

Estendo a suspensão da visitação íntima, bem como familiar dos reclusos, 

até o dia 30 de abril de 2020, visando preservar a população carcerária e 

eventual contaminação, e primordialmente seus familiares. §1º - Estender 

a suspensão até o dia 30 de abril do presente ano, o atendimento 

presencial de advogados e Defensoria Pública, estágios, entre outros, 

ressalvada a necessidade de atendimento de casos urgentes em que 

decidirá o gestor da Unidade Penal; Art. 4º - Estender a suspensão até o 

dia 30 de abril do presente ano, as atividades referentes a serviços de 

assistência religiosa e capelania, assim como aquelas que requeiram 

acesso de pessoas externas que promovam a realização de projetos 

sociais e de assistência educacional/cultural, entre outras.

Art. 5º - A presente Portaria poderá ser modificada ou complementada a 

qualquer tempo, especialmente havendo mudança da situação fática da 

pandemia, permanecendo seus efeitos enquanto vigente o Decreto de 

Emergência.

Art. 6º - Consigno que será regulamentada em portaria futura, quanto aos 

detentos que realizam trabalhos extramuros. Art. 6º - Encaminhem-se 

cópias da presente ao Corregedor Geral da Justiça de Mato Grosso, à 

Coordenação do GMF, à Defensoria Pública, ao Secretário Adjunto de 

Administração Penitenciária, ao Presidente da Secional da OAB/MT e ao 

representante do Ministério Público em exercício nesta comarca, à 

Fundação Nova Chance, ao Conselho da Comunidade e, individualmente 

via e-mail, às direções das unidades prisionais e Central de 

Monitoramento.

Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

Remeta-se cópia à Egrégia Corregedoria Geral da Justiça, ao Ministério 

Público e à Defensoria Pública. São José dos Quatro Marcos/MT, 22 de 

abril de 2020. Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito/Diretora do Foro

Ordem de Serviço

ORDEM DE SERVIÇO Nº. 01/2020-GAB

 Regulamenta a realização de audiência de conciliação por 

videoconferência no âmbito do Juizado Especial Cível da Comarca de São 

José dos Quatro Marcos-MT. O Dra. LÍLIAN BARTOLAZZI LAURINDO 

BIANCHINI, Juíza de Direito/Diretora do Foro/Unidade Judiciária da Comarca 

de São José dos Quatro Marcos, Estado de Mato Grosso, no uso de suas 

atribuições legais; CONSIDERANDO a suspensão dos prazos processuais 

e da realização de audiências presenciais pelas Portarias-Conjuntas 249 e 

281/2020-TJMT;

CONSIDERANDO o disposto no §7º do art. 2º da Portaria-Conjunta 

249/2020 e os princípios do art. 2º da Lei 9.099/95. RESOLVE: Art. 1º - As 

audiências de conciliação do Juizado Especial Cível da Comarca de São 

José dos Quatro Marcos-MT poderão ser realizadas por videoconferência, 

mediante aceitação mútua das partes do processo. Art. 2º - A Secretaria 

do Juizado deverá identificar os processos que estão prontos para 

realização de audiência de conciliação e neles juntar cópia desta Ordem 

de Serviço, intimando a parte autora para indicar, em cinco dias, se aceita 

participar de audiência por sistema de videoconferência e, em caso 

positivo, fornecer os telefones da parte autora, do seu patrono e da parte 

contrária.

§1º - O Silêncio da parte autora será interpretada como recusa e o feito 

aguardará até que se finde a suspensão dos prazos determinada pela 

Portarias-Conjuntas 249 e 281/2020-TJMT para designação de audiência 

de conciliação presencial. §2º - Não se aplica ao prazo do caput a 

suspensão dos prazos prevista nas Portarias-Conjuntas 249 e 

281/2020-TJMT, justamente porque se destina a evitar a paralisação do 

processo. §3º- Concordando a parte autora com a realização da audiência 

por videoconferência e fornecidos os elementos mencionados no art.2º, 

se já houver citação da parte ré: I- O conciliador contará a parte a parte ré 

e indagará se aceita participar da audiência de conciliação por 

videoconferência.

II- Se a parte ré aceitar, realizar-se-á a audiência de conciliação por 

videoconferência, devendo o conciliador lavrar termo com o resumo e 

juntar aos autos cópia da gravação, se possível. Restando frutífera a 

conciliação, registrará o resumo do acordo e remeterá o feito à conclusão 

para a homologação.

III- Se a parte ré recusar, o conciliador deverá lavrar o termo registrando a 

recusa, que será interpretada como citação e negativa ao acordo, 

deixando a parte ré ciente de que o prazo de cinco dias para a resposta 

(Súmula 11 da TRU-MT) começará a contar após o término da suspensão 

de prazos previstas nas Portarias-Conjuntas 249 e 281/TJMT. Art. 4º- 

Concordando a parte autora com a realização da audiência por 

videoconferência e fornecidos os elementos mencionados no art. 2º, se a 

parte ré ainda não tiver sido citada: I- O conciliador deverá entrar em 

contato com a parte ré informando da existência dos autos e indagando se 

possui interesse em participar de audiência por videoconferência. II- Se a 

parte ré aceitar, realizar-se-á a audiência de conciliação por 

videoconferência, devendo o conciliador lavrar termo com o resumo e 

juntar aos autos cópia da gravação, se possível. Restando frutífera a 

conciliação, registrará o resumo do acordo e remeterá o feito à conclusão 

para a homologação. III- Se não houver acordo, o conciliador deverá lavrar 

o termo, tomando-se a parte ré como citada, e deixando-a ciente de que o 

prazo de cinco dias para resposta (Súmula 11 da TRU-MT) começará a 

contar após o término da suspensão de prazos prevista nas 

Portarias-Conjuntas 249 e 281/2020-TJMT.

IV- Caso a parte ré se recuse a participar da audiência pelo sistema de 

videoconferência, o conciliador remeterá os autos ao cartório para a 

citação formal para audiência presencial. Art. 5º- Os conciliadores 

poderão adotar para a realização de audiência qualquer sistema eletrônico 

disponível (Lifesize, Skype, Whatsapp, Facetime, tec.) e, se possível, 

deverão gravar as audiências e os contatos com as partes. Art.6º- Os 

casos omissos e eventuais dúvidas no cumprimento desta Ordem de 

Serviço serão dirmidos pelo magistrado, mediante conclusão dos autos 

respectivos. Art. 7º- Esta Ordem de Serviço entra em vigor nesta data, 

devendo ser publicada no DJe, encaminhando-se cópia à Presidência do 

Tribunal de Justiça, à Egrégia Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de 

Mato Grosso e à OAB/MT, para conhecimento.

 Publique-se e cumpra-se. São José do Quatro Marcos-MT, 23 de Abril de 

2020. Lílian Bartolazzi Laurindo Bianchini Juíza de Direito e Diretora do 

Foro

Vara Única

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000267-88.2019.8.11.0039

Parte(s) Polo Ativo:

DAIANA DE OLIVEIRA CHORRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WAGNER RICCI DA SILVA OAB - MT0021379A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE SÃO 

JOSÉ DOS QUATRO MARCOS SENTENÇA Processo: 

1000267-88.2019.8.11.0039. REQUERENTE: DAIANA DE OLIVEIRA 

CHORRO REQUERIDO: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO 

DPVAT SA 1. Vistos. 2. Trata-se de Ação sob o rito da lei nº 9.099/95. 3. 

Em ID. 31220419 a parte requerida informou o pagamento voluntário da 
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obrigação. 4. É o breve relato. 5. Fundamento e decido. 6. Havendo o 

devedor adimplido a obrigação, a extinção do feito é medida que se impõe. 

7. Isto posto, JULGO EXTINTA a presente execução e o faço com fulcro 

nos termos dos artigos 924, inciso II, e 925, ambos do CPC. 8. Expeça-se 

alvará de levantamento dos valores em favor da parte autora. 9. 

Transitada em julgado, certifique-se e não havendo pendências de custas, 

arquive-se com as anotações e baixas de estilo. 10. Publique-se. 11. 

Intime-se. 12. Cumpra-se. São José dos Quatro Marcos/MT, 22 de abril de 

2020. Lílian Bartolazzi L. Bianchini Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000267-88.2019.8.11.0039

Parte(s) Polo Ativo:

DAIANA DE OLIVEIRA CHORRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WAGNER RICCI DA SILVA OAB - MT0021379A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE SÃO 

JOSÉ DOS QUATRO MARCOS SENTENÇA Processo: 

1000267-88.2019.8.11.0039. REQUERENTE: DAIANA DE OLIVEIRA 

CHORRO REQUERIDO: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO 

DPVAT SA 1. Vistos. 2. Trata-se de Ação sob o rito da lei nº 9.099/95. 3. 

Em ID. 31220419 a parte requerida informou o pagamento voluntário da 

obrigação. 4. É o breve relato. 5. Fundamento e decido. 6. Havendo o 

devedor adimplido a obrigação, a extinção do feito é medida que se impõe. 

7. Isto posto, JULGO EXTINTA a presente execução e o faço com fulcro 

nos termos dos artigos 924, inciso II, e 925, ambos do CPC. 8. Expeça-se 

alvará de levantamento dos valores em favor da parte autora. 9. 

Transitada em julgado, certifique-se e não havendo pendências de custas, 

arquive-se com as anotações e baixas de estilo. 10. Publique-se. 11. 

Intime-se. 12. Cumpra-se. São José dos Quatro Marcos/MT, 22 de abril de 

2020. Lílian Bartolazzi L. Bianchini Juíza de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000838-59.2019.8.11.0039

Parte(s) Polo Ativo:

DONIZETE FERREIRA DE QUEIROZ (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DONIZETE FERREIRA DE QUEIROZ OAB - MT0018500A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS DESPACHO 

Processo: 1000838-59.2019.8.11.0039. EXEQUENTE: DONIZETE FERREIRA 

DE QUEIROZ EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO 1. Vistos. 2. 

Considerando o pleito de ID.25723898, oficie-se ao departamento da 

presidência para que proceda com a elaboração do cálculo imediatamente, 

tendo em vista que o autor trata-se de pessoa idosa. 3. Cumpra-se. São 

José dos Quatro Marcos/MT, 01 de abril de 2020. Lílian Bartolazzi L. 

Bianchini Juíza de Direito

Comarca de Sapezal

Vara Única

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000958-82.2019.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL EVANGELISTA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL EVANGELISTA DA SILVA OAB - MT0020590A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO (REU)

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

 

INTIMAÇÃO INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA ACERCA DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO DESIGNADA PARA O DIA 15/05/2020, ÀS 17 HORAS.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000171-19.2020.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

ANA CECILIA CRUZ MOURA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALUIRSON DA SILVA ARANTES JUNIOR OAB - MT17550/O 

(ADVOGADO(A))

WAYNE ANDRADE COTRIM ARANTES OAB - MT12603/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(REU)

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (REU)

 

INTIMAÇÃO INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA, QUERENDO, 

APRESENTAR RÉPLICA À CONTESTAÇÃO NO PRAZO LEGAL.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 70579 Nr: 127-95.2012.811.0078

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSMAR LUIS HONAISER, ANGELO VALMOR 

LAZZAROTTO, FÁTIMA TERESINHA HONAISER LAZZAROTTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HAROLDO WILSON MARTINEZ DE 

SOUZA JUNIOR - OAB:PE 20.366-D, LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS 

- OAB:16.691-A, MARIA AMÉLIA CASSIANA MASTROROSA VIANNA - 

OAB:16.738-A / MS, PAULA RODRIGUES DA SILVA - OAB:13605-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

Trata-se de pedido formulado pela parte autora, pugnando pela admissão 

de ATIVOS S.A. Securitizadora de Créditos Financeiros no pólo ativo 

deste processo, em substituição do BANCO DO BRASIL S.A..

No caso em tela, o requerente trouxe aos autos comprovante da cessão 

do direito de crédito realizada, razão pela qual poderá ingressar em juízo 

nos autos em apreço.

Ante o exposto, acolho o pedido formulado à ref. 35 e defiro o pedido de 

substituição processual, passando a figurar no polo ativo da presente 

ação o ATIVOS S.A. Securitizadora de Créditos Financeiros.

Proceda-se às anotações necessárias e intime-se a parte autora para 

prosseguimento no prazo de 10 dias.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 80635 Nr: 504-61.2015.811.0078

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCI VANIA CONCI CASAGRANDE EPP - 

SUPERMERCADO REAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIA AUXILIADORA MACEDO PACHE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA DE FATIMA ALVES 

MARINO DA SILVA - OAB:5155/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

Defiro o pedido de folhas retro, devendo ser expedido o competente 

mandado de penhora e avaliação da motocicleta constrita à fl. 43, 

devendo, na oportunidade, ser intimada a executada para, querendo, 

apresentar impugnação no prazo legal.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 80675 Nr: 516-75.2015.811.0078

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: CASA DO PADEIRO DE MATO GROSSO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSANGELA BARBOSA DA SILVA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALAN VAGNER SCHMIDEL - 

OAB:7504

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Assim, DEFIRO o pedido do exequente de folhas retro, para que se 

proceda pesquisa junto ao INFOJUD, devendo ser colacionada ao feito a 

última declaração de imposto de renda da parte executada.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 82790 Nr: 1322-13.2015.811.0078

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO DA CONCEIÇÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): STOK MÓVEIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA PAULA MARQUES 

ANDRADE - OAB:13.561 MT, RAFAEL SOARES MARTINAZZO - 

OAB:9925

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

Defiro o pedido retro e, consequentemente, determino que sejam 

efetivadas pesquisas, por meio do Sistema INFOJUD, visando a 

identificação de eventual endereço da parte requerida.

Concretizada a determinação supra, observou-se que foi encontrado o 

mesmo endereço declinado na inicial, conforme extrato em anexo.

Assim, intime-se a parte autora para manifestar em 10 dias.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 82938 Nr: 1379-31.2015.811.0078

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PARANA COMERCIO E SERVIÇOS DE AR 

CONDICIONADO LTDA - ME, JOSIANE SILVA DE MELO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

Defiro o pedido retro e, consequentemente, determino que sejam 

efetivadas pesquisas, por meio do Sistema INFOJUD, visando a 

identificação de eventual endereço da parte executada.

Concretizada a determinação supra, observou-se que o endereço 

encontrado é o mesmo declinado na inicial.

Assim, intime-se a parte exequente para manifestar no prazo de 10 dias.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 86611 Nr: 2687-05.2015.811.0078

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BDBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CDSC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20495-A, SERVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:44698/MG

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ERNANI ORSO - OAB:MT 

16075, GASTÃO BATISTA TAMBARA - OAB:12529/A MT

 DECISÃO

Considerando que, embora devidamente intimado para quitar o débito 

exequendo, a parte executada apresentou exceção de pré-executividade, 

a qual foi rejeitada, como também, tentada a penhora online de ativos 

financeiros da demandada, restou o ato infrutífero, DEFIRO o pedido retro 

e determino a expedição de carta precatória para penhora e avaliação do 

imóvel indicado.

Na sequência, consoante preconiza o art. 841 e seguintes do NCPC, 

intime-se a executada, para, querendo, oporem impugnação à penhora.

Oportunamente, tornem os autos conclusos.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 87498 Nr: 96-36.2016.811.0078

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OTTO FRANCISCO EWERLING, NORMA EWERLING

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DAYCOVAL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ANGELO DE MACEDO 

- OAB:6811

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCO ARIEL BIZARELLO 

DOS SANTOS - OAB:/MT, JULIANA VIEIRALVES AZEVEDO CAMARGO 

- OAB:181.718 SP

 ANTE O EXPOSTO, com fundamento no art. 485, inciso V, do NCPC, 

JULGO EXTINTO os embargos à execução opostos por OTTO FRANCISCO 

EVERLING e NORMA EVERLING, sem resolução de mérito.

Considerando a sucumbência, condeno o autor no pagamento das custas 

processuais e honorários que fixo em 10% (dez por cento) do valor 

atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§2º e 3º, inciso I, do CPC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 87518 Nr: 102-43.2016.811.0078

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RODRIGO MASCARELLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): STARA S/A INDUSTRIA DE IMPLEMENTOS 

AGRICOLAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - 

SAPEZAL/MT - OAB:DEF. PUB.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TIAGO ALESSANDRO PETRY - 

OAB:72334, TIAGO ALESSANDRO PETRY - OAB:72334/RS

 SENTENÇA

Trata-se de embargos à execução opostos por RODRIGO MASCARELLO 

em face de STARA S/A INDUSTRIA DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS.

A curadora especial arguiu em defesa do executado, rechaçando de 

forma geral a execução.

Recebida a exordial, foi determinada a intimação da parte embargada para 

manifestação (ref. 04).

Após, sobreveio impugnação aos embargos, refutando “in totum” os 

argumentos ventilados na petição de ingresso (ref. 11).

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

Decido.

Nos termos do art. 355, I, do CPC/15, passo ao julgamento antecipado da 

lide, por se tratar de questões que entendo desnecessária a produção de 

outras provas.

Prosseguindo quanto ao mérito, não foram levantados pela Embargante, 

qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo que possa não 

reconhecer o direito alegado pelo autor.

Ademais, a execução está fundada em título de obrigação certa, líquida e 

exigível., estando, portanto, preenchidos os requisitos de validade da 

demanda, não havendo qualquer vício que possa obstar o regular 

prosseguimento do feito.

Assim, os presentes embargos à execução devem ser julgados 

improcedentes.

ANTE O EXPOSTO, com fundamento no art. 487, inciso I, do NCPC, JULGO 

IMPROCEDENTES os embargos à execução opostos por RODRIGO 

MASCARELLO.

Condeno o embargante em despesas, custas processuais e honorários de 

sucumbência, os quais arbitro em 10% do valor da causa, permanecendo, 

contudo, suspensa sua exigibilidade, nos termos do art. 98, §3º, do NCPC.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as cautelas e 

baixas de estilo.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 91953 Nr: 1270-80.2016.811.0078

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Krindges Industrial LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): I. DA SILVA MORAES -ME, CARLOS ALBERTO 

DA SILVA MORAES
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO LONGO - OAB:25652

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

Defiro o pedido retro e, consequentemente, determino que sejam 

efetivadas pesquisas, por meio do Sistema INFOJUD, visando a 

identificação de eventual endereço da parte executada.

Concretizada a determinação supra e juntados aos autos seus resultados, 

sendo localizado novo endereço, expeça-se o necessário.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 92945 Nr: 1639-74.2016.811.0078

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SWA COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO 

LTDA EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BASEI & BASEI LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO MOURA DE VARGAS - 

OAB:14912

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LAERCIO ARAUJO SOUZA 

NETO - OAB:17557 A

 DESPACHO

Ante o teor do acórdão proferido pela Superior Instância, remetam-se os 

autos ao arquivo.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 92956 Nr: 1644-96.2016.811.0078

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DBT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DFG, ISF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA CECILIA ALVES DA 

CUNHA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

Considerando que a audiência outrora designada restou frustrada, bem 

assim tendo em vista que o requerente externou seu interesse na 

autocomposição, redesigno a solenidade conciliatória para o dia 29 de 

maio de 2020, às 14h15min, devendo ambas as partes serem intimadas 

pessoalmente.

Em tempo, considerando que a demandada informou não possuir 

condições financeiras de constituir advogado, nomeio a advogada Patrícia 

Echer, inscrita na OAB/MT 12.274, o qual deverá ser intimado via telefone 

ou perante o balcão desta Serventia para aceitação do encargo, devendo 

ser cientificada, desde logo, acerca da audiência agendada.

Ciência à DPE.

Às providências para realização da solenidade.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 93677 Nr: 2001-76.2016.811.0078

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NOSDE TRANSPORTES LTDA ME, ANTONIA 

MARLY FERREIRA ROLIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:44698/MG

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

Indefiro o pedido de citação editalícia retro e determino que se intime o 

exequente para que, em 05 (cinco) dias, promova o recolhimento das 

custas e taxas de distribuição da carta precatória expedida à Comarca de 

Dourados/MS, devendo ser demonstrado nos autos que a irregularidade 

foi sanada.

Após, aguarde-se o cumprimento da missiva.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 97228 Nr: 347-20.2017.811.0078

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OLAVO JACQUES DA FONSECA, CASSIANO 

JACQUES DA FONSECA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

Defiro o pedido retro e, consequentemente, determino que sejam 

efetivadas pesquisas, por meio do Sistema INFOJUD, visando a 

identificação de eventual endereço do executado Cassiano Jacques.

Concretizada a determinação supra, observou-se que foi encontrado o 

mesmo endereço declinado na inicial.

De outro norte, requisite-se informações quanto ao cumprimento da 

missiva expedida à ref. 23.

Com a resposta, intime-se a parte exequente para, no prazo de 10 dias, 

dar prosseguimento ao feito.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 97720 Nr: 576-77.2017.811.0078

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO RICARDO DEMOURA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDIO FERREIRA TERESA 

JUNIOR - OAB:107.414, MARIA LUCILIA GOMES - OAB:84.206 SP, 

THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA MACEDO - OAB:17528/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO

Da detida análise dos autos, constato que até o presente momento não 

houve a efetiva busca e apreensão, bem assim a citação do demandado.

Diante disso, intime-se o requerente para que, em 15 (quinze) dias, 

manifeste-se objetivamente em prosseguimento, declinando o endereço 

para localização do demandado e busca e apreensão do veículo, sob 

pena de extinção da ação.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 99770 Nr: 1534-63.2017.811.0078

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEBORA EVELYN SILVA MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEBER PAZ DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CIRO DE SOUZA - OAB:19.184 A 

MT, JANE TERESINHA ERDTMANN - OAB:7.343

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

Defiro o pedido de folhas retro, devendo ser expedido o competente 

mandado de penhora e avaliação, em observância ao endereço declinado 

no alusivo petitório, devendo ser penhorados tantos bens quanto bastem 

para satisfação do débito exequendo e, na sequência, intimando o 

executado.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 101572 Nr: 2455-22.2017.811.0078

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO 

SUDOESTE DA AMAZÔNIA- SICOOB CREDISUL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDER R E DA SILVA E CIA LTDA - EPP, 

SORAIA AY MORÉ, EDER RUBENS ELEUTERIO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO AVELINO DE OLIVEIRA 

NETO - OAB:3249

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 DECISÃO

Sabe-se que o RENAJUD é sistema eletrônico judicial de acesso restrito, 

utilizado apenas pelos magistrados, e servidores por eles autorizados, 

que tem por objetivo atender às solicitações feitas pelo Poder Judiciário à 

Receita Federal.

 Impende consignar que o tema o Superior Tribunal de Justiça, via do REsp 

nº 1.112.943/MA, submetido ao rito dos recursos repetitivos, consolidou o 

entendimento de que após a edição da Lei nº 11.382/06, não mais se exige 

a comprovação do esgotamento das vias extrajudiciais em busca de bens 

penhoráveis para a utilização do sistema BACENJUD. Fundado nesta 

percepção o Min. Mauro Campbell Marques considera aplicável o mesmo 

entendimento ao RENAJUD e ao INFOJUD. Confira-se excerto da decisão 

monocrática no AREsp Nº 763873 e REsp nº 1522678: “(...) Neste 

contexto, acredito que o mesmo entendimento adotado para o Bacenjud, 

deve ser aplicado ao Renajud e ao Infojud, porquanto, meios colocados a 

disposição dos credores para simplificar e agilizar a busca de bens aptos 

a satisfazer os créditos executados. (...)”.

Por oportuno vale destacar o novel Diploma Processual Civil, trouxe 

expresso em seu artigo 6º, o princípio da cooperação, ao preconizar que 

todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se 

obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva, ou seja, o 

processo é o produto da atividade cooperativa triangular (entre o juiz e as 

partes).

Importante ressaltar que a consulta aos meios eletrônicos (BACENJUD, 

INFOJUD e RENAJUD) não induz violação ao direito de privacidade ou 

quebra de sigilo fiscal, uma vez que tais sistemas são de acesso restrito, 

utilizados para simples exame e apenas por magistrados e servidores por 

eles autorizados.

Assim, defiro o pedido de bloqueio, via RENAJUD.

Com a juntada das informações, intime-se a parte exequente para, no 

prazo de 10 (dez) dias, manifestar e requerer o que for de direito.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 106409 Nr: 4752-02.2017.811.0078

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMARILDO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL EVANGELISTA DA 

SILVA - OAB:20590/O

 DECISÃO

Apresentada a resposta escrita, os autos seguem à conclusão para 

exame de eventual absolvição sumária, nos termos do artigo 397 do CPP.

 Pois bem.

São hipóteses de absolvição sumária: a) existência manifesta de causa 

excludente da ilicitude do fato; b) existência manifesta de causa 

excludente da culpabilidade do agente, salvo inimputabilidade; c) 

circunstância de o fato narrado evidentemente não constituir crime; d) 

extinção da punibilidade do agente.

Compulsando os autos, verifico a inexistência das hipóteses elencadas 

pelo ordenamento jurídico, ressaltando que nesta fase processual incide o 

princípio in dubio pro societate.

Portanto, não sendo caso de absolvição sumária (art. 397 do CPP) e 

inexistindo questão pendente de apreciação, declaro o feito saneado e 

designo audiência de instrução e julgamento para o dia 01 DE DEZEMBRO 

DE 2020, ÀS 17H30MIN, devendo constar do mandado que o interrogatório 

será realizado após a oitiva das testemunhas arroladas pela acusação e 

pela defesa, sendo as alegações finais oferecidas na mesma solenidade.

 Intimem-se as testemunhas arroladas e o réu.

Ciência ao MPE e à Defesa.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 108905 Nr: 1316-98.2018.811.0078

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SILVANO HARTMANN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADM DO BRASIL LTDA, SLC AGRÍCOLA S/A - 

FAZENDA PLANORTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURÍCIO MONTAGNER - 

OAB:20670/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO CARLOS GROSS DE 

ALMEIDA - OAB:9.724 RS, MARIA NÚBIA PANIAGO PEREIRA - 

OAB:5.780/MT, SILVANA DUTRA TORRES KEMPER - OAB:47501, 

Stalyn Paniago Pereira - OAB:6.115 – B

 DECISÃO

Recebo o cumprimento de sentença, devendo ser anotado o necessário 

pela secretaria, nos termos do art. 1.028, § 4º da CNGC.

 Intime-se o executado, para pagamento do valor devido, no prazo de 15 

dias, acrescido de custas, se houver (NCPC, art. 523 “caput” c/c art. 513, 

§ 2º, IV).

 Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo acima, o débito será 

acrescido de multa de dez por cento e de honorários de advogado de dez 

por cento (NCPC, art. 523, § 1º). Efetuado o pagamento parcial, a multa e 

os honorários incidirão sobre o restante (NCPC, art. 523, § 2º).

Na hipótese de não ser efetuado o pagamento dentro do prazo legal, 

intime-se o exequente para que se manifeste em prosseguimento.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 108908 Nr: 1318-68.2018.811.0078

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO GILBERTO DA ROSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADM DO BRASIL LTDA, SLC AGRÍCOLA S/A - 

FAZENDA PLANORTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURÍCIO MONTAGNER - 

OAB:20670/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO CARLOS GROSS DE 

ALMEIDA - OAB:32685, MARIA NÚBIA PANIAGO PEREIRA - 

OAB:5.780/MT, PRISCILA SANTOS RAIMUNDI CARLOS PEREIRA 

RIBEIRO - OAB:18.022/MT, SILVANA DUTRA TORRES KEMPER - 

OAB:47501

 DECISÃO

Recebo o cumprimento de sentença, devendo ser anotado o necessário 

pela secretaria, nos termos do art. 1.028, § 4º da CNGC.

 Intime-se o executado, para pagamento do valor devido, no prazo de 15 

dias, acrescido de custas, se houver (NCPC, art. 523 “caput” c/c art. 513, 

§ 2º, IV).

 Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo acima, o débito será 

acrescido de multa de dez por cento e de honorários de advogado de dez 

por cento (NCPC, art. 523, § 1º). Efetuado o pagamento parcial, a multa e 

os honorários incidirão sobre o restante (NCPC, art. 523, § 2º).

Na hipótese de não ser efetuado o pagamento dentro do prazo legal, 

intime-se o exequente para que se manifeste em prosseguimento.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 109991 Nr: 2065-18.2018.811.0078

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OLIVEIRA & MARTINS LTDA ME, GABRIELA 

MARTINS DE OLIVEIRA, REGIS CASSIANO MARTINS, ALINE MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13994-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

Considerando que a citação dos executados restou inexitosa em 

decorrência de sua não localização no momento da diligência, consoante 

se infere às referências 21/23, indefiro, por ora, a busca de endereço 

através do Sistema Infojud e determino que se expeça mandado de 

citação em observância aos endereços declinados na exordial.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 85993 Nr: 2504-34.2015.811.0078

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 
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Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DAYCOVAL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OTTO FRANCISCO EWERLING, NORMA 

EVERLING

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS 

SANTOS - OAB:7557, JULIANA VIEIRALVES AZEVEDO CAMARGO - 

OAB:181.718 SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO

Considerando a prolação de sentença nos embargos em apenso, intime-se 

o exequente para que, em 15 (quinze) dias, se manifeste em 

prosseguimento.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 100671 Nr: 2011-86.2017.811.0078

 AÇÃO: Averiguação de Paternidade->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JANAINA SOUZA LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JONES CARDOSO DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DE 

SAPEZAL - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: POLLIANA PORTES SODEIRO - 

OAB:11.078

 Para INTIMAR Dra. POLLIANA PORTES SODEIRO, nos termos da r. 

Decisão a seguir transcrita: "Considerando a inércia da advogada 

anteriormente nomeada, revogo a sua nomeação, e nomeio, desde já, a 

advogada POLLIANA PORTES SODEIRO - OAB MT 11.078/O – para 

patrocínio da defesa do demandado, para fins de exercer o múnus de 

curador especial."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 115807 Nr: 5540-79.2018.811.0078

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRANZAL TRANSPORTES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LÉIA REGINA SACHINI MARCELINO - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO IRANI FLORES - 

OAB:50395, LUIZ CARLOS PROVIN - OAB:22366, MARCO ANDREI 

TURMENA - OAB:65375, THAIS HIROMI MAEDA - OAB:85632

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

Defiro o pedido retro e, consequentemente, determino que sejam 

efetivadas pesquisas, por meio do Sistema INFOJUD, visando a 

identificação de eventual endereço da requerida LEIA REGINA SACHINI 

MARCELINO.

Concretizada a determinação supra e juntados aos autos seus resultados, 

sendo localizado novo endereço, expeça-se o necessário para que o 

demandado seja citado para, querendo, oferecer resposta em 15 (quinze) 

dias.

Em tempo, proceda-se a inclusão dos demais requeridos junto ao Sistema, 

consoante declinado na exordial, expedindo-se, na sequência, o 

necessário para sua citação.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 119219 Nr: 1709-86.2019.811.0078

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAGNER SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL EVANGELISTA DA 

SILVA - OAB:20590/O

 Para INTIMAR o acusado através de seu Defensor para que no prazo 

legal apresente as suas alegações finais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 90636 Nr: 927-84.2016.811.0078

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO- PROCURADORIA GERAL 

DO ESTADO DE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MB-AGROCOMERCIAL LTDA, CARLOS 

AUGUSTO BORGES FERRAZ, BENJAMIN MARONEZE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OLGA GENY DE ALMEIDA ALVES 

- OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BARBHARA HELLENA 

OLIVEIRA E SILVA - OAB:23027/O

 DECISÃO

Ante o teor da decisão proferida pela Superior Instância, expeça-se alvará 

de levantamento dos valores bloqueados da conta poupança do 

executado, a saber, R$ 47.536,79 (quarenta e sete mil, quinhentos e trinta 

e seis reais e setenta e nove centavos).

Após, dê-se vistas à Fazenda Pública para manifestação.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 120217 Nr: 2182-72.2019.811.0078

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ODAIR GOMES DA CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PEDRO ROSA NETO - 

OAB:9.823

 TO ORDINATÓRIO,

Intima-se a defesa técnica para comparece a audiência designada nos 

autos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 124010 Nr: 3834-27.2019.811.0078

 AÇÃO: Pedido de Prisão Preventiva->Pedido de Prisão->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JMFDS, LV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCAS MOREIRA MILHOMEM 

- OAB:21907/O

 TO ORDINATÓRIO,

Intima-se a defesa técnica da juntada de ref. 60.

Citação

Citação Classe: CNJ-176 AÇÃO PENAL - PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000616-37.2020.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

THIAGO MANUEL DA SILVA DE OLIVEIRA (REU)

Outros Interessados:

ADRIANO DE JESUS (TESTEMUNHA)

ALESSANDRO HERREIRO MACEDO (TESTEMUNHA)

CLEYTON GOBBI CORDEIRO (TESTEMUNHA)

GISELE FREITAS DOS SANTOS (TESTEMUNHA)

REGIANE HONORIA DA SILVA BARBOSA (TESTEMUNHA)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

SAPEZAL VARA ÚNICA DE SAPEZAL Av. Pirambóia, 800, CENTRO, 

SAPEZAL - MT - CEP: 78000-000 EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 15 DIAS 

EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO DANIEL DE 

SOUSA CAMPOS PROCESSO n. 1000616-37.2020.8.11.0078 Valor da 

causa: R$ 0,00 ESPÉCIE: [Violação de domicílio, Importunação Sexual]

->AÇÃO PENAL - PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (283) AUTOR: Nome: 

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO Endereço: AV. 

PIRAMBOIA, 780, CENTRO, SAPEZAL - MT - CEP: 78365-000 RÉU: Nome: 

THIAGO MANUEL DA SILVA DE OLIVEIRA Endereço: Incerto e não sabido. 

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias, nos termos 
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do artigo 396 do CPP. 2. Na resposta, o acusado poderá arguir 

preliminares e alegar tudo que interesse à sua defesa, oferecer 

documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e arrolas 

testemunhas, até o máximo de 08 (oito), qualificando-as e requerendo sua 

intimação, quando necessário. E, para que chegue ao conhecimento de 

todos e que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o 

presente Edital que será afixado no lugar de costume e publicado na forma 

da Lei. Eu, DOUGLAS MESSIAS GUSMAO, digitei. E, para que chegue ao 

conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, 

expediu-se o presente Edital que será afixado no lugar de costume e 

publicado na forma da Lei. Eu, DOUGLAS MESSIAS GUSMAO, digitei. 

SAPEZAL, 23 de abril de 2020. DOUGLAS MESSIAS GUSMAO (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria/CNGC OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010302-41.2014.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS VINICIUS DE PAULA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL WINTER OAB - MT0011470S (ADVOGADO(A))

POLLYANA PIMENTA ABUD ROLIM OAB - MT19912/O (ADVOGADO(A))

DEAN PAUL HUNHOFF OAB - MT0005730A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RIO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURICIO RICARDO ALVES OAB - MT15523-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SAPEZAL DECISÃO Processo: 

8010302-41.2014.8.11.0078. REQUERENTE: MARCOS VINICIUS DE PAULA 

REQUERIDO: RIO Deflagrado o cumprimento de sentença, restaram as 

diligências expropriatórias infrutíferas. Diante disso, postula o requerente 

pela realização de penhora online nas contas vinculadas aos CNPJ’s das 

empresas filiais da executada. Sucessivamente, pugna pela expedição de 

mandado de penhora e avaliação dos bens que guarnecem a empresa 

executada. É o relatório. Decido. Consoante normas contidas no Código 

Civil vigente, a sociedade empresária é pessoa jurídica una, ou seja, a 

matriz e filiais possuem apenas uma personalidade jurídica, visto que a 

instituição de estabelecimentos secundários não importa a cisão da 

sociedade. Nesse contexto, considerando que a filial faz parte do acervo 

patrimonial de uma única pessoa jurídica, bem assim tendo em vista que o 

art. 789, do NCPC dispõe que o devedor responde com todos os seus 

bens para cumprimento de suas obrigações, o acolhimento do pleito 

deduzido às folhas retro é medida que se impõe. Com efeito, o art. 854 do 

Novo Código de Processo Civil possibilita a penhora de dinheiro em 

depósito ou aplicação financeira, como se vê: “Para possibilitar a penhora 

de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, o juiz, a requerimento 

do exequente, sem dar ciência prévia do ato ao executado, determinará às 

instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela 

autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, que torne 

indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado, 

limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução”. Assim 

sendo, com base na motivação supra, DEFIRO o pedido formulado pela 

parte exequente, a fim de determinar o bloqueio nas contas bancárias da 

parte executada, utilizando-se, para tanto, do Sistema BACENJUD, até o 

valor da execução, devendo os autos permanecer no Gabinete do Juiz até 

que seja processada a ordem perante as instituições financeiras por meio 

do Banco Central, a teor do que dispõe o art. 1°, § 2°, do Provimento n. 

04/2007 – CGJ. Sendo exitosa a medida constritiva supra, intime-se o 

executado para manifestação em 15 (quinze) dias. Não sendo 

encontrados valores ou bens ou decorrido o prazo acima sem a 

interposição de embargos, determino a intimação da parte exequente para, 

em 15 (quinze) dias, dar andamento ao feito. Intimem-se. Cumpra-se. 

Sapezal/MT, 22 de abril de 2020. DANIEL DE SOUSA CAMPOS Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000612-97.2020.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO BROETTO MARQUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARINA RIBAS LIED OAB - PR74170 (ADVOGADO(A))

EDUARDO BROETTO MARQUES OAB - PR65097 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GIOVANE WILHERSON ZILLMER (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DANIEL DE SOUSA CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SAPEZAL DESPACHO Processo: 

1000612-97.2020.8.11.0078. REQUERENTE: EDUARDO BROETTO 

MARQUES REQUERIDO: GIOVANE WILHERSON ZILLMER Cumpra-se 

conforme deprecado. Após, devolva-se com os cumprimentos e as baixas 

necessárias. Às providências. Sapezal/MT, 23 de abril de 2020. DANIEL 

DE SOUSA CAMPOS Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010041-71.2017.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

ONEVAN HEREDIA - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GEZILAINE QUEIROZ FORENTINI - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DANIEL DE SOUSA CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SAPEZAL DESPACHO Processo: 

8010041-71.2017.8.11.0078. REQUERENTE: ONEVAN HEREDIA - ME 

REQUERIDO: GEZILAINE QUEIROZ FORENTINI - ME Considerando a 

informação retro trazida pela parte autora, arquivem-se os autos com as 

baixas necessárias. Cumpra-se. SAPEZAL, 23 de abril de 2020. DANIEL 

DE SOUSA CAMPOS Juiz(a) de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010057-25.2017.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

JOVANI LUIZ DE SOUZA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

DANIEL DE SOUSA CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SAPEZAL SENTENÇA Processo: 
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8010057-25.2017.8.11.0078. REQUERENTE: JOVANI LUIZ DE SOUZA 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A., TELEFÔNICA BRASIL S.A. 

Dispensado o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 

9.099/95. Infere-se dos autos que o autor possuía três linhas telefônicas 

com a requerida e que no dia 03/06/2016 foi ofertado um aparelho 

telefônico e a mudança do plano para 15GB de internet no valor mensal de 

R$ 489,98 (quatrocentos e oitenta e nove reais e noventa e oito centavos) 

e que, ao receber a fatura de julho de 2016, o autor foi surpreendido com 

o valor exorbitante de R$ 906,51 e com um novo número de telefone 65 

99966-9113, o qual não foi contratado. Na sequência, a parte autora pediu 

o cancelamento da linha 65 99966-9113 em julho de 2016 e em 10/03/2017 

foi surpreendido com a multa de R$1.334,20 pelo cancelamento. Assim, 

pede-se a declaração de inexigibilidade do débito no valor de R$ 1.334,20 

e a condenação em danos morais no valor de R$5.000,00(cinco mil reais). 

Pois bem. Compulsando os autos, verifica-se que a requerida, apesar de 

devidamente citada (id.23038053), não compareceu à audiência de 

conciliação realizada nestes autos e muito menos apresentou sua defesa, 

razão pela qual decreto sua revelia. A matéria debatida nos autos 

comporta julgamento antecipado, sendo prescindível a dilação probatória, 

nos termos do art. 355, I, do Código de Processo Civil e art. 20 da Lei 

9.099/95. Apesar da revelia decretada e o Código de Defesa do 

Consumidor, em seu artigo 14, estabelecer a responsabilidade objetiva dos 

fornecedores de serviço pelos danos causados aos consumidores por 

defeitos relativos à prestação de serviços, entendo que o pedido inicial 

não merece prosperar, uma vez que os contratos assinados pelo 

requerente (fls. 15 e 19/20) são claros no sentido de que estava sendo 

contratado um plano Smartvivo pós-pago e não pré-pago, como alegado. 

Em que pese os argumentos do requerente, afirmando que foi induzido a 

assinar um aumento de plano, tem-se que os termos do contrato firmado 

são legíveis e de fácil interpretação, contendo sua assinatura, inclusive 

com o valor da mensalidade e a cláusula de que, em caso de 

cancelamento antes dos 12 meses, incidirá multa de R$ 1.464,00. Desse 

modo, observa-se que o autor estava ciente da contratação da mudança 

de plano telefônico pós-pago. Se satisfeito ou não com a prestação do 

serviço e o valor contratado, tal discussão deverá ser realizada em outra 

demanda. Ante o exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, opina-se por JULGAR IMPROCEDENTE os pedidos iniciais. 

Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, face às normas 

entabuladas nos arts. 54 e 55 da Lei n° 9.099/95. SUBMETO o presente 

PROJETO DE SENTENÇA À consideração do Excelentíssimo juiz de Direito 

do Juizado Especial Cível da Comarca de Sapezal, para homologação do 

presente projeto de acordo com o artigo 40, da lei 9.099/95. ADRIELE 

ROSANGELA LEMES Juíza Leiga Vistos, etc. Homologo por SENTENÇA 

nos termos da minuta. Expeça-se o necessário. Transitado em julgado, ao 

arquivo com baixas. P.R.I. Sapezal-MT, 23 de abril de 2020. DANIEL DE 

SOUSA CAMPOS Juiz de Direito

Comarca de Tabaporã

Vara Única

Intimação

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1000466-42.2019.8.11.0094

Parte(s) Polo Ativo:

F. L. J. S. D. S. (REQUERENTE)

P. G. D. J. D. E. D. M. G. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESTER TATIANE SOUZA BOTELHO DOS SANTOS OAB - 030.874.371-74 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

R. J. D. S. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAGAIVER BAESSO DOS SANTOS OAB - MT21081-A (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO 

(CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

TABAPORÃ DECISÃO Processo: 1000466-42.2019.8.11.0094. 

REQUERENTE: PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE 

MATO GROSSO, F. L. J. S. D. S. REPRESENTANTE: ESTER TATIANE 

SOUZA BOTELHO DOS SANTOS REQUERIDO: RICARDO JERONIMO DA 

SILVA Vistos. Trata-se de AÇÃO DE GUARDA C/C ALIMENTOS, ajuizada 

pelo Ministério Público Estadual, em favor de FELIPE LEVY JERONIMO 

SOUZA DA SILVA, representado por sua genitora Ester Tatiane Souza 

Botelho dos Santos, em face de RICARDO JERONIMO DA SILVA, todos 

devidamente qualificados nos autos. A ação foi recebida, sendo 

determinado a realização de audiência de conciliação, com a consequente 

citação do requerido, bem como foi arbitrado alimentos provisórios no 

importe de 30% (trinta por cento) do valor do salário mínimo vigente país, a 

ser pago em favor do menor até o dia 10 (dez) de cada mês a partir da 

citação, efetuando o deposito na conta da autora indicada na inicial, bem 

como 50% (cinquenta por cento) das despesas extraordinárias da infante. 

Em audiência de conciliação realizada em 04 de fevereiro de 2020, as 

partes compuseram amigavelmente quanto ao exercício da guarda do 

menor, contudo, não entraram em acordo quanto aos alimentos devidos ao 

infante, conforme consta do Termo de Audiência de Conciliação (Id. 

28803747). Oportunizada vista dos autos o Ministério Público Estadual, 

manifestou pelo julgamento antecipado parcial do mérito, com a 

homologação da guarda compartilhada do infante. Devidamente citado o 

requerido, por intermédio de advogado dativo, apresentou contestação, 

sendo intempestiva, conforme certidão contida no ID 30417959. O 

representante ministerial, manifestou pelo desentranhamento da 

contestação intempestiva dos autos. É o relatório. Fundamento. Decido 

Nos termos do artigo 357 do Código de Processo Civil, passo a sanear o 

feito. Considerando, que o requerido apresentou contestação 

intempestiva, decreto sua revelia, não se aplicando seus efeitos, eis que o 

feito carece de maior instrução probatória. Não há preliminares a serem 

analisadas. Partes legítimas e bem representadas. Pressupostos 

processuais de validade e existência da relação processual presentes. 

Com efeito, DECLARO O FEITO SANEADO, fixando como ponto 

controvertido o binômio necessidade do infante/possibilidade do requerido. 

Desta forma, ante os parcos elementos probatórios carreados aos autos 

até o presente momento, imperiosa a realização de audiência de instrução 

e julgamento, nos termos do que propugna o art. 10, da Lei 5.478/68. 

Entretanto, deixo, neste momento, de designar data para realização de 

audiência de instrução e julgamento, em atenção a Portaria-Conjunta do 

Tribunal de Justiça do Mato Grosso, que instituiu o regime de teletrabalho 

nas dependências do serviço judicial, em decorrência das medidas 

temporárias de prevenção no contágio pelo COVID-19, dos dias 

20/03/2020 até 30/04/2020, sendo que não serão realizadas as audiências 

de qualquer natureza neste período, ainda, não se sabe se o prazo acima 

assinalado será prorrogado, sendo tal medida inócua. Determino, que após 

o término do prazo supracitado, os autos deverão retornar conclusos para 

designação de audiência de instrução e Julgamento. Outrossim, levando 

em consideração, que as partes entabularam acordo referente ao 

exercício da guarda compartilhada do infante, tendo o Ministério Público 

Estadual manifestado favorável ID 29831296, resta a este juízo sua 

homologação. Ex positis, julgo antecipado parcialmente o mérito (art. 356, I, 

CPC), a fim de que, com fulcro no artigo 487, inciso III, alínea “b” do Código 

de Processo Civil, homologar o acordo entabulado entre as partes sobre o 

exercício da guarda compartilhada do infante, por resguardar os direitos 

do menor envolvido. Intimem-se. Ciência ao MPE. Cumpra-se, expedindo o 

necessário e com as cautelas de estilo. Às providências. Rafael Depra 

Panichella Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000547-88.2019.8.11.0094

Parte(s) Polo Ativo:

TRR RIO BONITO TRANSPORTADOR REVENDEDOR E RETALHISTA DE 

PETROLEO LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LINDAMIR MACEDO DE PAIVA OAB - MT0016164A-O (ADVOGADO(A))

JORGE BALBINO DA SILVA OAB - MT0003063S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS ALDAIL SIDNEY DOS SANTOS (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

TABAPORÃ DECISÃO Processo: 1000547-88.2019.8.11.0094. AUTOR(A): 

TRR RIO BONITO TRANSPORTADOR REVENDEDOR E RETALHISTA DE 

PETROLEO LTDA REU: CARLOS ALDAIL SIDNEY DOS SANTOS Vistos. 

Tendo o requerente recolhido as custas iniciais, recebo a inicial, eis que 

presentes os requisitos legais. Em cumprimento ao art. 334 do Código de 

Processo Civil, considerando que a Conciliadora Judicial pode e deve 
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auxiliar o magistrado na pauta de oralidade da Vara, conforme preconiza o 

§ 1º, do mesmo artigo e código, DETERMINO que a Secretaria designe data 

para audiência, de acordo com a pauta da Conciliação. Contudo, deverá 

aguardar o decurso do prazo estabelecido pelo Tribunal de Justiça do 

Mato Grosso, que instituiu o regime de teletrabalho nas dependências do 

serviço judicial, em decorrência das medidas temporárias de prevenção no 

contágio pelo COVID-19 que perdurará até 30/04/2020, sendo que não 

serão realizadas as audiências de qualquer natureza neste período (art. 

2º, § 4º, da Portaria-Conjunta n.º 249/2020). Cite-se e intime-se o 

requerido, no endereço declinado na exordial, bem como, intime-se a parte 

autora para que compareça à audiência, acompanhada de seu(s) 

advogado(s), com as advertências legais, contidas no art. 334, §§ 8º, 9º e 

10º do CPC. O prazo para a parte requerida, oferecer contestação é de 15 

(quinze) dias, cujo termo inicial, será na forma estabelecida no art. 335 do 

Código de Processo Civil. Na audiência, se não houver acordo, poderá o 

requerido contestar, desde que o faça por intermédio de advogado. 

Apresentada a contestação, abra-se vista à parte autora para 

impugnação. Após, conclusos. Intime-se. Às providências. Rafael Depra 

Panichella Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-385 EXECUÇÃO DE ALIMENTOS

Processo Número: 1000117-05.2020.8.11.0094

Parte(s) Polo Ativo:

A. R. F. D. S. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAYARA CARLA RIBEIRO DE SOUZA OAB - 042.263.381-03 

(REPRESENTANTE)

AGNALDO VALDIR PIRES OAB - MT0010999S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

D. F. D. S. (EXECUTADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

TABAPORÃ Autos: 1000117-05.2020.8.11.0094 Assunto: [Alimentos] 

Autor: MAYARA CARLA RIBEIRO DE SOUZA e outros Requerido: DANILO 

FAUSTINO DOS SANTOS I – SENTENÇA Vistos. Trata-se de Pedido de 

Homologação Judicial de Acordo Extrajudicial (Id. 17234839), sendo o 

acordo entabulado entre Alice Ribeiro Faustino dos Santos, menor 

impúbere, representada por sua genitora Mayara Carla Ribeiro de Souza e 

Danilo Faustino dos Santos. Segundo extrai-se dos termos do acordo (Id. 

28953193), a guarda da infante Alice Ribeiro Faustino dos Santos será 

exercida de forma compartilhada, sendo que a menor residirá com a 

genitora Mayara Carla Ribeiro de Souza e, ambos os genitores, como 

detentores do poder familiar, se comprometem a decidir e participar 

ativamente da criação, educação e desenvolvimento da menor. Ademais, 

as partes estabeleceram que Danilo Faustino dos Santos, terá direito a 

visitas e convivência com a menor de forma livre, desde que não interfira 

nos horários e atividades escolares e repouso da criança. Quanto aos 

alimentos à menor, ficou estabelecido que o genitor Danilo pagará a 

quantia de R$ 415,00 (quatrocentos e quinze reais) correspondente à 

aproximadamente 40% do valor salário-mínimo vigente, a ser pago até o 

dia 10 (dez) de cada mês, mediante entrega diretamente à genitora da 

menor, até abertura de conta bancária para essa finalidade, bem como 

que cada genitor arcará com metade das despesas médicas, 

odontológicas e farmacêuticas que não forem cobertas pelo plano de 

saúde da infante. O Ministério Público, manifestou favorável a 

homologação do acordo. As partes desistem do prazo recursal. Relatei o 

Necessário. Fundamento. Decido. Por conseguinte, HOMOLOGO O 

ACORDO entabulado pelas partes nestes autos e, JULGO EXTINTO o 

processo com Resolução do Mérito, com fundamento no artigo 487, inciso 

III, “b”, do Código de Processo Civil. IV – PROVIDÊNCIAS FINAIS CONDENO 

a parte requerente ao pagamento das custas no entanto, haja vista ser 

beneficiário da assistência judiciária gratuita, aplique-se o disposto no art. 

98, §3º, do CPC/15. Honorários na forma pactuada entre as partes. 

Considerando que as partes desistiram do prazo recursal, certifique-se o 

trânsito em julgado e remetam-se os autos ao arquivo. Por fim, procedidas 

às anotações e baixas necessárias, arquivem-se estes autos. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. RAFAEL DEPRA PANICHELLA JUIZ DE 

DIREITO

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1000517-53.2019.8.11.0094

Parte(s) Polo Ativo:

M. C. M. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AGNALDO VALDIR PIRES OAB - MT0010999S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

R. C. M. (DE CUJUS)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

M. D. T. (TERCEIRO INTERESSADO)

E. D. M. G. (TERCEIRO INTERESSADO)

F. N. -. M. D. F. (TERCEIRO INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

TABAPORÃ Processo 1000517-53.2019.8.11.0094 Vistos. Cuida-se de 

Ação de abertura e processamento de inventário proposta por MIGUEL 

CANDIDO MATEUS, em face de ROBERTO CANDIDO MATEUS, em que o 

requerente pugna pelo deferimento da assistência judiciária gratuita. 

Sendo assim, foram os autos remetidos à conclusão para fins de 

deliberação da pleiteada gratuidade e, consequente, recebimento da inicial 

sem adiantamento de custas e despesas processuais. Posto isso, importa 

transcrever a lição do art. 99, §2º, do CPC, in verbis: “ (omissis) § 2o O 

juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que 

evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de 

gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a 

comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.” Com efeito, 

dada à natureza da presente ação, até mesmo porque o requerente 

informa que está na administração de bens deixados pelo autor da 

herança, tem-se, em um primeiro momento, elementos que demonstram a 

falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade. Contudo, 

na forma do dispositivo alhures transcrito, INTIME-SE a parte requerente 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, junte aos autos, cópia de 

comprovante de renda, declaração de imposto de rende e/ou outros 

documentos hábeis em comprovar a insuficiência de recursos para 

custear as custas e despesas processuais, sob pena de preclusão. Sem 

prejuízo, do cumprimento das determinações alhures, acolho o pedido 

ministerial e determino a intimação do requerente para que comprove sua 

condição de legitimado ativo, especificando os bens sob sua posse e a 

que título, sob pena de indeferimento da inicial, e extinção do processo 

sem resolução do mérito, com fulcro nos artigos 17, 321, caput e 

parágrafo único c/c 330, inciso II, c/c 485, inciso I, todos do Código de 

Processo Civil. Ultrapassado o aludido prazo, com ou sem manifestação 

da parte requerente, certifique-se e tornem os autos conclusos. Intime-se. 

Cumpra-se. Às providências. Rafael Depra Panichella Juiz de Direito SEDE 

DO VARA ÚNICA DE TABAPORÃ E INFORMAÇÕES: Rua Carlos Roberto 

Platero, s/n, Qd 134, CENTRO, TABAPORÃ - MT - CEP: 78563-000 - 

TELEFONE: (66) 35571116

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000093-11.2019.8.11.0094

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT15445-O 

(ADVOGADO(A))

MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO OAB - MT5308-O 

(ADVOGADO(A))

ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT12560-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS ANTONIO CARDOZO AZOIA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANTONIO AUGUSTO CALDERARO DIAS OAB - MT3549-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

TABAPORÃ DECISÃO Processo: 1000093-11.2019.8.11.0094. 

REQUERENTE: BANCO BRADESCO REQUERIDO: CARLOS ANTONIO 

CARDOZO AZOIA Vistos. Diante do que preconiza o art. 10 do CPC, 

intime-se parte requerente para que, no prazo de 10 (dez) dias se 

manifeste no feito, acerca da sobre petição contida no ID 28367184, 

requerendo o que entender de direito e interesse. Após, voltem-se os 

autos novamente conclusos. Intimem-se. Cumpra-se. Rafael Depra 

Panichella Juiz de Direito
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Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1000157-21.2019.8.11.0094

Parte(s) Polo Ativo:

S. C. T. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AGNALDO VALDIR PIRES OAB - MT0010999S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

E. A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ASTOR BESKOW OAB - MT0016586A (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

TABAPORÃ DECISÃO Processo: 1000157-21.2019.8.11.0094. 

REQUERENTE: STEFHANI CRISTINA TEIXEIRA REQUERIDO: EVERTON 

ALVES Vistos. Nomeio como curador do requerido citado por edital, o 

advogado Dr. Astor Beskow, residente nesta comarca, para defender 

seus interesses de acordo com o artigo 72, II, do Código de Processo Civil. 

Após a contestação, abra-se vista a parte autora. Após, conclusos. 

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. Rafael 

Depra Panichella Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1000157-21.2019.8.11.0094

Parte(s) Polo Ativo:

S. C. T. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AGNALDO VALDIR PIRES OAB - MT0010999S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

E. A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ASTOR BESKOW OAB - MT0016586A (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

TABAPORÃ DECISÃO Processo: 1000157-21.2019.8.11.0094. 

REQUERENTE: STEFHANI CRISTINA TEIXEIRA REQUERIDO: EVERTON 

ALVES Vistos. Nomeio como curador do requerido citado por edital, o 

advogado Dr. Astor Beskow, residente nesta comarca, para defender 

seus interesses de acordo com o artigo 72, II, do Código de Processo Civil. 

Após a contestação, abra-se vista a parte autora. Após, conclusos. 

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. Rafael 

Depra Panichella Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 32579 Nr: 1396-14.2018.811.0094

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vagner Pereira Alves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabrício Almeida Ferraciolli - 

OAB:MT/18563

 Diante do exposto e por tudo mais que consta nos autos, MANTENHO A 

ORDEM DE CUSTÓDIA do VAGNER PEREIRA ALVES tal como foi lançada, 

uma vez que a necessidade da segregação cautelar restou demonstrada 

e subsistente, com espeque em dados concretos dos autos.Atentem-se 

as deliberações exaradas nos autos.Ciência ao MP. Intime-se.Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 34425 Nr: 538-46.2019.811.0094

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Patricia Matos Lacerda, Cristiane Silva dos 

Santos, Carlos Alexandre Rodrigues Bento, José Maurício Matos Lacerda, 

Patrick Matos Lacerda, Marinalva Francisca Matos, Jurandir Marcos da 

Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Agnaldo Valdir Pires - 

OAB:10.999-A, Agnaldo Valdir Pires - OAB:MT/10.999-A, MAGAIVER 

BAESSO DOS SANTOS - OAB:MT/21.081, MARCUS AUGUSTO GIRALDI 

MACEDO - OAB:13563

 Diante do exposto e por tudo mais que consta nos autos, MANTENHO A 

ORDEM DE CUSTÓDIA de PATRICIA MATOS LACERDA, JOSÉ MAURICIO 

MATOS LACERDA, PATRICK MATOS LACERDA, MARINALVA FRANCISCA 

MATOS, CRISTIANE SILVA DOS SANTOS, CARLOS ALEXANDRE 

RODRIGUES BENTO e JURANDIR MARCOS DA SILVA tal como foi lançada, 

uma vez que a necessidade da segregação cautelar restou demonstrada 

e subsistente, com espeque em dados concretos dos autos.No mais, 

visando regular prosseguimento do feito, verifica-se que o Laudo Pericial 

confeccionado pela POLITEC já fora encartado aos autos, assim como 

aportou a resposta ao ofício expedido à penitenciaria de Sinop/MT, de 

modo que, resta pendente, para fins de finalização da instrução criminal, 

apenas a oitiva da testemunha Diogo Rodrigues dos Santos, a qual não foi 

encontrada em seu endereço declinado, havendo informações que se 

encontra detido na Unidade Centro Sócio Educativo de Sinop/MT (fls. 

744).Sendo assim, INTIME-SE a acusação e, posteriormente a defesa 

(utilizando a ordem de intimação dos procuradores dos denunciados 

deferidas em decisão de fls. 649), para que no prazo de 05 (cinco) dias, 

informem nos autos se insistem na oitiva de referida testemunha, 

atentando-se a impossibilidade de designação de audiência no presente 

momento, em decorrência das medidas temporárias de prevenção no 

contágio pelo COVID-19, entre as quais se estabeleceu a não realização 

de audiências de qualquer natureza no período de 20/03/2020 até 

30/04/2020 (art. 2º, § 4º, da Portaria-Conjunta n.º 249/2020). Na hipótese 

das partes insistirem pela oitiva da testemunha, tornem os autos 

conclusos para designação da audiência.Caso contrário, havendo 

desistência de ambas as partes, certifique a Sra. Gestora e, mediante 

impulsionamento, dê-se vistas ao Ministério Público e, posteriormente, à 

defesa, para apresentação de suas alegações finais por memoriais no 

prazo de 10 (dez) dias, tal como deferido em decisão de fls. 

649.Atente-se as deliberações exaradas nos autos.Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário.Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 35701 Nr: 1200-10.2019.811.0094

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Admar da Silva Sousa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAGAIVER BAESSO DOS 

SANTOS - OAB:MT/21.081

 Diante do exposto e por tudo mais que consta nos autos, MANTENHO A 

ORDEM DE CUSTÓDIA do acusado ADMAR DA SILVA SOUSA tal como foi 

lançada, uma vez que a necessidade da segregação cautelar restou 

demonstrada e subsistente, com espeque em dados concretos dos 

autos.No mais, visando regular prosseguimento do feito, verifica-se que o 

Laudo Pericial confeccionado pela POLITEC já fora encartado aos autos, 

de modo que, resta pendente, para fins de finalização da instrução 

criminal, apenas a oitiva da testemunha Diogo Rodrigues dos Santos, a 

qual não foi encontrada em seu endereço declinado, havendo informações 

que se encontra detido na Unidade Centro Sócio Educativo de Sinop/MT 

(fls. 685).Sendo assim, INTIME-SE a acusação e, posteriormente a defesa, 

para que no prazo de 05 (cinco) dias, informem nos autos se insistem na 

oitiva de referida testemunha, atentando-se a impossibilidade de 

designação de audiência no presente momento, em decorrência das 

medidas temporárias de prevenção no contágio pelo COVID-19, entre as 

quais se estabeleceu a não realização de audiências de qualquer 

natureza no período de 20/03/2020 até 30/04/2020 (art. 2º, § 4º, da 

Portaria-Conjunta n.º 249/2020). Na hipótese das partes insistirem pela 

oitiva da testemunha, tornem os autos conclusos para designação da 

audiência.Caso contrário, havendo desistência de ambas as partes, 

certifique a Sra. Gestora e, mediante impulsionamento, dê-se vistas ao 

Ministério Público e, posteriormente, à defesa, para apresentação de suas 

alegações finais por memoriais no prazo de 10 (dez) dias, tal como 

deferido em decisão de fls. 531.Atente-se as deliberações exaradas nos 

autos.Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.Às providências.
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Edital Intimação

Edital intimação Classe: CNJ-616 HOMOLOGAÇÃO DA TRANSAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000311-39.2019.8.11.0094

Parte(s) Polo Ativo:

JANAINA DE SOUZA SILVA (REQUERENTE)

ANANIAS MORSCHHEUSER DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

TABAPORÃ VARA ÚNICA DE TABAPORÃ Rua Carlos Roberto Platero, s/n, 

Qd 134, CENTRO, TABAPORÃ - MT - CEP: 78563-000 EDITAL DE 

INTIMAÇÃO Prazo do Edital: ___ Dias EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO RAFAEL DEPRA PANICHELLA PROCESSO n. 

1000311-39.2019.8.11.0094 Valor da causa: 0,00 ESPÉCIE: [Alimentos, 

Guarda]->HOMOLOGAÇÃO DA TRANSAÇÃO EXTRAJUDICIAL (12374) 

POLO ATIVO: Nome: JANAINA DE SOUZA SILVA Endereço: Rua Wilson 

geovedi, sn, CENTRO, TABAPORÃ - MT - CEP: 78563-000 Nome: ANANIAS 

MORSCHHEUSER DA SILVA Endereço: Rua Meiriele, 182w, CENTRO, 

NOVA MARINGÁ - MT - CEP: 78445-000 POLO PASSIVO: INTIMANDO: 

Janaina de Souza Silva e Ananias Morschheuser da Silva FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DOS REQUERENTES, atualmente em local incerto 

e não sabido, do inteiro teor da sentença, prolatada nos autos acima 

mencionados, que segue abaixo transcrita, conforme despacho e 

documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

descritas no corpo deste documento SENTENÇA: Vistos. Trata-se de 

pedido de homologação de transação judicial, realizada mediante a 

conciliadora, por Janaina de Souza Silva e Ananias Morschheuser da 

Silva, devidamente qualificados, visando preservar os direitos de Iasmim 

Elizie Souza Morschheuser, nascida em 27/05/2015 e Yago Gabriel de 

Souza Morschheuser, nascido em 29/04/2017, filhos dos interessados. O 

Ministério Público Estadual, manifestou-se pela homologação do acordo, 

por entender que resguarda os direitos dos menores envolvidos. Os autos 

vieram-me conclusos para sentença. É o relatório. Fundamento e Decido. II 

– FUNDAMENTAÇÃO Colhem-se dos autos, que na avença foi pactuado 

que a guarda dos menores será exercida de forma unilateral pela genitora, 

tendo o genitor direito de visitas livres, sendo, contudo, alternados no 

Natal e Ano Novo, invertendo-se no ano seguinte, assim como no período 

de férias escolares, assegurado, ainda, pelo menos a metade do período 

com cada genitor. Ademais, o genitor se compromete a pagar, a título de 

pensão alimentícia, a quantia mensal de R$ 300,00 (trezentos reais), 

equivalente a 30,06% do salário-mínimo vigente, que deverá ser 

depositada até o 10º dia de cada mês, na conta bancária a ser fornecida 

pela requerente, além de arcar em 50% com despesas extraordinárias dos 

infantes. Analisando o mérito da ação, entendo que a pretensão dos 

requerentes merece guarida, até mesmo porque as partes capazes 

compareceram perante a conciliadora do juízo, ocasião em que 

entabularam o presente acordo, tendo o Ministério Público Estadual 

manifestado favorável, restando a juízo sua homologação. III – 

DISPOSITIVO Concedo aos requerentes os benefícios da assistência 

judiciária gratuita. Processe-se em segredo de justiça.Por conseguinte, 

HOMOLOGO O ACORDO entabulado pelas partes nestes autos e, JULGO 

EXTINTO o processo com Resolução do Mérito, com fundamento no artigo 

487, inciso III, “b”, do Código de Processo Civil. IV – PROVIDÊNCIAS FINAIS 

Expeça-se termo de guarda dos menores, em favor da requerente Janaina 

de Souza Silva. CONDENO a parte requerente ao pagamento das custas, 

no entanto, haja vista ser beneficiário da assistência judiciária gratuita, 

aplique-se o disposto no art. 98, §3º, do CPC. Após o transito em julgado, 

procedidas às anotações e baixas necessárias, arquivem-se estes autos. 

Ciência ao Ministério Público. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Intimem-se. TABAPORÃ. Assinado eletronicamente por: RAFAEL DEPRA 

P A N I C H E L L A  1 2 / 1 2 / 2 0 1 9  1 1 : 0 5 : 1 8  

https://clickjudapp.tjmt.jus.br/codigo/PJEDAHMWMPYRG ID do documento: 

27321070 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, 

no futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será 

afixado no lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, SOLANGE 

CRISTINA DE OLIVEIRA FREITAS, digitei. TABAPORÃ, 23 de abril de 2020. 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000124-31.2019.8.11.0094

Parte(s) Polo Ativo:

ASTOR BESKOW (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ASTOR BESKOW OAB - MT0016586A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

PLANILHA DE CÁLCULOS RPV ATUALIZADA.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000143-71.2018.8.11.0094

Parte(s) Polo Ativo:

MAGAIVER BAESSO DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAGAIVER BAESSO DOS SANTOS OAB - MT21081-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TABAPORÃ DECISÃO Processo: 

1000143-71.2018.8.11.0094. EXEQUENTE: MAGAIVER BAESSO DOS 

SANTOS EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. 

Compulsando os autos, verifica-se que em virtude do não pagamento 

voluntário determinado por este juízo, a parte exequente pugnou pelo 

sequestro de valores da Fazenda Pública Estadual suficiente à satisfação 

do débito exequendo. Muito embora o Ofício Requisitório tenha sido 

devidamente encaminhado ao órgão responsável pela representação legal 

do ente público, consoante movimentação eletrônica registrada nos autos, 

os valores descritos na liquidação realizada nos termos do Provimento n. 

11/2017-CM não foram adimplidos dentro do prazo legal de 60 (sessenta 

dias), sendo a leitura eletrônica efetivada. Razão pela qual, após 

certificado o decurso dos prazos, foram os autos remetidos em 

conclusão. Fundamento. Decido. Pois bem, analisando detidamente os 

autos, entendo que assiste razão à parte Exequente quanto ao pedido de 

sequestro, eis que, conforme resta devidamente demonstrado nos 

andamentos eletrônicos registrados nos autos, em que pese a 

concordância da própria Fazenda em relação ao débito exequendo, já se 

passaram mais de 60 (sessenta dias) desde a intimação acerca da 

expedição do respectivo Ofício Requisitório de Pequeno Valor. Esse é o 

atual entendimento do Superior Tribunal de Justiça: “(...)3. O prazo para 

pagamento de quantia certa encartada na sentença judicial transitada em 

julgado, mediante a Requisição de Pequeno Valor, é de 60 (sessenta) dias 

contados da entrega da requisição, por ordem do Juiz, à autoridade citada 

para a causa, sendo certo que, desatendida a requisição judicial, o Juiz 

determinará o seqüestro do numerário suficiente ao cumprimento da 
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decisão (artigo 17, caput e § 2º, da Lei 10.259/2001).” (REsp 1143677/RS, 

Rel. Ministro LUIZ FUX, CORTE ESPECIAL, julgado em 02/12/2009, DJe 

04/02/2010) Deste modo, diante da inércia do ente estatal em adimplir 

voluntariamente a obrigação judicial imposta, resta ao Poder Judiciário 

lançar mão das ferramentas de que dispõe para alcançar a satisfação do 

crédito devido à parte Exequente, na esteira do disposto no art. 17, §2º, 

da Lei n.º 10.259/01, in verbis: “Art. 17. Tratando-se de obrigação de 

pagar quantia certa, após o trânsito em julgado da decisão, o pagamento 

será efetuado no prazo de sessenta dias, contados da entrega da 

requisição, por ordem do Juiz, à autoridade citada para a causa, na 

agência mais próxima da Caixa Econômica Federal ou do Banco do Brasil, 

independentemente de precatório. § 1o Para os efeitos do § 3o do art. 100 

da Constituição Federal, as obrigações ali definidas como de pequeno 

valor, a serem pagas independentemente de precatório, terão como limite o 

mesmo valor estabelecido nesta Lei para a competência do Juizado 

Especial Federal Cível (art. 3o, caput). § 2o Desatendida a requisição 

judicial, o Juiz determinará o seqüestro do numerário suficiente ao 

cumprimento da decisão. (...)” Posto isso, DETERMINO a realização de 

sequestro do montante LIQUIDO devido, anotado em cálculo elaborado 

pelo Departamento da Secretaria Auxiliar da Presidência do Tribunal de 

Justiça, em conta bancária da Fazenda Pública Estadual, consoante 

dispõe o Enunciado n.º 07 do FONAJE – Enunciados da Fazenda Pública. 

Proceda a Sra. Gestora com a JUNTADA aos autos do extrato inerente à 

operação de bloqueio realizada via BACENJUD. Alcançando-se o 

sequestro o montante integral da dívida, INTIME-SE a parte executada para 

que ciente da constrição, no prazo de 05 (cinco) dias, querendo, 

apresente embargos, sob pena de preclusão. Uma vez ultrapassado o 

aludido prazo, não havendo oposição de embargos, o que deverá ser 

certificado, tornem os autos conclusos para sentença de extinção da 

execução e consequente expedição de alvará judicial em favor da parte 

exequente. Caso contrário, aportando aos autos embargos a penhora, 

certifique-se a tempestividade e intime-se a parte adversa para que, no 

mesmo prazo, querendo, se manifeste quanto as teses defensivas, sob 

pena de preclusão. Oportunamente, tornem os autos conclusos. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Às Providências. Rafael Depra 

Panichella Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000140-19.2018.8.11.0094

Parte(s) Polo Ativo:

MAGAIVER BAESSO DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAGAIVER BAESSO DOS SANTOS OAB - MT21081-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TABAPORÃ DECISÃO Processo: 

1000140-19.2018.8.11.0094. EXEQUENTE: MAGAIVER BAESSO DOS 

SANTOS EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. 

Compulsando os autos, verifica-se que em virtude do não pagamento 

voluntário determinado por este juízo, a parte exequente pugnou pelo 

sequestro de valores da Fazenda Pública Estadual suficiente à satisfação 

do débito exequendo. Muito embora o Ofício Requisitório tenha sido 

devidamente encaminhado ao órgão responsável pela representação legal 

do ente público, consoante movimentação eletrônica registrada nos autos, 

os valores descritos na liquidação realizada nos termos do Provimento n. 

11/2017-CM não foram adimplidos dentro do prazo legal de 60 (sessenta 

dias), sendo a leitura eletrônica efetivada. Razão pela qual, após 

certificado o decurso dos prazos, foram os autos remetidos em 

conclusão. Fundamento. Decido. Pois bem, analisando detidamente os 

autos, entendo que assiste razão à parte Exequente quanto ao pedido de 

sequestro, eis que, conforme resta devidamente demonstrado nos 

andamentos eletrônicos registrados nos autos, em que pese a 

concordância da própria Fazenda em relação ao débito exequendo, já se 

passaram mais de 60 (sessenta dias) desde a intimação acerca da 

expedição do respectivo Ofício Requisitório de Pequeno Valor. Esse é o 

atual entendimento do Superior Tribunal de Justiça: “(...)3. O prazo para 

pagamento de quantia certa encartada na sentença judicial transitada em 

julgado, mediante a Requisição de Pequeno Valor, é de 60 (sessenta) dias 

contados da entrega da requisição, por ordem do Juiz, à autoridade citada 

para a causa, sendo certo que, desatendida a requisição judicial, o Juiz 

determinará o seqüestro do numerário suficiente ao cumprimento da 

decisão (artigo 17, caput e § 2º, da Lei 10.259/2001).” (REsp 1143677/RS, 

Rel. Ministro LUIZ FUX, CORTE ESPECIAL, julgado em 02/12/2009, DJe 

04/02/2010) Deste modo, diante da inércia do ente estatal em adimplir 

voluntariamente a obrigação judicial imposta, resta ao Poder Judiciário 

lançar mão das ferramentas de que dispõe para alcançar a satisfação do 

crédito devido à parte Exequente, na esteira do disposto no art. 17, §2º, 

da Lei n.º 10.259/01, in verbis: “Art. 17. Tratando-se de obrigação de 

pagar quantia certa, após o trânsito em julgado da decisão, o pagamento 

será efetuado no prazo de sessenta dias, contados da entrega da 

requisição, por ordem do Juiz, à autoridade citada para a causa, na 

agência mais próxima da Caixa Econômica Federal ou do Banco do Brasil, 

independentemente de precatório. § 1o Para os efeitos do § 3o do art. 100 

da Constituição Federal, as obrigações ali definidas como de pequeno 

valor, a serem pagas independentemente de precatório, terão como limite o 

mesmo valor estabelecido nesta Lei para a competência do Juizado 

Especial Federal Cível (art. 3o, caput). § 2o Desatendida a requisição 

judicial, o Juiz determinará o seqüestro do numerário suficiente ao 

cumprimento da decisão. (...)” Posto isso, DETERMINO a realização de 

sequestro do montante LIQUIDO devido, anotado em cálculo elaborado 

pelo Departamento da Secretaria Auxiliar da Presidência do Tribunal de 

Justiça, em conta bancária da Fazenda Pública Estadual, consoante 

dispõe o Enunciado n.º 07 do FONAJE – Enunciados da Fazenda Pública. 

Proceda a Sra. Gestora com a JUNTADA aos autos do extrato inerente à 

operação de bloqueio realizada via BACENJUD. Alcançando-se o 

sequestro o montante integral da dívida, INTIME-SE a parte executada para 

que ciente da constrição, no prazo de 05 (cinco) dias, querendo, 

apresente embargos, sob pena de preclusão. Uma vez ultrapassado o 

aludido prazo, não havendo oposição de embargos, o que deverá ser 

certificado, tornem os autos conclusos para sentença de extinção da 

execução e consequente expedição de alvará judicial em favor da parte 

exequente. Caso contrário, aportando aos autos embargos a penhora, 

certifique-se a tempestividade e intime-se a parte adversa para que, no 

mesmo prazo, querendo, se manifeste quanto as teses defensivas, sob 

pena de preclusão. Oportunamente, tornem os autos conclusos. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Às Providências. Rafael Depra 

Panichella Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000119-43.2018.8.11.0094

Parte(s) Polo Ativo:

AGNALDO VALDIR PIRES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AGNALDO VALDIR PIRES OAB - MT0010999S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TABAPORÃ DECISÃO Processo: 

1000119-43.2018.8.11.0094. EXEQUENTE: AGNALDO VALDIR PIRES 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO  Vistos, etc. Compulsando os 

autos, verifica-se que em virtude do não pagamento voluntário 

determinado por este juízo, a parte exequente pugnou pelo sequestro de 

valores da Fazenda Pública Estadual suficiente à satisfação do débito 

exequendo. Muito embora o Ofício Requisitório tenha sido devidamente 

encaminhado ao órgão responsável pela representação legal do ente 

público, consoante movimentação eletrônica registrada nos autos, os 

valores descritos na liquidação realizada nos termos do Provimento n. 

11/2017-CM não foram adimplidos dentro do prazo legal de 60 (sessenta 

dias), sendo a leitura eletrônica efetivada. Razão pela qual, após 

certificado o decurso dos prazos, foram os autos remetidos em 

conclusão. Fundamento. Decido. Pois bem, analisando detidamente os 

autos, entendo que assiste razão à parte Exequente quanto ao pedido de 

sequestro, eis que, conforme resta devidamente demonstrado nos 

andamentos eletrônicos registrados nos autos, em que pese a 

concordância da própria Fazenda em relação ao débito exequendo, já se 

passaram mais de 60 (sessenta dias) desde a intimação acerca da 

expedição do respectivo Ofício Requisitório de Pequeno Valor. Esse é o 

atual entendimento do Superior Tribunal de Justiça: “(...)3. O prazo para 

pagamento de quantia certa encartada na sentença judicial transitada em 

julgado, mediante a Requisição de Pequeno Valor, é de 60 (sessenta) dias 

contados da entrega da requisição, por ordem do Juiz, à autoridade citada 

para a causa, sendo certo que, desatendida a requisição judicial, o Juiz 

determinará o seqüestro do numerário suficiente ao cumprimento da 
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decisão (artigo 17, caput e § 2º, da Lei 10.259/2001).” (REsp 1143677/RS, 

Rel. Ministro LUIZ FUX, CORTE ESPECIAL, julgado em 02/12/2009, DJe 

04/02/2010) Deste modo, diante da inércia do ente estatal em adimplir 

voluntariamente a obrigação judicial imposta, resta ao Poder Judiciário 

lançar mão das ferramentas de que dispõe para alcançar a satisfação do 

crédito devido à parte Exequente, na esteira do disposto no art. 17, §2º, 

da Lei n.º 10.259/01, in verbis: “Art. 17. Tratando-se de obrigação de 

pagar quantia certa, após o trânsito em julgado da decisão, o pagamento 

será efetuado no prazo de sessenta dias, contados da entrega da 

requisição, por ordem do Juiz, à autoridade citada para a causa, na 

agência mais próxima da Caixa Econômica Federal ou do Banco do Brasil, 

independentemente de precatório. § 1o Para os efeitos do § 3o do art. 100 

da Constituição Federal, as obrigações ali definidas como de pequeno 

valor, a serem pagas independentemente de precatório, terão como limite o 

mesmo valor estabelecido nesta Lei para a competência do Juizado 

Especial Federal Cível (art. 3o, caput). § 2o Desatendida a requisição 

judicial, o Juiz determinará o seqüestro do numerário suficiente ao 

cumprimento da decisão. (...)” Posto isso, DETERMINO a realização de 

sequestro do montante LIQUIDO devido, anotado em cálculo elaborado 

pelo Departamento da Secretaria Auxiliar da Presidência do Tribunal de 

Justiça, em conta bancária da Fazenda Pública Estadual, consoante 

dispõe o Enunciado n.º 07 do FONAJE – Enunciados da Fazenda Pública. 

Proceda a Sra. Gestora com a JUNTADA aos autos do extrato inerente à 

operação de bloqueio realizada via BACENJUD. Alcançando-se o 

sequestro o montante integral da dívida, INTIME-SE a parte executada para 

que ciente da constrição, no prazo de 05 (cinco) dias, querendo, 

apresente embargos, sob pena de preclusão. Uma vez ultrapassado o 

aludido prazo, não havendo oposição de embargos, o que deverá ser 

certificado, tornem os autos conclusos para sentença de extinção da 

execução e consequente expedição de alvará judicial em favor da parte 

exequente. Caso contrário, aportando aos autos embargos a penhora, 

certifique-se a tempestividade e intime-se a parte adversa para que, no 

mesmo prazo, querendo, se manifeste quanto as teses defensivas, sob 

pena de preclusão. Oportunamente, tornem os autos conclusos. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Às Providências. Rafael Depra 

Panichella Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000129-87.2018.8.11.0094

Parte(s) Polo Ativo:

ABRAAO LINCON DE LAET (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ABRAAO LINCON DE LAET OAB - MT6200/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TABAPORÃ DECISÃO Processo: 

1000129-87.2018.8.11.0094. EXEQUENTE: ABRAAO LINCON DE LAET 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO  Vistos, etc. Compulsando os 

autos, verifica-se que em virtude do não pagamento voluntário 

determinado por este juízo, a parte exequente pugnou pelo sequestro de 

valores da Fazenda Pública Estadual suficiente à satisfação do débito 

exequendo. Muito embora o Ofício Requisitório tenha sido devidamente 

encaminhado ao órgão responsável pela representação legal do ente 

público, consoante movimentação eletrônica registrada nos autos, os 

valores descritos na liquidação realizada nos termos do Provimento n. 

11/2017-CM não foram adimplidos dentro do prazo legal de 60 (sessenta 

dias), sendo a leitura eletrônica efetivada. Razão pela qual, após 

certificado o decurso dos prazos, foram os autos remetidos em 

conclusão. Fundamento. Decido. Pois bem, analisando detidamente os 

autos, entendo que assiste razão à parte Exequente quanto ao pedido de 

sequestro, eis que, conforme resta devidamente demonstrado nos 

andamentos eletrônicos registrados nos autos, em que pese a 

concordância da própria Fazenda em relação ao débito exequendo, já se 

passaram mais de 60 (sessenta dias) desde a intimação acerca da 

expedição do respectivo Ofício Requisitório de Pequeno Valor. Esse é o 

atual entendimento do Superior Tribunal de Justiça: “(...)3. O prazo para 

pagamento de quantia certa encartada na sentença judicial transitada em 

julgado, mediante a Requisição de Pequeno Valor, é de 60 (sessenta) dias 

contados da entrega da requisição, por ordem do Juiz, à autoridade citada 

para a causa, sendo certo que, desatendida a requisição judicial, o Juiz 

determinará o seqüestro do numerário suficiente ao cumprimento da 

decisão (artigo 17, caput e § 2º, da Lei 10.259/2001).” (REsp 1143677/RS, 

Rel. Ministro LUIZ FUX, CORTE ESPECIAL, julgado em 02/12/2009, DJe 

04/02/2010) Deste modo, diante da inércia do ente estatal em adimplir 

voluntariamente a obrigação judicial imposta, resta ao Poder Judiciário 

lançar mão das ferramentas de que dispõe para alcançar a satisfação do 

crédito devido à parte Exequente, na esteira do disposto no art. 17, §2º, 

da Lei n.º 10.259/01, in verbis: “Art. 17. Tratando-se de obrigação de 

pagar quantia certa, após o trânsito em julgado da decisão, o pagamento 

será efetuado no prazo de sessenta dias, contados da entrega da 

requisição, por ordem do Juiz, à autoridade citada para a causa, na 

agência mais próxima da Caixa Econômica Federal ou do Banco do Brasil, 

independentemente de precatório. § 1o Para os efeitos do § 3o do art. 100 

da Constituição Federal, as obrigações ali definidas como de pequeno 

valor, a serem pagas independentemente de precatório, terão como limite o 

mesmo valor estabelecido nesta Lei para a competência do Juizado 

Especial Federal Cível (art. 3o, caput). § 2o Desatendida a requisição 

judicial, o Juiz determinará o seqüestro do numerário suficiente ao 

cumprimento da decisão. (...)” Posto isso, DETERMINO a realização de 

sequestro do montante LIQUIDO devido, anotado em cálculo elaborado 

pelo Departamento da Secretaria Auxiliar da Presidência do Tribunal de 

Justiça, em conta bancária da Fazenda Pública Estadual, consoante 

dispõe o Enunciado n.º 07 do FONAJE – Enunciados da Fazenda Pública. 

Proceda a Sra. Gestora com a JUNTADA aos autos do extrato inerente à 

operação de bloqueio realizada via BACENJUD. Alcançando-se o 

sequestro o montante integral da dívida, INTIME-SE a parte executada para 

que ciente da constrição, no prazo de 05 (cinco) dias, querendo, 

apresente embargos, sob pena de preclusão. Uma vez ultrapassado o 

aludido prazo, não havendo oposição de embargos, o que deverá ser 

certificado, tornem os autos conclusos para sentença de extinção da 

execução e consequente expedição de alvará judicial em favor da parte 

exequente. Caso contrário, aportando aos autos embargos a penhora, 

certifique-se a tempestividade e intime-se a parte adversa para que, no 

mesmo prazo, querendo, se manifeste quanto as teses defensivas, sob 

pena de preclusão. Oportunamente, tornem os autos conclusos. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Às Providências. Rafael Depra 

Panichella Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000098-67.2018.8.11.0094

Parte(s) Polo Ativo:

GERALDINO VIANA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERALDINO VIANA DA SILVA OAB - MT15814-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TABAPORÃ DECISÃO Processo: 

1000098-67.2018.8.11.0094. EXEQUENTE: GERALDINO VIANA DA SILVA 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Compulsando os 

autos, verifica-se que em virtude do não pagamento voluntário 

determinado por este juízo, a parte exequente pugnou pelo sequestro de 

valores da Fazenda Pública Estadual suficiente à satisfação do débito 

exequendo. Muito embora o Ofício Requisitório tenha sido devidamente 

encaminhado ao órgão responsável pela representação legal do ente 

público, consoante movimentação eletrônica registrada nos autos, os 

valores descritos na liquidação realizada nos termos do Provimento n. 

11/2017-CM não foram adimplidos dentro do prazo legal de 60 (sessenta 

dias), sendo a leitura eletrônica efetivada. Razão pela qual, após 

certificado o decurso dos prazos, foram os autos remetidos em 

conclusão. Fundamento. Decido. Pois bem, analisando detidamente os 

autos, entendo que assiste razão à parte Exequente quanto ao pedido de 

sequestro, eis que, conforme resta devidamente demonstrado nos 

andamentos eletrônicos registrados nos autos, em que pese a 

concordância da própria Fazenda em relação ao débito exequendo, já se 

passaram mais de 60 (sessenta dias) desde a intimação acerca da 

expedição do respectivo Ofício Requisitório de Pequeno Valor. Esse é o 

atual entendimento do Superior Tribunal de Justiça: “(...)3. O prazo para 

pagamento de quantia certa encartada na sentença judicial transitada em 

julgado, mediante a Requisição de Pequeno Valor, é de 60 (sessenta) dias 

contados da entrega da requisição, por ordem do Juiz, à autoridade citada 

para a causa, sendo certo que, desatendida a requisição judicial, o Juiz 

determinará o seqüestro do numerário suficiente ao cumprimento da 
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decisão (artigo 17, caput e § 2º, da Lei 10.259/2001).” (REsp 1143677/RS, 

Rel. Ministro LUIZ FUX, CORTE ESPECIAL, julgado em 02/12/2009, DJe 

04/02/2010) Deste modo, diante da inércia do ente estatal em adimplir 

voluntariamente a obrigação judicial imposta, resta ao Poder Judiciário 

lançar mão das ferramentas de que dispõe para alcançar a satisfação do 

crédito devido à parte Exequente, na esteira do disposto no art. 17, §2º, 

da Lei n.º 10.259/01, in verbis: “Art. 17. Tratando-se de obrigação de 

pagar quantia certa, após o trânsito em julgado da decisão, o pagamento 

será efetuado no prazo de sessenta dias, contados da entrega da 

requisição, por ordem do Juiz, à autoridade citada para a causa, na 

agência mais próxima da Caixa Econômica Federal ou do Banco do Brasil, 

independentemente de precatório. § 1o Para os efeitos do § 3o do art. 100 

da Constituição Federal, as obrigações ali definidas como de pequeno 

valor, a serem pagas independentemente de precatório, terão como limite o 

mesmo valor estabelecido nesta Lei para a competência do Juizado 

Especial Federal Cível (art. 3o, caput). § 2o Desatendida a requisição 

judicial, o Juiz determinará o seqüestro do numerário suficiente ao 

cumprimento da decisão. (...)” Posto isso, DETERMINO a realização de 

sequestro do montante LIQUIDO devido, anotado em cálculo elaborado 

pelo Departamento da Secretaria Auxiliar da Presidência do Tribunal de 

Justiça, em conta bancária da Fazenda Pública Estadual, consoante 

dispõe o Enunciado n.º 07 do FONAJE – Enunciados da Fazenda Pública. 

Proceda a Sra. Gestora com a JUNTADA aos autos do extrato inerente à 

operação de bloqueio realizada via BACENJUD. Alcançando-se o 

sequestro o montante integral da dívida, INTIME-SE a parte executada para 

que ciente da constrição, no prazo de 05 (cinco) dias, querendo, 

apresente embargos, sob pena de preclusão. Uma vez ultrapassado o 

aludido prazo, não havendo oposição de embargos, o que deverá ser 

certificado, tornem os autos conclusos para sentença de extinção da 

execução e consequente expedição de alvará judicial em favor da parte 

exequente. Caso contrário, aportando aos autos embargos a penhora, 

certifique-se a tempestividade e intime-se a parte adversa para que, no 

mesmo prazo, querendo, se manifeste quanto as teses defensivas, sob 

pena de preclusão. Oportunamente, tornem os autos conclusos. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Às Providências. Rafael Depra 

Panichella Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000057-03.2018.8.11.0094

Parte(s) Polo Ativo:

MAGAIVER BAESSO DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAGAIVER BAESSO DOS SANTOS OAB - MT21081-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TABAPORÃ DECISÃO Processo: 

1000057-03.2018.8.11.0094. EXEQUENTE: MAGAIVER BAESSO DOS 

SANTOS EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. 

Compulsando os autos, verifica-se que em virtude do não pagamento 

voluntário determinado por este juízo, a parte exequente pugnou pelo 

sequestro de valores da Fazenda Pública Estadual suficiente à satisfação 

do débito exequendo. Muito embora o Ofício Requisitório tenha sido 

devidamente encaminhado ao órgão responsável pela representação legal 

do ente público, consoante movimentação eletrônica registrada nos autos, 

os valores descritos na liquidação realizada nos termos do Provimento n. 

11/2017-CM não foram adimplidos dentro do prazo legal de 60 (sessenta 

dias), sendo a leitura eletrônica efetivada. Razão pela qual, após 

certificado o decurso dos prazos, foram os autos remetidos em 

conclusão. Fundamento. Decido. Pois bem, analisando detidamente os 

autos, entendo que assiste razão à parte Exequente quanto ao pedido de 

sequestro, eis que, conforme resta devidamente demonstrado nos 

andamentos eletrônicos registrados nos autos, em que pese a 

concordância da própria Fazenda em relação ao débito exequendo, já se 

passaram mais de 60 (sessenta dias) desde a intimação acerca da 

expedição do respectivo Ofício Requisitório de Pequeno Valor. Esse é o 

atual entendimento do Superior Tribunal de Justiça: “(...)3. O prazo para 

pagamento de quantia certa encartada na sentença judicial transitada em 

julgado, mediante a Requisição de Pequeno Valor, é de 60 (sessenta) dias 

contados da entrega da requisição, por ordem do Juiz, à autoridade citada 

para a causa, sendo certo que, desatendida a requisição judicial, o Juiz 

determinará o seqüestro do numerário suficiente ao cumprimento da 

decisão (artigo 17, caput e § 2º, da Lei 10.259/2001).” (REsp 1143677/RS, 

Rel. Ministro LUIZ FUX, CORTE ESPECIAL, julgado em 02/12/2009, DJe 

04/02/2010) Deste modo, diante da inércia do ente estatal em adimplir 

voluntariamente a obrigação judicial imposta, resta ao Poder Judiciário 

lançar mão das ferramentas de que dispõe para alcançar a satisfação do 

crédito devido à parte Exequente, na esteira do disposto no art. 17, §2º, 

da Lei n.º 10.259/01, in verbis: “Art. 17. Tratando-se de obrigação de 

pagar quantia certa, após o trânsito em julgado da decisão, o pagamento 

será efetuado no prazo de sessenta dias, contados da entrega da 

requisição, por ordem do Juiz, à autoridade citada para a causa, na 

agência mais próxima da Caixa Econômica Federal ou do Banco do Brasil, 

independentemente de precatório. § 1o Para os efeitos do § 3o do art. 100 

da Constituição Federal, as obrigações ali definidas como de pequeno 

valor, a serem pagas independentemente de precatório, terão como limite o 

mesmo valor estabelecido nesta Lei para a competência do Juizado 

Especial Federal Cível (art. 3o, caput). § 2o Desatendida a requisição 

judicial, o Juiz determinará o seqüestro do numerário suficiente ao 

cumprimento da decisão. (...)” Posto isso, DETERMINO a realização de 

sequestro do montante LIQUIDO devido, anotado em cálculo elaborado 

pelo Departamento da Secretaria Auxiliar da Presidência do Tribunal de 

Justiça, em conta bancária da Fazenda Pública Estadual, consoante 

dispõe o Enunciado n.º 07 do FONAJE – Enunciados da Fazenda Pública. 

Proceda a Sra. Gestora com a JUNTADA aos autos do extrato inerente à 

operação de bloqueio realizada via BACENJUD. Alcançando-se o 

sequestro o montante integral da dívida, INTIME-SE a parte executada para 

que ciente da constrição, no prazo de 05 (cinco) dias, querendo, 

apresente embargos, sob pena de preclusão. Uma vez ultrapassado o 

aludido prazo, não havendo oposição de embargos, o que deverá ser 

certificado, tornem os autos conclusos para sentença de extinção da 

execução e consequente expedição de alvará judicial em favor da parte 

exequente. Caso contrário, aportando aos autos embargos a penhora, 

certifique-se a tempestividade e intime-se a parte adversa para que, no 

mesmo prazo, querendo, se manifeste quanto as teses defensivas, sob 

pena de preclusão. Oportunamente, tornem os autos conclusos. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Às Providências. Rafael Depra 

Panichella Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000099-52.2018.8.11.0094

Parte(s) Polo Ativo:

GERALDINO VIANA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERALDINO VIANA DA SILVA OAB - MT15814-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TABAPORÃ DECISÃO Processo: 

1000099-52.2018.8.11.0094. EXEQUENTE: GERALDINO VIANA DA SILVA 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Compulsando os 

autos, verifica-se que em virtude do não pagamento voluntário 

determinado por este juízo, a parte exequente pugnou pelo sequestro de 

valores da Fazenda Pública Estadual suficiente à satisfação do débito 

exequendo. Muito embora o Ofício Requisitório tenha sido devidamente 

encaminhado ao órgão responsável pela representação legal do ente 

público, consoante movimentação eletrônica registrada nos autos, os 

valores descritos na liquidação realizada nos termos do Provimento n. 

11/2017-CM não foram adimplidos dentro do prazo legal de 60 (sessenta 

dias), sendo a leitura eletrônica efetivada. Razão pela qual, após 

certificado o decurso dos prazos, foram os autos remetidos em 

conclusão. Fundamento. Decido. Pois bem, analisando detidamente os 

autos, entendo que assiste razão à parte Exequente quanto ao pedido de 

sequestro, eis que, conforme resta devidamente demonstrado nos 

andamentos eletrônicos registrados nos autos, em que pese a 

concordância da própria Fazenda em relação ao débito exequendo, já se 

passaram mais de 60 (sessenta dias) desde a intimação acerca da 

expedição do respectivo Ofício Requisitório de Pequeno Valor. Esse é o 

atual entendimento do Superior Tribunal de Justiça: “(...)3. O prazo para 

pagamento de quantia certa encartada na sentença judicial transitada em 

julgado, mediante a Requisição de Pequeno Valor, é de 60 (sessenta) dias 

contados da entrega da requisição, por ordem do Juiz, à autoridade citada 

para a causa, sendo certo que, desatendida a requisição judicial, o Juiz 

determinará o seqüestro do numerário suficiente ao cumprimento da 
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decisão (artigo 17, caput e § 2º, da Lei 10.259/2001).” (REsp 1143677/RS, 

Rel. Ministro LUIZ FUX, CORTE ESPECIAL, julgado em 02/12/2009, DJe 

04/02/2010) Deste modo, diante da inércia do ente estatal em adimplir 

voluntariamente a obrigação judicial imposta, resta ao Poder Judiciário 

lançar mão das ferramentas de que dispõe para alcançar a satisfação do 

crédito devido à parte Exequente, na esteira do disposto no art. 17, §2º, 

da Lei n.º 10.259/01, in verbis: “Art. 17. Tratando-se de obrigação de 

pagar quantia certa, após o trânsito em julgado da decisão, o pagamento 

será efetuado no prazo de sessenta dias, contados da entrega da 

requisição, por ordem do Juiz, à autoridade citada para a causa, na 

agência mais próxima da Caixa Econômica Federal ou do Banco do Brasil, 

independentemente de precatório. § 1o Para os efeitos do § 3o do art. 100 

da Constituição Federal, as obrigações ali definidas como de pequeno 

valor, a serem pagas independentemente de precatório, terão como limite o 

mesmo valor estabelecido nesta Lei para a competência do Juizado 

Especial Federal Cível (art. 3o, caput). § 2o Desatendida a requisição 

judicial, o Juiz determinará o seqüestro do numerário suficiente ao 

cumprimento da decisão. (...)” Posto isso, DETERMINO a realização de 

sequestro do montante LIQUIDO devido, anotado em cálculo elaborado 

pelo Departamento da Secretaria Auxiliar da Presidência do Tribunal de 

Justiça, em conta bancária da Fazenda Pública Estadual, consoante 

dispõe o Enunciado n.º 07 do FONAJE – Enunciados da Fazenda Pública. 

Proceda a Sra. Gestora com a JUNTADA aos autos do extrato inerente à 

operação de bloqueio realizada via BACENJUD. Alcançando-se o 

sequestro o montante integral da dívida, INTIME-SE a parte executada para 

que ciente da constrição, no prazo de 05 (cinco) dias, querendo, 

apresente embargos, sob pena de preclusão. Uma vez ultrapassado o 

aludido prazo, não havendo oposição de embargos, o que deverá ser 

certificado, tornem os autos conclusos para sentença de extinção da 

execução e consequente expedição de alvará judicial em favor da parte 

exequente. Caso contrário, aportando aos autos embargos a penhora, 

certifique-se a tempestividade e intime-se a parte adversa para que, no 

mesmo prazo, querendo, se manifeste quanto as teses defensivas, sob 

pena de preclusão. Oportunamente, tornem os autos conclusos. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Às Providências. Rafael Depra 

Panichella Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000253-70.2018.8.11.0094

Parte(s) Polo Ativo:

MAGAIVER BAESSO DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAGAIVER BAESSO DOS SANTOS OAB - MT21081-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TABAPORÃ DECISÃO Processo: 

1000253-70.2018.8.11.0094. EXEQUENTE: MAGAIVER BAESSO DOS 

SANTOS EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. 

Compulsando os autos, verifica-se que em virtude do não pagamento 

voluntário determinado por este juízo, a parte exequente pugnou pelo 

sequestro de valores da Fazenda Pública Estadual suficiente à satisfação 

do débito exequendo. Muito embora o Ofício Requisitório tenha sido 

devidamente encaminhado ao órgão responsável pela representação legal 

do ente público, consoante movimentação eletrônica registrada nos autos, 

os valores descritos na liquidação realizada nos termos do Provimento n. 

11/2017-CM não foram adimplidos dentro do prazo legal de 60 (sessenta 

dias), sendo a leitura eletrônica efetivada. Razão pela qual, após 

certificado o decurso dos prazos, foram os autos remetidos em 

conclusão. Fundamento. Decido. Pois bem, analisando detidamente os 

autos, entendo que assiste razão à parte Exequente quanto ao pedido de 

sequestro, eis que, conforme resta devidamente demonstrado nos 

andamentos eletrônicos registrados nos autos, em que pese a 

concordância da própria Fazenda em relação ao débito exequendo, já se 

passaram mais de 60 (sessenta dias) desde a intimação acerca da 

expedição do respectivo Ofício Requisitório de Pequeno Valor. Esse é o 

atual entendimento do Superior Tribunal de Justiça: “(...)3. O prazo para 

pagamento de quantia certa encartada na sentença judicial transitada em 

julgado, mediante a Requisição de Pequeno Valor, é de 60 (sessenta) dias 

contados da entrega da requisição, por ordem do Juiz, à autoridade citada 

para a causa, sendo certo que, desatendida a requisição judicial, o Juiz 

determinará o seqüestro do numerário suficiente ao cumprimento da 

decisão (artigo 17, caput e § 2º, da Lei 10.259/2001).” (REsp 1143677/RS, 

Rel. Ministro LUIZ FUX, CORTE ESPECIAL, julgado em 02/12/2009, DJe 

04/02/2010) Deste modo, diante da inércia do ente estatal em adimplir 

voluntariamente a obrigação judicial imposta, resta ao Poder Judiciário 

lançar mão das ferramentas de que dispõe para alcançar a satisfação do 

crédito devido à parte Exequente, na esteira do disposto no art. 17, §2º, 

da Lei n.º 10.259/01, in verbis: “Art. 17. Tratando-se de obrigação de 

pagar quantia certa, após o trânsito em julgado da decisão, o pagamento 

será efetuado no prazo de sessenta dias, contados da entrega da 

requisição, por ordem do Juiz, à autoridade citada para a causa, na 

agência mais próxima da Caixa Econômica Federal ou do Banco do Brasil, 

independentemente de precatório. § 1o Para os efeitos do § 3o do art. 100 

da Constituição Federal, as obrigações ali definidas como de pequeno 

valor, a serem pagas independentemente de precatório, terão como limite o 

mesmo valor estabelecido nesta Lei para a competência do Juizado 

Especial Federal Cível (art. 3o, caput). § 2o Desatendida a requisição 

judicial, o Juiz determinará o seqüestro do numerário suficiente ao 

cumprimento da decisão. (...)” Posto isso, DETERMINO a realização de 

sequestro do montante LIQUIDO devido, anotado em cálculo elaborado 

pelo Departamento da Secretaria Auxiliar da Presidência do Tribunal de 

Justiça, em conta bancária da Fazenda Pública Estadual, consoante 

dispõe o Enunciado n.º 07 do FONAJE – Enunciados da Fazenda Pública. 

Proceda a Sra. Gestora com a JUNTADA aos autos do extrato inerente à 

operação de bloqueio realizada via BACENJUD. Alcançando-se o 

sequestro o montante integral da dívida, INTIME-SE a parte executada para 

que ciente da constrição, no prazo de 05 (cinco) dias, querendo, 

apresente embargos, sob pena de preclusão. Uma vez ultrapassado o 

aludido prazo, não havendo oposição de embargos, o que deverá ser 

certificado, tornem os autos conclusos para sentença de extinção da 

execução e consequente expedição de alvará judicial em favor da parte 

exequente. Caso contrário, aportando aos autos embargos a penhora, 

certifique-se a tempestividade e intime-se a parte adversa para que, no 

mesmo prazo, querendo, se manifeste quanto as teses defensivas, sob 

pena de preclusão. Oportunamente, tornem os autos conclusos. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Às Providências. Rafael Depra 

Panichella Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000251-03.2018.8.11.0094

Parte(s) Polo Ativo:

MAGAIVER BAESSO DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAGAIVER BAESSO DOS SANTOS OAB - MT21081-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

Vistos, etc. Compulsando os autos, verifica-se que em virtude do não 

pagamento voluntário determinado por este juízo, a parte exequente 

pugnou pelo sequestro de valores da Fazenda Pública Estadual suficiente 

à satisfação do débito exequendo. Muito embora o Ofício Requisitório 

tenha sido devidamente encaminhado ao órgão responsável pela 

representação legal do ente público, consoante movimentação eletrônica 

registrada nos autos, os valores descritos na liquidação realizada nos 

termos do Provimento n. 11/2017-CM não foram adimplidos dentro do 

prazo legal de 60 (sessenta dias), sendo a leitura eletrônica efetivada. 

Razão pela qual, após certificado o decurso dos prazos, foram os autos 

remetidos em conclusão. Fundamento. Decido. Pois bem, analisando 

detidamente os autos, entendo que assiste razão à parte Exequente 

quanto ao pedido de sequestro, eis que, conforme resta devidamente 

demonstrado nos andamentos eletrônicos registrados nos autos, em que 

pese a concordância da própria Fazenda em relação ao débito 

exequendo, já se passaram mais de 60 (sessenta dias) desde a intimação 

acerca da expedição do respectivo Ofício Requisitório de Pequeno Valor. 

Esse é o atual entendimento do Superior Tribunal de Justiça: “(...)3. O 

prazo para pagamento de quantia certa encartada na sentença judicial 

transitada em julgado, mediante a Requisição de Pequeno Valor, é de 60 

(sessenta) dias contados da entrega da requisição, por ordem do Juiz, à 

autoridade citada para a causa, sendo certo que, desatendida a 

requisição judicial, o Juiz determinará o seqüestro do numerário suficiente 

ao cumprimento da decisão (artigo 17, caput e § 2º, da Lei 10.259/2001).” 

(REsp 1143677/RS, Rel. Ministro LUIZ FUX, CORTE ESPECIAL, julgado em 

02/12/2009, DJe 04/02/2010) Deste modo, diante da inércia do ente estatal 

em adimplir voluntariamente a obrigação judicial imposta, resta ao Poder 
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Judiciário lançar mão das ferramentas de que dispõe para alcançar a 

satisfação do crédito devido à parte Exequente, na esteira do disposto no 

art. 17, §2º, da Lei n.º 10.259/01, in verbis: “Art. 17. Tratando-se de 

obrigação de pagar quantia certa, após o trânsito em julgado da decisão, o 

pagamento será efetuado no prazo de sessenta dias, contados da 

entrega da requisição, por ordem do Juiz, à autoridade citada para a 

causa, na agência mais próxima da Caixa Econômica Federal ou do Banco 

do Brasil, independentemente de precatório. § 1o Para os efeitos do § 3o 

do art. 100 da Constituição Federal, as obrigações ali definidas como de 

pequeno valor, a serem pagas independentemente de precatório, terão 

como limite o mesmo valor estabelecido nesta Lei para a competência do 

Juizado Especial Federal Cível (art. 3o, caput). § 2o Desatendida a 

requisição judicial, o Juiz determinará o seqüestro do numerário suficiente 

ao cumprimento da decisão. (...)” Posto isso, DETERMINO a realização de 

sequestro do montante LIQUIDO devido, anotado em cálculo elaborado 

pelo Departamento da Secretaria Auxiliar da Presidência do Tribunal de 

Justiça, em conta bancária da Fazenda Pública Estadual, consoante 

dispõe o Enunciado n.º 07 do FONAJE – Enunciados da Fazenda Pública. 

Proceda a Sra. Gestora com a JUNTADA aos autos do extrato inerente à 

operação de bloqueio realizada via BACENJUD. Alcançando-se o 

sequestro o montante integral da dívida, INTIME-SE a parte executada para 

que ciente da constrição, no prazo de 05 (cinco) dias, querendo, 

apresente embargos, sob pena de preclusão. Uma vez ultrapassado o 

aludido prazo, não havendo oposição de embargos, o que deverá ser 

certificado, tornem os autos conclusos para sentença de extinção da 

execução e consequente expedição de alvará judicial em favor da parte 

exequente. Caso contrário, aportando aos autos embargos a penhora, 

certifique-se a tempestividade e intime-se a parte adversa para que, no 

mesmo prazo, querendo, se manifeste quanto as teses defensivas, sob 

pena de preclusão. Oportunamente, tornem os autos conclusos. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Às Providências. Rafael Depra 

Panichella Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000144-56.2018.8.11.0094

Parte(s) Polo Ativo:

MAGAIVER BAESSO DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAGAIVER BAESSO DOS SANTOS OAB - MT21081-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TABAPORÃ DECISÃO Processo: 

1000144-56.2018.8.11.0094. EXEQUENTE: MAGAIVER BAESSO DOS 

SANTOS EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. 

Compulsando os autos, verifica-se que em virtude do não pagamento 

voluntário determinado por este juízo, a parte exequente pugnou pelo 

sequestro de valores da Fazenda Pública Estadual suficiente à satisfação 

do débito exequendo. Muito embora o Ofício Requisitório tenha sido 

devidamente encaminhado ao órgão responsável pela representação legal 

do ente público, consoante movimentação eletrônica registrada nos autos, 

os valores descritos na liquidação realizada nos termos do Provimento n. 

11/2017-CM não foram adimplidos dentro do prazo legal de 60 (sessenta 

dias), sendo a leitura eletrônica efetivada. Razão pela qual, após 

certificado o decurso dos prazos, foram os autos remetidos em 

conclusão. Fundamento. Decido. Pois bem, analisando detidamente os 

autos, entendo que assiste razão à parte Exequente quanto ao pedido de 

sequestro, eis que, conforme resta devidamente demonstrado nos 

andamentos eletrônicos registrados nos autos, em que pese a 

concordância da própria Fazenda em relação ao débito exequendo, já se 

passaram mais de 60 (sessenta dias) desde a intimação acerca da 

expedição do respectivo Ofício Requisitório de Pequeno Valor. Esse é o 

atual entendimento do Superior Tribunal de Justiça: “(...)3. O prazo para 

pagamento de quantia certa encartada na sentença judicial transitada em 

julgado, mediante a Requisição de Pequeno Valor, é de 60 (sessenta) dias 

contados da entrega da requisição, por ordem do Juiz, à autoridade citada 

para a causa, sendo certo que, desatendida a requisição judicial, o Juiz 

determinará o seqüestro do numerário suficiente ao cumprimento da 

decisão (artigo 17, caput e § 2º, da Lei 10.259/2001).” (REsp 1143677/RS, 

Rel. Ministro LUIZ FUX, CORTE ESPECIAL, julgado em 02/12/2009, DJe 

04/02/2010) Deste modo, diante da inércia do ente estatal em adimplir 

voluntariamente a obrigação judicial imposta, resta ao Poder Judiciário 

lançar mão das ferramentas de que dispõe para alcançar a satisfação do 

crédito devido à parte Exequente, na esteira do disposto no art. 17, §2º, 

da Lei n.º 10.259/01, in verbis: “Art. 17. Tratando-se de obrigação de 

pagar quantia certa, após o trânsito em julgado da decisão, o pagamento 

será efetuado no prazo de sessenta dias, contados da entrega da 

requisição, por ordem do Juiz, à autoridade citada para a causa, na 

agência mais próxima da Caixa Econômica Federal ou do Banco do Brasil, 

independentemente de precatório. § 1o Para os efeitos do § 3o do art. 100 

da Constituição Federal, as obrigações ali definidas como de pequeno 

valor, a serem pagas independentemente de precatório, terão como limite o 

mesmo valor estabelecido nesta Lei para a competência do Juizado 

Especial Federal Cível (art. 3o, caput). § 2o Desatendida a requisição 

judicial, o Juiz determinará o seqüestro do numerário suficiente ao 

cumprimento da decisão. (...)” Posto isso, DETERMINO a realização de 

sequestro do montante LIQUIDO devido, anotado em cálculo elaborado 

pelo Departamento da Secretaria Auxiliar da Presidência do Tribunal de 

Justiça, em conta bancária da Fazenda Pública Estadual, consoante 

dispõe o Enunciado n.º 07 do FONAJE – Enunciados da Fazenda Pública. 

Proceda a Sra. Gestora com a JUNTADA aos autos do extrato inerente à 

operação de bloqueio realizada via BACENJUD. Alcançando-se o 

sequestro o montante integral da dívida, INTIME-SE a parte executada para 

que ciente da constrição, no prazo de 05 (cinco) dias, querendo, 

apresente embargos, sob pena de preclusão. Uma vez ultrapassado o 

aludido prazo, não havendo oposição de embargos, o que deverá ser 

certificado, tornem os autos conclusos para sentença de extinção da 

execução e consequente expedição de alvará judicial em favor da parte 

exequente. Caso contrário, aportando aos autos embargos a penhora, 

certifique-se a tempestividade e intime-se a parte adversa para que, no 

mesmo prazo, querendo, se manifeste quanto as teses defensivas, sob 

pena de preclusão. Oportunamente, tornem os autos conclusos. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Às Providências. Rafael Depra 

Panichella Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000248-48.2018.8.11.0094

Parte(s) Polo Ativo:

MAGAIVER BAESSO DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAGAIVER BAESSO DOS SANTOS OAB - MT21081-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TABAPORÃ DECISÃO Processo: 

1000248-48.2018.8.11.0094. EXEQUENTE: MAGAIVER BAESSO DOS 

SANTOS EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. 

Compulsando os autos, verifica-se que em virtude do não pagamento 

voluntário determinado por este juízo, a parte exequente pugnou pelo 

sequestro de valores da Fazenda Pública Estadual suficiente à satisfação 

do débito exequendo. Muito embora o Ofício Requisitório tenha sido 

devidamente encaminhado ao órgão responsável pela representação legal 

do ente público, consoante movimentação eletrônica registrada nos autos, 

os valores descritos na liquidação realizada nos termos do Provimento n. 

11/2017-CM não foram adimplidos dentro do prazo legal de 60 (sessenta 

dias), sendo a leitura eletrônica efetivada. Razão pela qual, após 

certificado o decurso dos prazos, foram os autos remetidos em 

conclusão. Fundamento. Decido. Pois bem, analisando detidamente os 

autos, entendo que assiste razão à parte Exequente quanto ao pedido de 

sequestro, eis que, conforme resta devidamente demonstrado nos 

andamentos eletrônicos registrados nos autos, em que pese a 

concordância da própria Fazenda em relação ao débito exequendo, já se 

passaram mais de 60 (sessenta dias) desde a intimação acerca da 

expedição do respectivo Ofício Requisitório de Pequeno Valor. Esse é o 

atual entendimento do Superior Tribunal de Justiça: “(...)3. O prazo para 

pagamento de quantia certa encartada na sentença judicial transitada em 

julgado, mediante a Requisição de Pequeno Valor, é de 60 (sessenta) dias 

contados da entrega da requisição, por ordem do Juiz, à autoridade citada 

para a causa, sendo certo que, desatendida a requisição judicial, o Juiz 

determinará o seqüestro do numerário suficiente ao cumprimento da 

decisão (artigo 17, caput e § 2º, da Lei 10.259/2001).” (REsp 1143677/RS, 

Rel. Ministro LUIZ FUX, CORTE ESPECIAL, julgado em 02/12/2009, DJe 

04/02/2010) Deste modo, diante da inércia do ente estatal em adimplir 

voluntariamente a obrigação judicial imposta, resta ao Poder Judiciário 
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lançar mão das ferramentas de que dispõe para alcançar a satisfação do 

crédito devido à parte Exequente, na esteira do disposto no art. 17, §2º, 

da Lei n.º 10.259/01, in verbis: “Art. 17. Tratando-se de obrigação de 

pagar quantia certa, após o trânsito em julgado da decisão, o pagamento 

será efetuado no prazo de sessenta dias, contados da entrega da 

requisição, por ordem do Juiz, à autoridade citada para a causa, na 

agência mais próxima da Caixa Econômica Federal ou do Banco do Brasil, 

independentemente de precatório. § 1o Para os efeitos do § 3o do art. 100 

da Constituição Federal, as obrigações ali definidas como de pequeno 

valor, a serem pagas independentemente de precatório, terão como limite o 

mesmo valor estabelecido nesta Lei para a competência do Juizado 

Especial Federal Cível (art. 3o, caput). § 2o Desatendida a requisição 

judicial, o Juiz determinará o seqüestro do numerário suficiente ao 

cumprimento da decisão. (...)” Posto isso, DETERMINO a realização de 

sequestro do montante LIQUIDO devido, anotado em cálculo elaborado 

pelo Departamento da Secretaria Auxiliar da Presidência do Tribunal de 

Justiça, em conta bancária da Fazenda Pública Estadual, consoante 

dispõe o Enunciado n.º 07 do FONAJE – Enunciados da Fazenda Pública. 

Proceda a Sra. Gestora com a JUNTADA aos autos do extrato inerente à 

operação de bloqueio realizada via BACENJUD. Alcançando-se o 

sequestro o montante integral da dívida, INTIME-SE a parte executada para 

que ciente da constrição, no prazo de 05 (cinco) dias, querendo, 

apresente embargos, sob pena de preclusão. Uma vez ultrapassado o 

aludido prazo, não havendo oposição de embargos, o que deverá ser 

certificado, tornem os autos conclusos para sentença de extinção da 

execução e consequente expedição de alvará judicial em favor da parte 

exequente. Caso contrário, aportando aos autos embargos a penhora, 

certifique-se a tempestividade e intime-se a parte adversa para que, no 

mesmo prazo, querendo, se manifeste quanto as teses defensivas, sob 

pena de preclusão. Oportunamente, tornem os autos conclusos. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Às Providências. Rafael Depra 

Panichella Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000059-70.2018.8.11.0094

Parte(s) Polo Ativo:

MAGAIVER BAESSO DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAGAIVER BAESSO DOS SANTOS OAB - MT21081-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TABAPORÃ DECISÃO Processo: 

1000059-70.2018.8.11.0094. EXEQUENTE: MAGAIVER BAESSO DOS 

SANTOS EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. 

Compulsando os autos, verifica-se que em virtude do não pagamento 

voluntário determinado por este juízo, a parte exequente pugnou pelo 

sequestro de valores da Fazenda Pública Estadual suficiente à satisfação 

do débito exequendo. Muito embora o Ofício Requisitório tenha sido 

devidamente encaminhado ao órgão responsável pela representação legal 

do ente público, consoante movimentação eletrônica registrada nos autos, 

os valores descritos na liquidação realizada nos termos do Provimento n. 

11/2017-CM não foram adimplidos dentro do prazo legal de 60 (sessenta 

dias), sendo a leitura eletrônica efetivada. Razão pela qual, após 

certificado o decurso dos prazos, foram os autos remetidos em 

conclusão. Fundamento. Decido. Pois bem, analisando detidamente os 

autos, entendo que assiste razão à parte Exequente quanto ao pedido de 

sequestro, eis que, conforme resta devidamente demonstrado nos 

andamentos eletrônicos registrados nos autos, em que pese a 

concordância da própria Fazenda em relação ao débito exequendo, já se 

passaram mais de 60 (sessenta dias) desde a intimação acerca da 

expedição do respectivo Ofício Requisitório de Pequeno Valor. Esse é o 

atual entendimento do Superior Tribunal de Justiça: “(...)3. O prazo para 

pagamento de quantia certa encartada na sentença judicial transitada em 

julgado, mediante a Requisição de Pequeno Valor, é de 60 (sessenta) dias 

contados da entrega da requisição, por ordem do Juiz, à autoridade citada 

para a causa, sendo certo que, desatendida a requisição judicial, o Juiz 

determinará o seqüestro do numerário suficiente ao cumprimento da 

decisão (artigo 17, caput e § 2º, da Lei 10.259/2001).” (REsp 1143677/RS, 

Rel. Ministro LUIZ FUX, CORTE ESPECIAL, julgado em 02/12/2009, DJe 

04/02/2010) Deste modo, diante da inércia do ente estatal em adimplir 

voluntariamente a obrigação judicial imposta, resta ao Poder Judiciário 

lançar mão das ferramentas de que dispõe para alcançar a satisfação do 

crédito devido à parte Exequente, na esteira do disposto no art. 17, §2º, 

da Lei n.º 10.259/01, in verbis: “Art. 17. Tratando-se de obrigação de 

pagar quantia certa, após o trânsito em julgado da decisão, o pagamento 

será efetuado no prazo de sessenta dias, contados da entrega da 

requisição, por ordem do Juiz, à autoridade citada para a causa, na 

agência mais próxima da Caixa Econômica Federal ou do Banco do Brasil, 

independentemente de precatório. § 1o Para os efeitos do § 3o do art. 100 

da Constituição Federal, as obrigações ali definidas como de pequeno 

valor, a serem pagas independentemente de precatório, terão como limite o 

mesmo valor estabelecido nesta Lei para a competência do Juizado 

Especial Federal Cível (art. 3o, caput). § 2o Desatendida a requisição 

judicial, o Juiz determinará o seqüestro do numerário suficiente ao 

cumprimento da decisão. (...)” Posto isso, DETERMINO a realização de 

sequestro do montante LIQUIDO devido, anotado em cálculo elaborado 

pelo Departamento da Secretaria Auxiliar da Presidência do Tribunal de 

Justiça, em conta bancária da Fazenda Pública Estadual, consoante 

dispõe o Enunciado n.º 07 do FONAJE – Enunciados da Fazenda Pública. 

Proceda a Sra. Gestora com a JUNTADA aos autos do extrato inerente à 

operação de bloqueio realizada via BACENJUD. Alcançando-se o 

sequestro o montante integral da dívida, INTIME-SE a parte executada para 

que ciente da constrição, no prazo de 05 (cinco) dias, querendo, 

apresente embargos, sob pena de preclusão. Uma vez ultrapassado o 

aludido prazo, não havendo oposição de embargos, o que deverá ser 

certificado, tornem os autos conclusos para sentença de extinção da 

execução e consequente expedição de alvará judicial em favor da parte 

exequente. Caso contrário, aportando aos autos embargos a penhora, 

certifique-se a tempestividade e intime-se a parte adversa para que, no 

mesmo prazo, querendo, se manifeste quanto as teses defensivas, sob 

pena de preclusão. Oportunamente, tornem os autos conclusos. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Às Providências. Rafael Depra 

Panichella Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000041-83.2017.8.11.0094

Parte(s) Polo Ativo:

MAGAIVER BAESSO DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAGAIVER BAESSO DOS SANTOS OAB - MT21081-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TABAPORÃ DECISÃO Processo: 

1000041-83.2017.8.11.0094. EXEQUENTE: MAGAIVER BAESSO DOS 

SANTOS EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. 

Compulsando os autos, verifica-se que em virtude do não pagamento 

voluntário determinado por este juízo, a parte exequente pugnou pelo 

sequestro de valores da Fazenda Pública Estadual suficiente à satisfação 

do débito exequendo. Muito embora o Ofício Requisitório tenha sido 

devidamente encaminhado ao órgão responsável pela representação legal 

do ente público, consoante movimentação eletrônica registrada nos autos, 

os valores descritos na liquidação realizada nos termos do Provimento n. 

11/2017-CM não foram adimplidos dentro do prazo legal de 60 (sessenta 

dias), sendo a leitura eletrônica efetivada. Razão pela qual, após 

certificado o decurso dos prazos, foram os autos remetidos em 

conclusão. Fundamento. Decido. Pois bem, analisando detidamente os 

autos, entendo que assiste razão à parte Exequente quanto ao pedido de 

sequestro, eis que, conforme resta devidamente demonstrado nos 

andamentos eletrônicos registrados nos autos, em que pese a 

concordância da própria Fazenda em relação ao débito exequendo, já se 

passaram mais de 60 (sessenta dias) desde a intimação acerca da 

expedição do respectivo Ofício Requisitório de Pequeno Valor. Esse é o 

atual entendimento do Superior Tribunal de Justiça: “(...)3. O prazo para 

pagamento de quantia certa encartada na sentença judicial transitada em 

julgado, mediante a Requisição de Pequeno Valor, é de 60 (sessenta) dias 

contados da entrega da requisição, por ordem do Juiz, à autoridade citada 

para a causa, sendo certo que, desatendida a requisição judicial, o Juiz 

determinará o seqüestro do numerário suficiente ao cumprimento da 

decisão (artigo 17, caput e § 2º, da Lei 10.259/2001).” (REsp 1143677/RS, 

Rel. Ministro LUIZ FUX, CORTE ESPECIAL, julgado em 02/12/2009, DJe 

04/02/2010) Deste modo, diante da inércia do ente estatal em adimplir 

voluntariamente a obrigação judicial imposta, resta ao Poder Judiciário 
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lançar mão das ferramentas de que dispõe para alcançar a satisfação do 

crédito devido à parte Exequente, na esteira do disposto no art. 17, §2º, 

da Lei n.º 10.259/01, in verbis: “Art. 17. Tratando-se de obrigação de 

pagar quantia certa, após o trânsito em julgado da decisão, o pagamento 

será efetuado no prazo de sessenta dias, contados da entrega da 

requisição, por ordem do Juiz, à autoridade citada para a causa, na 

agência mais próxima da Caixa Econômica Federal ou do Banco do Brasil, 

independentemente de precatório. § 1o Para os efeitos do § 3o do art. 100 

da Constituição Federal, as obrigações ali definidas como de pequeno 

valor, a serem pagas independentemente de precatório, terão como limite o 

mesmo valor estabelecido nesta Lei para a competência do Juizado 

Especial Federal Cível (art. 3o, caput). § 2o Desatendida a requisição 

judicial, o Juiz determinará o seqüestro do numerário suficiente ao 

cumprimento da decisão. (...)” Posto isso, DETERMINO a realização de 

sequestro do montante LIQUIDO devido, anotado em cálculo elaborado 

pelo Departamento da Secretaria Auxiliar da Presidência do Tribunal de 

Justiça, em conta bancária da Fazenda Pública Estadual, consoante 

dispõe o Enunciado n.º 07 do FONAJE – Enunciados da Fazenda Pública. 

Proceda a Sra. Gestora com a JUNTADA aos autos do extrato inerente à 

operação de bloqueio realizada via BACENJUD. Alcançando-se o 

sequestro o montante integral da dívida, INTIME-SE a parte executada para 

que ciente da constrição, no prazo de 05 (cinco) dias, querendo, 

apresente embargos, sob pena de preclusão. Uma vez ultrapassado o 

aludido prazo, não havendo oposição de embargos, o que deverá ser 

certificado, tornem os autos conclusos para sentença de extinção da 

execução e consequente expedição de alvará judicial em favor da parte 

exequente. Caso contrário, aportando aos autos embargos a penhora, 

certifique-se a tempestividade e intime-se a parte adversa para que, no 

mesmo prazo, querendo, se manifeste quanto as teses defensivas, sob 

pena de preclusão. Oportunamente, tornem os autos conclusos. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Às Providências. Rafael Depra 

Panichella Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000133-27.2018.8.11.0094

Parte(s) Polo Ativo:

GERALDINO VIANA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERALDINO VIANA DA SILVA OAB - MT15814-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TABAPORÃ DECISÃO Processo: 

1000133-27.2018.8.11.0094. EXEQUENTE: GERALDINO VIANA DA SILVA 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Compulsando os 

autos, verifica-se que em virtude do não pagamento voluntário 

determinado por este juízo, a parte exequente pugnou pelo sequestro de 

valores da Fazenda Pública Estadual suficiente à satisfação do débito 

exequendo. Muito embora o Ofício Requisitório tenha sido devidamente 

encaminhado ao órgão responsável pela representação legal do ente 

público, consoante movimentação eletrônica registrada nos autos, os 

valores descritos na liquidação realizada nos termos do Provimento n. 

11/2017-CM não foram adimplidos dentro do prazo legal de 60 (sessenta 

dias), sendo a leitura eletrônica efetivada. Razão pela qual, após 

certificado o decurso dos prazos, foram os autos remetidos em 

conclusão. Fundamento. Decido. Pois bem, analisando detidamente os 

autos, entendo que assiste razão à parte Exequente quanto ao pedido de 

sequestro, eis que, conforme resta devidamente demonstrado nos 

andamentos eletrônicos registrados nos autos, em que pese a 

concordância da própria Fazenda em relação ao débito exequendo, já se 

passaram mais de 60 (sessenta dias) desde a intimação acerca da 

expedição do respectivo Ofício Requisitório de Pequeno Valor. Esse é o 

atual entendimento do Superior Tribunal de Justiça: “(...)3. O prazo para 

pagamento de quantia certa encartada na sentença judicial transitada em 

julgado, mediante a Requisição de Pequeno Valor, é de 60 (sessenta) dias 

contados da entrega da requisição, por ordem do Juiz, à autoridade citada 

para a causa, sendo certo que, desatendida a requisição judicial, o Juiz 

determinará o seqüestro do numerário suficiente ao cumprimento da 

decisão (artigo 17, caput e § 2º, da Lei 10.259/2001).” (REsp 1143677/RS, 

Rel. Ministro LUIZ FUX, CORTE ESPECIAL, julgado em 02/12/2009, DJe 

04/02/2010) Deste modo, diante da inércia do ente estatal em adimplir 

voluntariamente a obrigação judicial imposta, resta ao Poder Judiciário 

lançar mão das ferramentas de que dispõe para alcançar a satisfação do 

crédito devido à parte Exequente, na esteira do disposto no art. 17, §2º, 

da Lei n.º 10.259/01, in verbis: “Art. 17. Tratando-se de obrigação de 

pagar quantia certa, após o trânsito em julgado da decisão, o pagamento 

será efetuado no prazo de sessenta dias, contados da entrega da 

requisição, por ordem do Juiz, à autoridade citada para a causa, na 

agência mais próxima da Caixa Econômica Federal ou do Banco do Brasil, 

independentemente de precatório. § 1o Para os efeitos do § 3o do art. 100 

da Constituição Federal, as obrigações ali definidas como de pequeno 

valor, a serem pagas independentemente de precatório, terão como limite o 

mesmo valor estabelecido nesta Lei para a competência do Juizado 

Especial Federal Cível (art. 3o, caput). § 2o Desatendida a requisição 

judicial, o Juiz determinará o seqüestro do numerário suficiente ao 

cumprimento da decisão. (...)” Posto isso, DETERMINO a realização de 

sequestro do montante LIQUIDO devido, anotado em cálculo elaborado 

pelo Departamento da Secretaria Auxiliar da Presidência do Tribunal de 

Justiça, em conta bancária da Fazenda Pública Estadual, consoante 

dispõe o Enunciado n.º 07 do FONAJE – Enunciados da Fazenda Pública. 

Proceda a Sra. Gestora com a JUNTADA aos autos do extrato inerente à 

operação de bloqueio realizada via BACENJUD. Alcançando-se o 

sequestro o montante integral da dívida, INTIME-SE a parte executada para 

que ciente da constrição, no prazo de 05 (cinco) dias, querendo, 

apresente embargos, sob pena de preclusão. Uma vez ultrapassado o 

aludido prazo, não havendo oposição de embargos, o que deverá ser 

certificado, tornem os autos conclusos para sentença de extinção da 

execução e consequente expedição de alvará judicial em favor da parte 

exequente. Caso contrário, aportando aos autos embargos a penhora, 

certifique-se a tempestividade e intime-se a parte adversa para que, no 

mesmo prazo, querendo, se manifeste quanto as teses defensivas, sob 

pena de preclusão. Oportunamente, tornem os autos conclusos. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Às Providências. Rafael Depra 

Panichella Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000161-92.2018.8.11.0094

Parte(s) Polo Ativo:

ANA CLAUDIA TEIXEIRA BORGES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDA ALBERTINI COLET OAB - MT0020262A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TABAPORÃ DECISÃO Processo: 

1000161-92.2018.8.11.0094. REQUERENTE: ANA CLAUDIA TEIXEIRA 

BORGES REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO  Vistos, etc. 

Compulsando os autos, verifica-se que em virtude do não pagamento 

voluntário determinado por este juízo, a parte exequente pugnou pelo 

sequestro de valores da Fazenda Pública Estadual suficiente à satisfação 

do débito exequendo. Muito embora o Ofício Requisitório tenha sido 

devidamente encaminhado ao órgão responsável pela representação legal 

do ente público, consoante movimentação eletrônica registrada nos autos, 

os valores descritos na liquidação realizada nos termos do Provimento n. 

11/2017-CM não foram adimplidos dentro do prazo legal de 60 (sessenta 

dias), sendo a leitura eletrônica efetivada. Razão pela qual, após 

certificado o decurso dos prazos, foram os autos remetidos em 

conclusão. Fundamento. Decido. Pois bem, analisando detidamente os 

autos, entendo que assiste razão à parte Exequente quanto ao pedido de 

sequestro, eis que, conforme resta devidamente demonstrado nos 

andamentos eletrônicos registrados nos autos, em que pese a 

concordância da própria Fazenda em relação ao débito exequendo, já se 

passaram mais de 60 (sessenta dias) desde a intimação acerca da 

expedição do respectivo Ofício Requisitório de Pequeno Valor. Esse é o 

atual entendimento do Superior Tribunal de Justiça: “(...)3. O prazo para 

pagamento de quantia certa encartada na sentença judicial transitada em 

julgado, mediante a Requisição de Pequeno Valor, é de 60 (sessenta) dias 

contados da entrega da requisição, por ordem do Juiz, à autoridade citada 

para a causa, sendo certo que, desatendida a requisição judicial, o Juiz 

determinará o seqüestro do numerário suficiente ao cumprimento da 

decisão (artigo 17, caput e § 2º, da Lei 10.259/2001).” (REsp 1143677/RS, 

Rel. Ministro LUIZ FUX, CORTE ESPECIAL, julgado em 02/12/2009, DJe 

04/02/2010) Deste modo, diante da inércia do ente estatal em adimplir 

voluntariamente a obrigação judicial imposta, resta ao Poder Judiciário 
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lançar mão das ferramentas de que dispõe para alcançar a satisfação do 

crédito devido à parte Exequente, na esteira do disposto no art. 17, §2º, 

da Lei n.º 10.259/01, in verbis: “Art. 17. Tratando-se de obrigação de 

pagar quantia certa, após o trânsito em julgado da decisão, o pagamento 

será efetuado no prazo de sessenta dias, contados da entrega da 

requisição, por ordem do Juiz, à autoridade citada para a causa, na 

agência mais próxima da Caixa Econômica Federal ou do Banco do Brasil, 

independentemente de precatório. § 1o Para os efeitos do § 3o do art. 100 

da Constituição Federal, as obrigações ali definidas como de pequeno 

valor, a serem pagas independentemente de precatório, terão como limite o 

mesmo valor estabelecido nesta Lei para a competência do Juizado 

Especial Federal Cível (art. 3o, caput). § 2o Desatendida a requisição 

judicial, o Juiz determinará o seqüestro do numerário suficiente ao 

cumprimento da decisão. (...)” Posto isso, DETERMINO a realização de 

sequestro do montante LIQUIDO devido, anotado em cálculo elaborado 

pelo Departamento da Secretaria Auxiliar da Presidência do Tribunal de 

Justiça, em conta bancária da Fazenda Pública Estadual, consoante 

dispõe o Enunciado n.º 07 do FONAJE – Enunciados da Fazenda Pública. 

Proceda a Sra. Gestora com a JUNTADA aos autos do extrato inerente à 

operação de bloqueio realizada via BACENJUD. Alcançando-se o 

sequestro o montante integral da dívida, INTIME-SE a parte executada para 

que ciente da constrição, no prazo de 05 (cinco) dias, querendo, 

apresente embargos, sob pena de preclusão. Uma vez ultrapassado o 

aludido prazo, não havendo oposição de embargos, o que deverá ser 

certificado, tornem os autos conclusos para sentença de extinção da 

execução e consequente expedição de alvará judicial em favor da parte 

exequente. Caso contrário, aportando aos autos embargos a penhora, 

certifique-se a tempestividade e intime-se a parte adversa para que, no 

mesmo prazo, querendo, se manifeste quanto as teses defensivas, sob 

pena de preclusão. Oportunamente, tornem os autos conclusos. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Às Providências. Rafael Depra 

Panichella Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000018-06.2018.8.11.0094

Parte(s) Polo Ativo:

ANA CLAUDIA TEIXEIRA BORGES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDA ALBERTINI COLET OAB - MT0020262A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TABAPORÃ DECISÃO Processo: 

1000018-06.2018.8.11.0094. EXEQUENTE: ANA CLAUDIA TEIXEIRA 

BORGES EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO  Vistos, etc. 

Compulsando os autos, verifica-se que em virtude do não pagamento 

voluntário determinado por este juízo, a parte exequente pugnou pelo 

sequestro de valores da Fazenda Pública Estadual suficiente à satisfação 

do débito exequendo. Muito embora o Ofício Requisitório tenha sido 

devidamente encaminhado ao órgão responsável pela representação legal 

do ente público, consoante movimentação eletrônica registrada nos autos, 

os valores descritos na liquidação realizada nos termos do Provimento n. 

11/2017-CM não foram adimplidos dentro do prazo legal de 60 (sessenta 

dias), sendo a leitura eletrônica efetivada. Razão pela qual, após 

certificado o decurso dos prazos, foram os autos remetidos em 

conclusão. Fundamento. Decido. Pois bem, analisando detidamente os 

autos, entendo que assiste razão à parte Exequente quanto ao pedido de 

sequestro, eis que, conforme resta devidamente demonstrado nos 

andamentos eletrônicos registrados nos autos, em que pese a 

concordância da própria Fazenda em relação ao débito exequendo, já se 

passaram mais de 60 (sessenta dias) desde a intimação acerca da 

expedição do respectivo Ofício Requisitório de Pequeno Valor. Esse é o 

atual entendimento do Superior Tribunal de Justiça: “(...)3. O prazo para 

pagamento de quantia certa encartada na sentença judicial transitada em 

julgado, mediante a Requisição de Pequeno Valor, é de 60 (sessenta) dias 

contados da entrega da requisição, por ordem do Juiz, à autoridade citada 

para a causa, sendo certo que, desatendida a requisição judicial, o Juiz 

determinará o seqüestro do numerário suficiente ao cumprimento da 

decisão (artigo 17, caput e § 2º, da Lei 10.259/2001).” (REsp 1143677/RS, 

Rel. Ministro LUIZ FUX, CORTE ESPECIAL, julgado em 02/12/2009, DJe 

04/02/2010) Deste modo, diante da inércia do ente estatal em adimplir 

voluntariamente a obrigação judicial imposta, resta ao Poder Judiciário 

lançar mão das ferramentas de que dispõe para alcançar a satisfação do 

crédito devido à parte Exequente, na esteira do disposto no art. 17, §2º, 

da Lei n.º 10.259/01, in verbis: “Art. 17. Tratando-se de obrigação de 

pagar quantia certa, após o trânsito em julgado da decisão, o pagamento 

será efetuado no prazo de sessenta dias, contados da entrega da 

requisição, por ordem do Juiz, à autoridade citada para a causa, na 

agência mais próxima da Caixa Econômica Federal ou do Banco do Brasil, 

independentemente de precatório. § 1o Para os efeitos do § 3o do art. 100 

da Constituição Federal, as obrigações ali definidas como de pequeno 

valor, a serem pagas independentemente de precatório, terão como limite o 

mesmo valor estabelecido nesta Lei para a competência do Juizado 

Especial Federal Cível (art. 3o, caput). § 2o Desatendida a requisição 

judicial, o Juiz determinará o seqüestro do numerário suficiente ao 

cumprimento da decisão. (...)” Posto isso, DETERMINO a realização de 

sequestro do montante LIQUIDO devido, anotado em cálculo elaborado 

pelo Departamento da Secretaria Auxiliar da Presidência do Tribunal de 

Justiça, em conta bancária da Fazenda Pública Estadual, consoante 

dispõe o Enunciado n.º 07 do FONAJE – Enunciados da Fazenda Pública. 

Proceda a Sra. Gestora com a JUNTADA aos autos do extrato inerente à 

operação de bloqueio realizada via BACENJUD. Alcançando-se o 

sequestro o montante integral da dívida, INTIME-SE a parte executada para 

que ciente da constrição, no prazo de 05 (cinco) dias, querendo, 

apresente embargos, sob pena de preclusão. Uma vez ultrapassado o 

aludido prazo, não havendo oposição de embargos, o que deverá ser 

certificado, tornem os autos conclusos para sentença de extinção da 

execução e consequente expedição de alvará judicial em favor da parte 

exequente. Caso contrário, aportando aos autos embargos a penhora, 

certifique-se a tempestividade e intime-se a parte adversa para que, no 

mesmo prazo, querendo, se manifeste quanto as teses defensivas, sob 

pena de preclusão. Oportunamente, tornem os autos conclusos. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Às Providências. Rafael Depra 

Panichella Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000172-24.2018.8.11.0094

Parte(s) Polo Ativo:

ANA CLAUDIA TEIXEIRA BORGES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDA ALBERTINI COLET OAB - MT0020262A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TABAPORÃ DECISÃO Processo: 

1000172-24.2018.8.11.0094. REQUERENTE: ANA CLAUDIA TEIXEIRA 

BORGES REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO  Vistos, etc. 

Compulsando os autos, verifica-se que em virtude do não pagamento 

voluntário determinado por este juízo, a parte exequente pugnou pelo 

sequestro de valores da Fazenda Pública Estadual suficiente à satisfação 

do débito exequendo. Muito embora o Ofício Requisitório tenha sido 

devidamente encaminhado ao órgão responsável pela representação legal 

do ente público, consoante movimentação eletrônica registrada nos autos, 

os valores descritos na liquidação realizada nos termos do Provimento n. 

11/2017-CM não foram adimplidos dentro do prazo legal de 60 (sessenta 

dias), sendo a leitura eletrônica efetivada. Razão pela qual, após 

certificado o decurso dos prazos, foram os autos remetidos em 

conclusão. Fundamento. Decido. Pois bem, analisando detidamente os 

autos, entendo que assiste razão à parte Exequente quanto ao pedido de 

sequestro, eis que, conforme resta devidamente demonstrado nos 

andamentos eletrônicos registrados nos autos, em que pese a 

concordância da própria Fazenda em relação ao débito exequendo, já se 

passaram mais de 60 (sessenta dias) desde a intimação acerca da 

expedição do respectivo Ofício Requisitório de Pequeno Valor. Esse é o 

atual entendimento do Superior Tribunal de Justiça: “(...)3. O prazo para 

pagamento de quantia certa encartada na sentença judicial transitada em 

julgado, mediante a Requisição de Pequeno Valor, é de 60 (sessenta) dias 

contados da entrega da requisição, por ordem do Juiz, à autoridade citada 

para a causa, sendo certo que, desatendida a requisição judicial, o Juiz 

determinará o seqüestro do numerário suficiente ao cumprimento da 

decisão (artigo 17, caput e § 2º, da Lei 10.259/2001).” (REsp 1143677/RS, 

Rel. Ministro LUIZ FUX, CORTE ESPECIAL, julgado em 02/12/2009, DJe 

04/02/2010) Deste modo, diante da inércia do ente estatal em adimplir 

voluntariamente a obrigação judicial imposta, resta ao Poder Judiciário 
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lançar mão das ferramentas de que dispõe para alcançar a satisfação do 

crédito devido à parte Exequente, na esteira do disposto no art. 17, §2º, 

da Lei n.º 10.259/01, in verbis: “Art. 17. Tratando-se de obrigação de 

pagar quantia certa, após o trânsito em julgado da decisão, o pagamento 

será efetuado no prazo de sessenta dias, contados da entrega da 

requisição, por ordem do Juiz, à autoridade citada para a causa, na 

agência mais próxima da Caixa Econômica Federal ou do Banco do Brasil, 

independentemente de precatório. § 1o Para os efeitos do § 3o do art. 100 

da Constituição Federal, as obrigações ali definidas como de pequeno 

valor, a serem pagas independentemente de precatório, terão como limite o 

mesmo valor estabelecido nesta Lei para a competência do Juizado 

Especial Federal Cível (art. 3o, caput). § 2o Desatendida a requisição 

judicial, o Juiz determinará o seqüestro do numerário suficiente ao 

cumprimento da decisão. (...)” Posto isso, DETERMINO a realização de 

sequestro do montante LIQUIDO devido, anotado em cálculo elaborado 

pelo Departamento da Secretaria Auxiliar da Presidência do Tribunal de 

Justiça, em conta bancária da Fazenda Pública Estadual, consoante 

dispõe o Enunciado n.º 07 do FONAJE – Enunciados da Fazenda Pública. 

Proceda a Sra. Gestora com a JUNTADA aos autos do extrato inerente à 

operação de bloqueio realizada via BACENJUD. Alcançando-se o 

sequestro o montante integral da dívida, INTIME-SE a parte executada para 

que ciente da constrição, no prazo de 05 (cinco) dias, querendo, 

apresente embargos, sob pena de preclusão. Uma vez ultrapassado o 

aludido prazo, não havendo oposição de embargos, o que deverá ser 

certificado, tornem os autos conclusos para sentença de extinção da 

execução e consequente expedição de alvará judicial em favor da parte 

exequente. Caso contrário, aportando aos autos embargos a penhora, 

certifique-se a tempestividade e intime-se a parte adversa para que, no 

mesmo prazo, querendo, se manifeste quanto as teses defensivas, sob 

pena de preclusão. Oportunamente, tornem os autos conclusos. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Às Providências. Rafael Depra 

Panichella Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000162-77.2018.8.11.0094

Parte(s) Polo Ativo:

ANA CLAUDIA TEIXEIRA BORGES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDA ALBERTINI COLET OAB - MT0020262A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TABAPORÃ DECISÃO Vistos, etc. Compulsando os 

autos, verifica-se que em virtude do não pagamento voluntário 

determinado por este juízo, a parte exequente pugnou pelo sequestro de 

valores da Fazenda Pública Estadual suficiente à satisfação do débito 

exequendo. Muito embora o Ofício Requisitório tenha sido devidamente 

encaminhado ao órgão responsável pela representação legal do ente 

público, consoante movimentação eletrônica registrada nos autos, os 

valores descritos na liquidação realizada nos termos do Provimento n. 

11/2017-CM não foram adimplidos dentro do prazo legal de 60 (sessenta 

dias), sendo a leitura eletrônica efetivada. Razão pela qual, após 

certificado o decurso dos prazos, foram os autos remetidos em 

conclusão. Fundamento. Decido. Pois bem, analisando detidamente os 

autos, entendo que assiste razão à parte Exequente quanto ao pedido de 

sequestro, eis que, conforme resta devidamente demonstrado nos 

andamentos eletrônicos registrados nos autos, em que pese a 

concordância da própria Fazenda em relação ao débito exequendo, já se 

passaram mais de 60 (sessenta dias) desde a intimação acerca da 

expedição do respectivo Ofício Requisitório de Pequeno Valor. Esse é o 

atual entendimento do Superior Tribunal de Justiça: “(...)3. O prazo para 

pagamento de quantia certa encartada na sentença judicial transitada em 

julgado, mediante a Requisição de Pequeno Valor, é de 60 (sessenta) dias 

contados da entrega da requisição, por ordem do Juiz, à autoridade citada 

para a causa, sendo certo que, desatendida a requisição judicial, o Juiz 

determinará o seqüestro do numerário suficiente ao cumprimento da 

decisão (artigo 17, caput e § 2º, da Lei 10.259/2001).” (REsp 1143677/RS, 

Rel. Ministro LUIZ FUX, CORTE ESPECIAL, julgado em 02/12/2009, DJe 

04/02/2010) Deste modo, diante da inércia do ente estatal em adimplir 

voluntariamente a obrigação judicial imposta, resta ao Poder Judiciário 

lançar mão das ferramentas de que dispõe para alcançar a satisfação do 

crédito devido à parte Exequente, na esteira do disposto no art. 17, §2º, 

da Lei n.º 10.259/01, in verbis: “Art. 17. Tratando-se de obrigação de 

pagar quantia certa, após o trânsito em julgado da decisão, o pagamento 

será efetuado no prazo de sessenta dias, contados da entrega da 

requisição, por ordem do Juiz, à autoridade citada para a causa, na 

agência mais próxima da Caixa Econômica Federal ou do Banco do Brasil, 

independentemente de precatório. § 1o Para os efeitos do § 3o do art. 100 

da Constituição Federal, as obrigações ali definidas como de pequeno 

valor, a serem pagas independentemente de precatório, terão como limite o 

mesmo valor estabelecido nesta Lei para a competência do Juizado 

Especial Federal Cível (art. 3o, caput). § 2o Desatendida a requisição 

judicial, o Juiz determinará o seqüestro do numerário suficiente ao 

cumprimento da decisão. (...)” Posto isso, DETERMINO a realização de 

sequestro do montante LIQUIDO devido, anotado em cálculo elaborado 

pelo Departamento da Secretaria Auxiliar da Presidência do Tribunal de 

Justiça, em conta bancária da Fazenda Pública Estadual, consoante 

dispõe o Enunciado n.º 07 do FONAJE – Enunciados da Fazenda Pública. 

Proceda a Sra. Gestora com a JUNTADA aos autos do extrato inerente à 

operação de bloqueio realizada via BACENJUD. Alcançando-se o 

sequestro o montante integral da dívida, INTIME-SE a parte executada para 

que ciente da constrição, no prazo de 05 (cinco) dias, querendo, 

apresente embargos, sob pena de preclusão. Uma vez ultrapassado o 

aludido prazo, não havendo oposição de embargos, o que deverá ser 

certificado, tornem os autos conclusos para sentença de extinção da 

execução e consequente expedição de alvará judicial em favor da parte 

exequente. Caso contrário, aportando aos autos embargos a penhora, 

certifique-se a tempestividade e intime-se a parte adversa para que, no 

mesmo prazo, querendo, se manifeste quanto as teses defensivas, sob 

pena de preclusão. Oportunamente, tornem os autos conclusos. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Às Providências. Rafael Depra 

Panichella Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000171-39.2018.8.11.0094

Parte(s) Polo Ativo:

ANA CLAUDIA TEIXEIRA BORGES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDA ALBERTINI COLET OAB - MT0020262A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TABAPORÃ DECISÃO Processo: 

1000171-39.2018.8.11.0094. REQUERENTE: ANA CLAUDIA TEIXEIRA 

BORGES REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO  Vistos, etc. 

Compulsando os autos, verifica-se que em virtude do não pagamento 

voluntário determinado por este juízo, a parte exequente pugnou pelo 

sequestro de valores da Fazenda Pública Estadual suficiente à satisfação 

do débito exequendo. Muito embora o Ofício Requisitório tenha sido 

devidamente encaminhado ao órgão responsável pela representação legal 

do ente público, consoante movimentação eletrônica registrada nos autos, 

os valores descritos na liquidação realizada nos termos do Provimento n. 

11/2017-CM não foram adimplidos dentro do prazo legal de 60 (sessenta 

dias), sendo a leitura eletrônica efetivada. Razão pela qual, após 

certificado o decurso dos prazos, foram os autos remetidos em 

conclusão. Fundamento. Decido. Pois bem, analisando detidamente os 

autos, entendo que assiste razão à parte Exequente quanto ao pedido de 

sequestro, eis que, conforme resta devidamente demonstrado nos 

andamentos eletrônicos registrados nos autos, em que pese a 

concordância da própria Fazenda em relação ao débito exequendo, já se 

passaram mais de 60 (sessenta dias) desde a intimação acerca da 

expedição do respectivo Ofício Requisitório de Pequeno Valor. Esse é o 

atual entendimento do Superior Tribunal de Justiça: “(...)3. O prazo para 

pagamento de quantia certa encartada na sentença judicial transitada em 

julgado, mediante a Requisição de Pequeno Valor, é de 60 (sessenta) dias 

contados da entrega da requisição, por ordem do Juiz, à autoridade citada 

para a causa, sendo certo que, desatendida a requisição judicial, o Juiz 

determinará o seqüestro do numerário suficiente ao cumprimento da 

decisão (artigo 17, caput e § 2º, da Lei 10.259/2001).” (REsp 1143677/RS, 

Rel. Ministro LUIZ FUX, CORTE ESPECIAL, julgado em 02/12/2009, DJe 

04/02/2010) Deste modo, diante da inércia do ente estatal em adimplir 

voluntariamente a obrigação judicial imposta, resta ao Poder Judiciário 

lançar mão das ferramentas de que dispõe para alcançar a satisfação do 

crédito devido à parte Exequente, na esteira do disposto no art. 17, §2º, 
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da Lei n.º 10.259/01, in verbis: “Art. 17. Tratando-se de obrigação de 

pagar quantia certa, após o trânsito em julgado da decisão, o pagamento 

será efetuado no prazo de sessenta dias, contados da entrega da 

requisição, por ordem do Juiz, à autoridade citada para a causa, na 

agência mais próxima da Caixa Econômica Federal ou do Banco do Brasil, 

independentemente de precatório. § 1o Para os efeitos do § 3o do art. 100 

da Constituição Federal, as obrigações ali definidas como de pequeno 

valor, a serem pagas independentemente de precatório, terão como limite o 

mesmo valor estabelecido nesta Lei para a competência do Juizado 

Especial Federal Cível (art. 3o, caput). § 2o Desatendida a requisição 

judicial, o Juiz determinará o seqüestro do numerário suficiente ao 

cumprimento da decisão. (...)” Posto isso, DETERMINO a realização de 

sequestro do montante LIQUIDO devido, anotado em cálculo elaborado 

pelo Departamento da Secretaria Auxiliar da Presidência do Tribunal de 

Justiça, em conta bancária da Fazenda Pública Estadual, consoante 

dispõe o Enunciado n.º 07 do FONAJE – Enunciados da Fazenda Pública. 

Proceda a Sra. Gestora com a JUNTADA aos autos do extrato inerente à 

operação de bloqueio realizada via BACENJUD. Alcançando-se o 

sequestro o montante integral da dívida, INTIME-SE a parte executada para 

que ciente da constrição, no prazo de 05 (cinco) dias, querendo, 

apresente embargos, sob pena de preclusão. Uma vez ultrapassado o 

aludido prazo, não havendo oposição de embargos, o que deverá ser 

certificado, tornem os autos conclusos para sentença de extinção da 

execução e consequente expedição de alvará judicial em favor da parte 

exequente. Caso contrário, aportando aos autos embargos a penhora, 

certifique-se a tempestividade e intime-se a parte adversa para que, no 

mesmo prazo, querendo, se manifeste quanto as teses defensivas, sob 

pena de preclusão. Oportunamente, tornem os autos conclusos. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Às Providências. Rafael Depra 

Panichella Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000090-27.2017.8.11.0094

Parte(s) Polo Ativo:

ANA CLAUDIA TEIXEIRA BORGES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA DE CAMPOS LUNA OAB - MT12418-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TABAPORÃ DECISÃO Processo: 

1000090-27.2017.8.11.0094. EXEQUENTE: ANA CLAUDIA TEIXEIRA 

BORGES EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO  Vistos, etc. 

Compulsando os autos, verifica-se que em virtude do não pagamento 

voluntário determinado por este juízo, a parte exequente pugnou pelo 

sequestro de valores da Fazenda Pública Estadual suficiente à satisfação 

do débito exequendo. Muito embora o Ofício Requisitório tenha sido 

devidamente encaminhado ao órgão responsável pela representação legal 

do ente público, consoante movimentação eletrônica registrada nos autos, 

os valores descritos na liquidação realizada nos termos do Provimento n. 

11/2017-CM não foram adimplidos dentro do prazo legal de 60 (sessenta 

dias), sendo a leitura eletrônica efetivada. Razão pela qual, após 

certificado o decurso dos prazos, foram os autos remetidos em 

conclusão. Fundamento. Decido. Pois bem, analisando detidamente os 

autos, entendo que assiste razão à parte Exequente quanto ao pedido de 

sequestro, eis que, conforme resta devidamente demonstrado nos 

andamentos eletrônicos registrados nos autos, em que pese a 

concordância da própria Fazenda em relação ao débito exequendo, já se 

passaram mais de 60 (sessenta dias) desde a intimação acerca da 

expedição do respectivo Ofício Requisitório de Pequeno Valor. Esse é o 

atual entendimento do Superior Tribunal de Justiça: “(...)3. O prazo para 

pagamento de quantia certa encartada na sentença judicial transitada em 

julgado, mediante a Requisição de Pequeno Valor, é de 60 (sessenta) dias 

contados da entrega da requisição, por ordem do Juiz, à autoridade citada 

para a causa, sendo certo que, desatendida a requisição judicial, o Juiz 

determinará o seqüestro do numerário suficiente ao cumprimento da 

decisão (artigo 17, caput e § 2º, da Lei 10.259/2001).” (REsp 1143677/RS, 

Rel. Ministro LUIZ FUX, CORTE ESPECIAL, julgado em 02/12/2009, DJe 

04/02/2010) Deste modo, diante da inércia do ente estatal em adimplir 

voluntariamente a obrigação judicial imposta, resta ao Poder Judiciário 

lançar mão das ferramentas de que dispõe para alcançar a satisfação do 

crédito devido à parte Exequente, na esteira do disposto no art. 17, §2º, 

da Lei n.º 10.259/01, in verbis: “Art. 17. Tratando-se de obrigação de 

pagar quantia certa, após o trânsito em julgado da decisão, o pagamento 

será efetuado no prazo de sessenta dias, contados da entrega da 

requisição, por ordem do Juiz, à autoridade citada para a causa, na 

agência mais próxima da Caixa Econômica Federal ou do Banco do Brasil, 

independentemente de precatório. § 1o Para os efeitos do § 3o do art. 100 

da Constituição Federal, as obrigações ali definidas como de pequeno 

valor, a serem pagas independentemente de precatório, terão como limite o 

mesmo valor estabelecido nesta Lei para a competência do Juizado 

Especial Federal Cível (art. 3o, caput). § 2o Desatendida a requisição 

judicial, o Juiz determinará o seqüestro do numerário suficiente ao 

cumprimento da decisão. (...)” Posto isso, DETERMINO a realização de 

sequestro do montante LIQUIDO devido, anotado em cálculo elaborado 

pelo Departamento da Secretaria Auxiliar da Presidência do Tribunal de 

Justiça, em conta bancária da Fazenda Pública Estadual, consoante 

dispõe o Enunciado n.º 07 do FONAJE – Enunciados da Fazenda Pública. 

Proceda a Sra. Gestora com a JUNTADA aos autos do extrato inerente à 

operação de bloqueio realizada via BACENJUD. Alcançando-se o 

sequestro o montante integral da dívida, INTIME-SE a parte executada para 

que ciente da constrição, no prazo de 05 (cinco) dias, querendo, 

apresente embargos, sob pena de preclusão. Uma vez ultrapassado o 

aludido prazo, não havendo oposição de embargos, o que deverá ser 

certificado, tornem os autos conclusos para sentença de extinção da 

execução e consequente expedição de alvará judicial em favor da parte 

exequente. Caso contrário, aportando aos autos embargos a penhora, 

certifique-se a tempestividade e intime-se a parte adversa para que, no 

mesmo prazo, querendo, se manifeste quanto as teses defensivas, sob 

pena de preclusão. Oportunamente, tornem os autos conclusos. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Às Providências. Rafael Depra 

Panichella Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000017-21.2018.8.11.0094

Parte(s) Polo Ativo:

ANA CLAUDIA TEIXEIRA BORGES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDA ALBERTINI COLET OAB - MT0020262A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TABAPORÃ DECISÃO Processo: 

1000017-21.2018.8.11.0094. EXEQUENTE: ANA CLAUDIA TEIXEIRA 

BORGES EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO  Vistos, etc. 

Compulsando os autos, verifica-se que em virtude do não pagamento 

voluntário determinado por este juízo, a parte exequente pugnou pelo 

sequestro de valores da Fazenda Pública Estadual suficiente à satisfação 

do débito exequendo. Muito embora o Ofício Requisitório tenha sido 

devidamente encaminhado ao órgão responsável pela representação legal 

do ente público, consoante movimentação eletrônica registrada nos autos, 

os valores descritos na liquidação realizada nos termos do Provimento n. 

11/2017-CM não foram adimplidos dentro do prazo legal de 60 (sessenta 

dias), sendo a leitura eletrônica efetivada. Razão pela qual, após 

certificado o decurso dos prazos, foram os autos remetidos em 

conclusão. Fundamento. Decido. Pois bem, analisando detidamente os 

autos, entendo que assiste razão à parte Exequente quanto ao pedido de 

sequestro, eis que, conforme resta devidamente demonstrado nos 

andamentos eletrônicos registrados nos autos, em que pese a 

concordância da própria Fazenda em relação ao débito exequendo, já se 

passaram mais de 60 (sessenta dias) desde a intimação acerca da 

expedição do respectivo Ofício Requisitório de Pequeno Valor. Esse é o 

atual entendimento do Superior Tribunal de Justiça: “(...)3. O prazo para 

pagamento de quantia certa encartada na sentença judicial transitada em 

julgado, mediante a Requisição de Pequeno Valor, é de 60 (sessenta) dias 

contados da entrega da requisição, por ordem do Juiz, à autoridade citada 

para a causa, sendo certo que, desatendida a requisição judicial, o Juiz 

determinará o seqüestro do numerário suficiente ao cumprimento da 

decisão (artigo 17, caput e § 2º, da Lei 10.259/2001).” (REsp 1143677/RS, 

Rel. Ministro LUIZ FUX, CORTE ESPECIAL, julgado em 02/12/2009, DJe 

04/02/2010) Deste modo, diante da inércia do ente estatal em adimplir 

voluntariamente a obrigação judicial imposta, resta ao Poder Judiciário 

lançar mão das ferramentas de que dispõe para alcançar a satisfação do 

crédito devido à parte Exequente, na esteira do disposto no art. 17, §2º, 
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da Lei n.º 10.259/01, in verbis: “Art. 17. Tratando-se de obrigação de 

pagar quantia certa, após o trânsito em julgado da decisão, o pagamento 

será efetuado no prazo de sessenta dias, contados da entrega da 

requisição, por ordem do Juiz, à autoridade citada para a causa, na 

agência mais próxima da Caixa Econômica Federal ou do Banco do Brasil, 

independentemente de precatório. § 1o Para os efeitos do § 3o do art. 100 

da Constituição Federal, as obrigações ali definidas como de pequeno 

valor, a serem pagas independentemente de precatório, terão como limite o 

mesmo valor estabelecido nesta Lei para a competência do Juizado 

Especial Federal Cível (art. 3o, caput). § 2o Desatendida a requisição 

judicial, o Juiz determinará o seqüestro do numerário suficiente ao 

cumprimento da decisão. (...)” Posto isso, DETERMINO a realização de 

sequestro do montante LIQUIDO devido, anotado em cálculo elaborado 

pelo Departamento da Secretaria Auxiliar da Presidência do Tribunal de 

Justiça, em conta bancária da Fazenda Pública Estadual, consoante 

dispõe o Enunciado n.º 07 do FONAJE – Enunciados da Fazenda Pública. 

Proceda a Sra. Gestora com a JUNTADA aos autos do extrato inerente à 

operação de bloqueio realizada via BACENJUD. Alcançando-se o 

sequestro o montante integral da dívida, INTIME-SE a parte executada para 

que ciente da constrição, no prazo de 05 (cinco) dias, querendo, 

apresente embargos, sob pena de preclusão. Uma vez ultrapassado o 

aludido prazo, não havendo oposição de embargos, o que deverá ser 

certificado, tornem os autos conclusos para sentença de extinção da 

execução e consequente expedição de alvará judicial em favor da parte 

exequente. Caso contrário, aportando aos autos embargos a penhora, 

certifique-se a tempestividade e intime-se a parte adversa para que, no 

mesmo prazo, querendo, se manifeste quanto as teses defensivas, sob 

pena de preclusão. Oportunamente, tornem os autos conclusos. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Às Providências. Rafael Depra 

Panichella Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000079-95.2017.8.11.0094

Parte(s) Polo Ativo:

GERALDINO VIANA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERALDINO VIANA DA SILVA OAB - MT15814-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TABAPORÃ DECISÃO Processo: 

1000079-95.2017.8.11.0094. EXEQUENTE: GERALDINO VIANA DA SILVA 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Compulsando os 

autos, verifica-se que em virtude do não pagamento voluntário 

determinado por este juízo, a parte exequente pugnou pelo sequestro de 

valores da Fazenda Pública Estadual suficiente à satisfação do débito 

exequendo. Muito embora o Ofício Requisitório tenha sido devidamente 

encaminhado ao órgão responsável pela representação legal do ente 

público, consoante movimentação eletrônica registrada nos autos, os 

valores descritos na liquidação realizada nos termos do Provimento n. 

11/2017-CM não foram adimplidos dentro do prazo legal de 60 (sessenta 

dias), sendo a leitura eletrônica efetivada. Razão pela qual, após 

certificado o decurso dos prazos, foram os autos remetidos em 

conclusão. Fundamento. Decido. Pois bem, analisando detidamente os 

autos, entendo que assiste razão à parte Exequente quanto ao pedido de 

sequestro, eis que, conforme resta devidamente demonstrado nos 

andamentos eletrônicos registrados nos autos, em que pese a 

concordância da própria Fazenda em relação ao débito exequendo, já se 

passaram mais de 60 (sessenta dias) desde a intimação acerca da 

expedição do respectivo Ofício Requisitório de Pequeno Valor. Esse é o 

atual entendimento do Superior Tribunal de Justiça: “(...)3. O prazo para 

pagamento de quantia certa encartada na sentença judicial transitada em 

julgado, mediante a Requisição de Pequeno Valor, é de 60 (sessenta) dias 

contados da entrega da requisição, por ordem do Juiz, à autoridade citada 

para a causa, sendo certo que, desatendida a requisição judicial, o Juiz 

determinará o seqüestro do numerário suficiente ao cumprimento da 

decisão (artigo 17, caput e § 2º, da Lei 10.259/2001).” (REsp 1143677/RS, 

Rel. Ministro LUIZ FUX, CORTE ESPECIAL, julgado em 02/12/2009, DJe 

04/02/2010) Deste modo, diante da inércia do ente estatal em adimplir 

voluntariamente a obrigação judicial imposta, resta ao Poder Judiciário 

lançar mão das ferramentas de que dispõe para alcançar a satisfação do 

crédito devido à parte Exequente, na esteira do disposto no art. 17, §2º, 

da Lei n.º 10.259/01, in verbis: “Art. 17. Tratando-se de obrigação de 

pagar quantia certa, após o trânsito em julgado da decisão, o pagamento 

será efetuado no prazo de sessenta dias, contados da entrega da 

requisição, por ordem do Juiz, à autoridade citada para a causa, na 

agência mais próxima da Caixa Econômica Federal ou do Banco do Brasil, 

independentemente de precatório. § 1o Para os efeitos do § 3o do art. 100 

da Constituição Federal, as obrigações ali definidas como de pequeno 

valor, a serem pagas independentemente de precatório, terão como limite o 

mesmo valor estabelecido nesta Lei para a competência do Juizado 

Especial Federal Cível (art. 3o, caput). § 2o Desatendida a requisição 

judicial, o Juiz determinará o seqüestro do numerário suficiente ao 

cumprimento da decisão. (...)” Posto isso, DETERMINO a realização de 

sequestro do montante LIQUIDO devido, anotado em cálculo elaborado 

pelo Departamento da Secretaria Auxiliar da Presidência do Tribunal de 

Justiça, em conta bancária da Fazenda Pública Estadual, consoante 

dispõe o Enunciado n.º 07 do FONAJE – Enunciados da Fazenda Pública. 

Proceda a Sra. Gestora com a JUNTADA aos autos do extrato inerente à 

operação de bloqueio realizada via BACENJUD. Alcançando-se o 

sequestro o montante integral da dívida, INTIME-SE a parte executada para 

que ciente da constrição, no prazo de 05 (cinco) dias, querendo, 

apresente embargos, sob pena de preclusão. Uma vez ultrapassado o 

aludido prazo, não havendo oposição de embargos, o que deverá ser 

certificado, tornem os autos conclusos para sentença de extinção da 

execução e consequente expedição de alvará judicial em favor da parte 

exequente. Caso contrário, aportando aos autos embargos a penhora, 

certifique-se a tempestividade e intime-se a parte adversa para que, no 

mesmo prazo, querendo, se manifeste quanto as teses defensivas, sob 

pena de preclusão. Oportunamente, tornem os autos conclusos. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Às Providências. Rafael Depra 

Panichella Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000123-80.2018.8.11.0094

Parte(s) Polo Ativo:

AGNALDO VALDIR PIRES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AGNALDO VALDIR PIRES OAB - MT0010999S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TABAPORÃ DECISÃO Processo: 

1000123-80.2018.8.11.0094. EXEQUENTE: AGNALDO VALDIR PIRES 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO  Vistos, etc. Compulsando os 

autos, verifica-se que em virtude do não pagamento voluntário 

determinado por este juízo, a parte exequente pugnou pelo sequestro de 

valores da Fazenda Pública Estadual suficiente à satisfação do débito 

exequendo. Muito embora o Ofício Requisitório tenha sido devidamente 

encaminhado ao órgão responsável pela representação legal do ente 

público, consoante movimentação eletrônica registrada nos autos, os 

valores descritos na liquidação realizada nos termos do Provimento n. 

11/2017-CM não foram adimplidos dentro do prazo legal de 60 (sessenta 

dias), sendo a leitura eletrônica efetivada. Razão pela qual, após 

certificado o decurso dos prazos, foram os autos remetidos em 

conclusão. Fundamento. Decido. Pois bem, analisando detidamente os 

autos, entendo que assiste razão à parte Exequente quanto ao pedido de 

sequestro, eis que, conforme resta devidamente demonstrado nos 

andamentos eletrônicos registrados nos autos, em que pese a 

concordância da própria Fazenda em relação ao débito exequendo, já se 

passaram mais de 60 (sessenta dias) desde a intimação acerca da 

expedição do respectivo Ofício Requisitório de Pequeno Valor. Esse é o 

atual entendimento do Superior Tribunal de Justiça: “(...)3. O prazo para 

pagamento de quantia certa encartada na sentença judicial transitada em 

julgado, mediante a Requisição de Pequeno Valor, é de 60 (sessenta) dias 

contados da entrega da requisição, por ordem do Juiz, à autoridade citada 

para a causa, sendo certo que, desatendida a requisição judicial, o Juiz 

determinará o seqüestro do numerário suficiente ao cumprimento da 

decisão (artigo 17, caput e § 2º, da Lei 10.259/2001).” (REsp 1143677/RS, 

Rel. Ministro LUIZ FUX, CORTE ESPECIAL, julgado em 02/12/2009, DJe 

04/02/2010) Deste modo, diante da inércia do ente estatal em adimplir 

voluntariamente a obrigação judicial imposta, resta ao Poder Judiciário 

lançar mão das ferramentas de que dispõe para alcançar a satisfação do 

crédito devido à parte Exequente, na esteira do disposto no art. 17, §2º, 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1072024/4/2020 Página 849 de 870



da Lei n.º 10.259/01, in verbis: “Art. 17. Tratando-se de obrigação de 

pagar quantia certa, após o trânsito em julgado da decisão, o pagamento 

será efetuado no prazo de sessenta dias, contados da entrega da 

requisição, por ordem do Juiz, à autoridade citada para a causa, na 

agência mais próxima da Caixa Econômica Federal ou do Banco do Brasil, 

independentemente de precatório. § 1o Para os efeitos do § 3o do art. 100 

da Constituição Federal, as obrigações ali definidas como de pequeno 

valor, a serem pagas independentemente de precatório, terão como limite o 

mesmo valor estabelecido nesta Lei para a competência do Juizado 

Especial Federal Cível (art. 3o, caput). § 2o Desatendida a requisição 

judicial, o Juiz determinará o seqüestro do numerário suficiente ao 

cumprimento da decisão. (...)” Posto isso, DETERMINO a realização de 

sequestro do montante LIQUIDO devido, anotado em cálculo elaborado 

pelo Departamento da Secretaria Auxiliar da Presidência do Tribunal de 

Justiça, em conta bancária da Fazenda Pública Estadual, consoante 

dispõe o Enunciado n.º 07 do FONAJE – Enunciados da Fazenda Pública. 

Proceda a Sra. Gestora com a JUNTADA aos autos do extrato inerente à 

operação de bloqueio realizada via BACENJUD. Alcançando-se o 

sequestro o montante integral da dívida, INTIME-SE a parte executada para 

que ciente da constrição, no prazo de 05 (cinco) dias, querendo, 

apresente embargos, sob pena de preclusão. Uma vez ultrapassado o 

aludido prazo, não havendo oposição de embargos, o que deverá ser 

certificado, tornem os autos conclusos para sentença de extinção da 

execução e consequente expedição de alvará judicial em favor da parte 

exequente. Caso contrário, aportando aos autos embargos a penhora, 

certifique-se a tempestividade e intime-se a parte adversa para que, no 

mesmo prazo, querendo, se manifeste quanto as teses defensivas, sob 

pena de preclusão. Oportunamente, tornem os autos conclusos. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Às Providências. Rafael Depra 

Panichella Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000017-55.2017.8.11.0094

Parte(s) Polo Ativo:

AGNALDO VALDIR PIRES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AGNALDO VALDIR PIRES OAB - MT0010999S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TABAPORÃ DECISÃO Processo: 

1000017-55.2017.8.11.0094. EXEQUENTE: AGNALDO VALDIR PIRES 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO  Vistos, etc. Compulsando os 

autos, verifica-se que em virtude do não pagamento voluntário 

determinado por este juízo, a parte exequente pugnou pelo sequestro de 

valores da Fazenda Pública Estadual suficiente à satisfação do débito 

exequendo. Muito embora o Ofício Requisitório tenha sido devidamente 

encaminhado ao órgão responsável pela representação legal do ente 

público, consoante movimentação eletrônica registrada nos autos, os 

valores descritos na liquidação realizada nos termos do Provimento n. 

11/2017-CM não foram adimplidos dentro do prazo legal de 60 (sessenta 

dias), sendo a leitura eletrônica efetivada. Razão pela qual, após 

certificado o decurso dos prazos, foram os autos remetidos em 

conclusão. Fundamento. Decido. Pois bem, analisando detidamente os 

autos, entendo que assiste razão à parte Exequente quanto ao pedido de 

sequestro, eis que, conforme resta devidamente demonstrado nos 

andamentos eletrônicos registrados nos autos, em que pese a 

concordância da própria Fazenda em relação ao débito exequendo, já se 

passaram mais de 60 (sessenta dias) desde a intimação acerca da 

expedição do respectivo Ofício Requisitório de Pequeno Valor. Esse é o 

atual entendimento do Superior Tribunal de Justiça: “(...)3. O prazo para 

pagamento de quantia certa encartada na sentença judicial transitada em 

julgado, mediante a Requisição de Pequeno Valor, é de 60 (sessenta) dias 

contados da entrega da requisição, por ordem do Juiz, à autoridade citada 

para a causa, sendo certo que, desatendida a requisição judicial, o Juiz 

determinará o seqüestro do numerário suficiente ao cumprimento da 

decisão (artigo 17, caput e § 2º, da Lei 10.259/2001).” (REsp 1143677/RS, 

Rel. Ministro LUIZ FUX, CORTE ESPECIAL, julgado em 02/12/2009, DJe 

04/02/2010) Deste modo, diante da inércia do ente estatal em adimplir 

voluntariamente a obrigação judicial imposta, resta ao Poder Judiciário 

lançar mão das ferramentas de que dispõe para alcançar a satisfação do 

crédito devido à parte Exequente, na esteira do disposto no art. 17, §2º, 

da Lei n.º 10.259/01, in verbis: “Art. 17. Tratando-se de obrigação de 

pagar quantia certa, após o trânsito em julgado da decisão, o pagamento 

será efetuado no prazo de sessenta dias, contados da entrega da 

requisição, por ordem do Juiz, à autoridade citada para a causa, na 

agência mais próxima da Caixa Econômica Federal ou do Banco do Brasil, 

independentemente de precatório. § 1o Para os efeitos do § 3o do art. 100 

da Constituição Federal, as obrigações ali definidas como de pequeno 

valor, a serem pagas independentemente de precatório, terão como limite o 

mesmo valor estabelecido nesta Lei para a competência do Juizado 

Especial Federal Cível (art. 3o, caput). § 2o Desatendida a requisição 

judicial, o Juiz determinará o seqüestro do numerário suficiente ao 

cumprimento da decisão. (...)” Posto isso, DETERMINO a realização de 

sequestro do montante LIQUIDO devido, anotado em cálculo elaborado 

pelo Departamento da Secretaria Auxiliar da Presidência do Tribunal de 

Justiça, em conta bancária da Fazenda Pública Estadual, consoante 

dispõe o Enunciado n.º 07 do FONAJE – Enunciados da Fazenda Pública. 

Proceda a Sra. Gestora com a JUNTADA aos autos do extrato inerente à 

operação de bloqueio realizada via BACENJUD. Alcançando-se o 

sequestro o montante integral da dívida, INTIME-SE a parte executada para 

que ciente da constrição, no prazo de 05 (cinco) dias, querendo, 

apresente embargos, sob pena de preclusão. Uma vez ultrapassado o 

aludido prazo, não havendo oposição de embargos, o que deverá ser 

certificado, tornem os autos conclusos para sentença de extinção da 

execução e consequente expedição de alvará judicial em favor da parte 

exequente. Caso contrário, aportando aos autos embargos a penhora, 

certifique-se a tempestividade e intime-se a parte adversa para que, no 

mesmo prazo, querendo, se manifeste quanto as teses defensivas, sob 

pena de preclusão. Oportunamente, tornem os autos conclusos. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Às Providências. Rafael Depra 

Panichella Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000031-05.2018.8.11.0094

Parte(s) Polo Ativo:

AGNALDO VALDIR PIRES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AGNALDO VALDIR PIRES OAB - MT0010999S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TABAPORÃ DECISÃO Processo: 

1000031-05.2018.8.11.0094. EXEQUENTE: AGNALDO VALDIR PIRES 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO  Vistos, etc. Compulsando os 

autos, verifica-se que em virtude do não pagamento voluntário 

determinado por este juízo, a parte exequente pugnou pelo sequestro de 

valores da Fazenda Pública Estadual suficiente à satisfação do débito 

exequendo. Muito embora o Ofício Requisitório tenha sido devidamente 

encaminhado ao órgão responsável pela representação legal do ente 

público, consoante movimentação eletrônica registrada nos autos, os 

valores descritos na liquidação realizada nos termos do Provimento n. 

11/2017-CM não foram adimplidos dentro do prazo legal de 60 (sessenta 

dias), sendo a leitura eletrônica efetivada. Razão pela qual, após 

certificado o decurso dos prazos, foram os autos remetidos em 

conclusão. Fundamento. Decido. Pois bem, analisando detidamente os 

autos, entendo que assiste razão à parte Exequente quanto ao pedido de 

sequestro, eis que, conforme resta devidamente demonstrado nos 

andamentos eletrônicos registrados nos autos, em que pese a 

concordância da própria Fazenda em relação ao débito exequendo, já se 

passaram mais de 60 (sessenta dias) desde a intimação acerca da 

expedição do respectivo Ofício Requisitório de Pequeno Valor. Esse é o 

atual entendimento do Superior Tribunal de Justiça: “(...)3. O prazo para 

pagamento de quantia certa encartada na sentença judicial transitada em 

julgado, mediante a Requisição de Pequeno Valor, é de 60 (sessenta) dias 

contados da entrega da requisição, por ordem do Juiz, à autoridade citada 

para a causa, sendo certo que, desatendida a requisição judicial, o Juiz 

determinará o seqüestro do numerário suficiente ao cumprimento da 

decisão (artigo 17, caput e § 2º, da Lei 10.259/2001).” (REsp 1143677/RS, 

Rel. Ministro LUIZ FUX, CORTE ESPECIAL, julgado em 02/12/2009, DJe 

04/02/2010) Deste modo, diante da inércia do ente estatal em adimplir 

voluntariamente a obrigação judicial imposta, resta ao Poder Judiciário 

lançar mão das ferramentas de que dispõe para alcançar a satisfação do 

crédito devido à parte Exequente, na esteira do disposto no art. 17, §2º, 
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da Lei n.º 10.259/01, in verbis: “Art. 17. Tratando-se de obrigação de 

pagar quantia certa, após o trânsito em julgado da decisão, o pagamento 

será efetuado no prazo de sessenta dias, contados da entrega da 

requisição, por ordem do Juiz, à autoridade citada para a causa, na 

agência mais próxima da Caixa Econômica Federal ou do Banco do Brasil, 

independentemente de precatório. § 1o Para os efeitos do § 3o do art. 100 

da Constituição Federal, as obrigações ali definidas como de pequeno 

valor, a serem pagas independentemente de precatório, terão como limite o 

mesmo valor estabelecido nesta Lei para a competência do Juizado 

Especial Federal Cível (art. 3o, caput). § 2o Desatendida a requisição 

judicial, o Juiz determinará o seqüestro do numerário suficiente ao 

cumprimento da decisão. (...)” Posto isso, DETERMINO a realização de 

sequestro do montante LIQUIDO devido, anotado em cálculo elaborado 

pelo Departamento da Secretaria Auxiliar da Presidência do Tribunal de 

Justiça, em conta bancária da Fazenda Pública Estadual, consoante 

dispõe o Enunciado n.º 07 do FONAJE – Enunciados da Fazenda Pública. 

Proceda a Sra. Gestora com a JUNTADA aos autos do extrato inerente à 

operação de bloqueio realizada via BACENJUD. Alcançando-se o 

sequestro o montante integral da dívida, INTIME-SE a parte executada para 

que ciente da constrição, no prazo de 05 (cinco) dias, querendo, 

apresente embargos, sob pena de preclusão. Uma vez ultrapassado o 

aludido prazo, não havendo oposição de embargos, o que deverá ser 

certificado, tornem os autos conclusos para sentença de extinção da 

execução e consequente expedição de alvará judicial em favor da parte 

exequente. Caso contrário, aportando aos autos embargos a penhora, 

certifique-se a tempestividade e intime-se a parte adversa para que, no 

mesmo prazo, querendo, se manifeste quanto as teses defensivas, sob 

pena de preclusão. Oportunamente, tornem os autos conclusos. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Às Providências. Rafael Depra 

Panichella Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000048-07.2019.8.11.0094

Parte(s) Polo Ativo:

AGNALDO VALDIR PIRES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AGNALDO VALDIR PIRES OAB - MT0010999S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TABAPORÃ DECISÃO Processo: 

1000048-07.2019.8.11.0094. EXEQUENTE: AGNALDO VALDIR PIRES 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO  Vistos, etc. Compulsando os 

autos, verifica-se que em virtude do não pagamento voluntário 

determinado por este juízo, a parte exequente pugnou pelo sequestro de 

valores da Fazenda Pública Estadual suficiente à satisfação do débito 

exequendo. Muito embora o Ofício Requisitório tenha sido devidamente 

encaminhado ao órgão responsável pela representação legal do ente 

público, consoante movimentação eletrônica registrada nos autos, os 

valores descritos na liquidação realizada nos termos do Provimento n. 

11/2017-CM não foram adimplidos dentro do prazo legal de 60 (sessenta 

dias), sendo a leitura eletrônica efetivada. Razão pela qual, após 

certificado o decurso dos prazos, foram os autos remetidos em 

conclusão. Fundamento. Decido. Pois bem, analisando detidamente os 

autos, entendo que assiste razão à parte Exequente quanto ao pedido de 

sequestro, eis que, conforme resta devidamente demonstrado nos 

andamentos eletrônicos registrados nos autos, em que pese a 

concordância da própria Fazenda em relação ao débito exequendo, já se 

passaram mais de 60 (sessenta dias) desde a intimação acerca da 

expedição do respectivo Ofício Requisitório de Pequeno Valor. Esse é o 

atual entendimento do Superior Tribunal de Justiça: “(...)3. O prazo para 

pagamento de quantia certa encartada na sentença judicial transitada em 

julgado, mediante a Requisição de Pequeno Valor, é de 60 (sessenta) dias 

contados da entrega da requisição, por ordem do Juiz, à autoridade citada 

para a causa, sendo certo que, desatendida a requisição judicial, o Juiz 

determinará o seqüestro do numerário suficiente ao cumprimento da 

decisão (artigo 17, caput e § 2º, da Lei 10.259/2001).” (REsp 1143677/RS, 

Rel. Ministro LUIZ FUX, CORTE ESPECIAL, julgado em 02/12/2009, DJe 

04/02/2010) Deste modo, diante da inércia do ente estatal em adimplir 

voluntariamente a obrigação judicial imposta, resta ao Poder Judiciário 

lançar mão das ferramentas de que dispõe para alcançar a satisfação do 

crédito devido à parte Exequente, na esteira do disposto no art. 17, §2º, 

da Lei n.º 10.259/01, in verbis: “Art. 17. Tratando-se de obrigação de 

pagar quantia certa, após o trânsito em julgado da decisão, o pagamento 

será efetuado no prazo de sessenta dias, contados da entrega da 

requisição, por ordem do Juiz, à autoridade citada para a causa, na 

agência mais próxima da Caixa Econômica Federal ou do Banco do Brasil, 

independentemente de precatório. § 1o Para os efeitos do § 3o do art. 100 

da Constituição Federal, as obrigações ali definidas como de pequeno 

valor, a serem pagas independentemente de precatório, terão como limite o 

mesmo valor estabelecido nesta Lei para a competência do Juizado 

Especial Federal Cível (art. 3o, caput). § 2o Desatendida a requisição 

judicial, o Juiz determinará o seqüestro do numerário suficiente ao 

cumprimento da decisão. (...)” Posto isso, DETERMINO a realização de 

sequestro do montante LIQUIDO devido, anotado em cálculo elaborado 

pelo Departamento da Secretaria Auxiliar da Presidência do Tribunal de 

Justiça, em conta bancária da Fazenda Pública Estadual, consoante 

dispõe o Enunciado n.º 07 do FONAJE – Enunciados da Fazenda Pública. 

Proceda a Sra. Gestora com a JUNTADA aos autos do extrato inerente à 

operação de bloqueio realizada via BACENJUD. Alcançando-se o 

sequestro o montante integral da dívida, INTIME-SE a parte executada para 

que ciente da constrição, no prazo de 05 (cinco) dias, querendo, 

apresente embargos, sob pena de preclusão. Uma vez ultrapassado o 

aludido prazo, não havendo oposição de embargos, o que deverá ser 

certificado, tornem os autos conclusos para sentença de extinção da 

execução e consequente expedição de alvará judicial em favor da parte 

exequente. Caso contrário, aportando aos autos embargos a penhora, 

certifique-se a tempestividade e intime-se a parte adversa para que, no 

mesmo prazo, querendo, se manifeste quanto as teses defensivas, sob 

pena de preclusão. Oportunamente, tornem os autos conclusos. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Às Providências. Rafael Depra 

Panichella Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000122-95.2018.8.11.0094

Parte(s) Polo Ativo:

AGNALDO VALDIR PIRES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AGNALDO VALDIR PIRES OAB - MT0010999S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TABAPORÃ DECISÃO Processo: 

1000122-95.2018.8.11.0094. EXEQUENTE: AGNALDO VALDIR PIRES 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO  Vistos, etc. Compulsando os 

autos, verifica-se que em virtude do não pagamento voluntário 

determinado por este juízo, a parte exequente pugnou pelo sequestro de 

valores da Fazenda Pública Estadual suficiente à satisfação do débito 

exequendo. Muito embora o Ofício Requisitório tenha sido devidamente 

encaminhado ao órgão responsável pela representação legal do ente 

público, consoante movimentação eletrônica registrada nos autos, os 

valores descritos na liquidação realizada nos termos do Provimento n. 

11/2017-CM não foram adimplidos dentro do prazo legal de 60 (sessenta 

dias), sendo a leitura eletrônica efetivada. Razão pela qual, após 

certificado o decurso dos prazos, foram os autos remetidos em 

conclusão. Fundamento. Decido. Pois bem, analisando detidamente os 

autos, entendo que assiste razão à parte Exequente quanto ao pedido de 

sequestro, eis que, conforme resta devidamente demonstrado nos 

andamentos eletrônicos registrados nos autos, em que pese a 

concordância da própria Fazenda em relação ao débito exequendo, já se 

passaram mais de 60 (sessenta dias) desde a intimação acerca da 

expedição do respectivo Ofício Requisitório de Pequeno Valor. Esse é o 

atual entendimento do Superior Tribunal de Justiça: “(...)3. O prazo para 

pagamento de quantia certa encartada na sentença judicial transitada em 

julgado, mediante a Requisição de Pequeno Valor, é de 60 (sessenta) dias 

contados da entrega da requisição, por ordem do Juiz, à autoridade citada 

para a causa, sendo certo que, desatendida a requisição judicial, o Juiz 

determinará o seqüestro do numerário suficiente ao cumprimento da 

decisão (artigo 17, caput e § 2º, da Lei 10.259/2001).” (REsp 1143677/RS, 

Rel. Ministro LUIZ FUX, CORTE ESPECIAL, julgado em 02/12/2009, DJe 

04/02/2010) Deste modo, diante da inércia do ente estatal em adimplir 

voluntariamente a obrigação judicial imposta, resta ao Poder Judiciário 

lançar mão das ferramentas de que dispõe para alcançar a satisfação do 

crédito devido à parte Exequente, na esteira do disposto no art. 17, §2º, 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1072024/4/2020 Página 851 de 870



da Lei n.º 10.259/01, in verbis: “Art. 17. Tratando-se de obrigação de 

pagar quantia certa, após o trânsito em julgado da decisão, o pagamento 

será efetuado no prazo de sessenta dias, contados da entrega da 

requisição, por ordem do Juiz, à autoridade citada para a causa, na 

agência mais próxima da Caixa Econômica Federal ou do Banco do Brasil, 

independentemente de precatório. § 1o Para os efeitos do § 3o do art. 100 

da Constituição Federal, as obrigações ali definidas como de pequeno 

valor, a serem pagas independentemente de precatório, terão como limite o 

mesmo valor estabelecido nesta Lei para a competência do Juizado 

Especial Federal Cível (art. 3o, caput). § 2o Desatendida a requisição 

judicial, o Juiz determinará o seqüestro do numerário suficiente ao 

cumprimento da decisão. (...)” Posto isso, DETERMINO a realização de 

sequestro do montante LIQUIDO devido, anotado em cálculo elaborado 

pelo Departamento da Secretaria Auxiliar da Presidência do Tribunal de 

Justiça, em conta bancária da Fazenda Pública Estadual, consoante 

dispõe o Enunciado n.º 07 do FONAJE – Enunciados da Fazenda Pública. 

Proceda a Sra. Gestora com a JUNTADA aos autos do extrato inerente à 

operação de bloqueio realizada via BACENJUD. Alcançando-se o 

sequestro o montante integral da dívida, INTIME-SE a parte executada para 

que ciente da constrição, no prazo de 05 (cinco) dias, querendo, 

apresente embargos, sob pena de preclusão. Uma vez ultrapassado o 

aludido prazo, não havendo oposição de embargos, o que deverá ser 

certificado, tornem os autos conclusos para sentença de extinção da 

execução e consequente expedição de alvará judicial em favor da parte 

exequente. Caso contrário, aportando aos autos embargos a penhora, 

certifique-se a tempestividade e intime-se a parte adversa para que, no 

mesmo prazo, querendo, se manifeste quanto as teses defensivas, sob 

pena de preclusão. Oportunamente, tornem os autos conclusos. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Às Providências. Rafael Depra 

Panichella Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000019-88.2018.8.11.0094

Parte(s) Polo Ativo:

ANA CLAUDIA TEIXEIRA BORGES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDA ALBERTINI COLET OAB - MT0020262A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TABAPORÃ DECISÃO Processo: 

1000019-88.2018.8.11.0094. EXEQUENTE: ANA CLAUDIA TEIXEIRA 

BORGES EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO  Vistos, etc. 

Compulsando os autos, verifica-se que em virtude do não pagamento 

voluntário determinado por este juízo, a parte exequente pugnou pelo 

sequestro de valores da Fazenda Pública Estadual suficiente à satisfação 

do débito exequendo. Muito embora o Ofício Requisitório tenha sido 

devidamente encaminhado ao órgão responsável pela representação legal 

do ente público, consoante movimentação eletrônica registrada nos autos, 

os valores descritos na liquidação realizada nos termos do Provimento n. 

11/2017-CM não foram adimplidos dentro do prazo legal de 60 (sessenta 

dias), sendo a leitura eletrônica efetivada. Razão pela qual, após 

certificado o decurso dos prazos, foram os autos remetidos em 

conclusão. Fundamento. Decido. Pois bem, analisando detidamente os 

autos, entendo que assiste razão à parte Exequente quanto ao pedido de 

sequestro, eis que, conforme resta devidamente demonstrado nos 

andamentos eletrônicos registrados nos autos, em que pese a 

concordância da própria Fazenda em relação ao débito exequendo, já se 

passaram mais de 60 (sessenta dias) desde a intimação acerca da 

expedição do respectivo Ofício Requisitório de Pequeno Valor. Esse é o 

atual entendimento do Superior Tribunal de Justiça: “(...)3. O prazo para 

pagamento de quantia certa encartada na sentença judicial transitada em 

julgado, mediante a Requisição de Pequeno Valor, é de 60 (sessenta) dias 

contados da entrega da requisição, por ordem do Juiz, à autoridade citada 

para a causa, sendo certo que, desatendida a requisição judicial, o Juiz 

determinará o seqüestro do numerário suficiente ao cumprimento da 

decisão (artigo 17, caput e § 2º, da Lei 10.259/2001).” (REsp 1143677/RS, 

Rel. Ministro LUIZ FUX, CORTE ESPECIAL, julgado em 02/12/2009, DJe 

04/02/2010) Deste modo, diante da inércia do ente estatal em adimplir 

voluntariamente a obrigação judicial imposta, resta ao Poder Judiciário 

lançar mão das ferramentas de que dispõe para alcançar a satisfação do 

crédito devido à parte Exequente, na esteira do disposto no art. 17, §2º, 

da Lei n.º 10.259/01, in verbis: “Art. 17. Tratando-se de obrigação de 

pagar quantia certa, após o trânsito em julgado da decisão, o pagamento 

será efetuado no prazo de sessenta dias, contados da entrega da 

requisição, por ordem do Juiz, à autoridade citada para a causa, na 

agência mais próxima da Caixa Econômica Federal ou do Banco do Brasil, 

independentemente de precatório. § 1o Para os efeitos do § 3o do art. 100 

da Constituição Federal, as obrigações ali definidas como de pequeno 

valor, a serem pagas independentemente de precatório, terão como limite o 

mesmo valor estabelecido nesta Lei para a competência do Juizado 

Especial Federal Cível (art. 3o, caput). § 2o Desatendida a requisição 

judicial, o Juiz determinará o seqüestro do numerário suficiente ao 

cumprimento da decisão. (...)” Posto isso, DETERMINO a realização de 

sequestro do montante LIQUIDO devido, anotado em cálculo elaborado 

pelo Departamento da Secretaria Auxiliar da Presidência do Tribunal de 

Justiça, em conta bancária da Fazenda Pública Estadual, consoante 

dispõe o Enunciado n.º 07 do FONAJE – Enunciados da Fazenda Pública. 

Proceda a Sra. Gestora com a JUNTADA aos autos do extrato inerente à 

operação de bloqueio realizada via BACENJUD. Alcançando-se o 

sequestro o montante integral da dívida, INTIME-SE a parte executada para 

que ciente da constrição, no prazo de 05 (cinco) dias, querendo, 

apresente embargos, sob pena de preclusão. Uma vez ultrapassado o 

aludido prazo, não havendo oposição de embargos, o que deverá ser 

certificado, tornem os autos conclusos para sentença de extinção da 

execução e consequente expedição de alvará judicial em favor da parte 

exequente. Caso contrário, aportando aos autos embargos a penhora, 

certifique-se a tempestividade e intime-se a parte adversa para que, no 

mesmo prazo, querendo, se manifeste quanto as teses defensivas, sob 

pena de preclusão. Oportunamente, tornem os autos conclusos. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Às Providências. Rafael Depra 

Panichella Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000173-09.2018.8.11.0094

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA GOMES DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AGNALDO VALDIR PIRES OAB - MT0010999S (ADVOGADO(A))

FRANCISCO ASSIS DIAS DE FREITAS OAB - MT5802-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SILVANO FERREIRA GOMES (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TABAPORÃ DECISÃO Processo: 

1000173-09.2018.8.11.0094. EXEQUENTE: MARIA GOMES DOS SANTOS 

EXECUTADO: SILVANO FERREIRA GOMES  Vistos, etc. 1. Tendo em vista 

que o executado até o presente momento não quitou a dívida, bem como 

que o dinheiro tem preferência sobre os demais bens a ser penhorados, 

consoante ordem elencada no art. 835, do Código de Processo Civil, 

DEFIRO o pedido de penhora on-line via BACEN-JUD, nos termos do art. 

835, inciso I, do CPC/15; 2. Proceda a Sra. Gestora com a juntada aos 

autos de cópia da operação; 3. Caso se constate frutífera a penhora, 

intime-se o executado, podendo o mesmo apresentar embargos em 15 

dias (art. 915, do CPC); 4. Apresentada a defesa do executado, 

certifique-se, intimando o exequente para se manifestar em 15 (quinze) 

dias; 5. Caso contrário, quedando-se inerte o executado, certifique-se e 

intime-se o exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, se 

manifeste, mormente requerendo o que de direito; 6. E ainda, na hipótese 

de restar infrutífera a penhora em contas do executado, INTIME-SE o 

exequente para que este se manifeste, no prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de extinção e arquivamento do feito, conforme artigo 53, §4º da Lei 

n.º 9.099/95. Intime-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Às 

providências. Rafael Depra Panichella Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000191-30.2018.8.11.0094

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRO ALVES DOS REIS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AURICELLE GOMES SILVA CORDEIRO - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FRANCISCO ERMANO TAVARES OAB - CE7724 (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TABAPORÃ SENTENÇA Processo: 
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1000191-30.2018.8.11.0094. REQUERENTE: ALEXANDRO ALVES DOS 

REIS REQUERIDO: AURICELLE GOMES SILVA CORDEIRO - ME Vistos, etc. 

Dispenso o relatório em razão da disposição contida no artigo 38 da Lei n. 

9.099/95. Fundamento e decido. Consta do termo de audiência de id. n. 

17664254, que apesar de devidamente citada e intimada (id. n.16709494), 

a parte reclamada não compareceu ao ato, o que importa na presunção de 

veracidade dos fatos alegados pela parte reclamante no pedido inicial, 

conforme dispõe o artigo 20 da Lei n.º 9.099/95. Conforme se verifica na 

parte final do artigo 20 da Lei dos Juizados Especiais, a revelia não implica 

na procedência total do pedido por trata-se de presunção relativa. É 

entendimento pacífico que “os fatos é que se reputam verdadeiros; a 

revelia tem seus efeitos restritos à matéria de fato, excluídas as questões 

de direito’ (RTFR 159/73)”. Ainda neste sentido: “A presunção de 

veracidade dos fatos alegados pelo autor em face à revelia do réu é 

relativa, podendo ceder a outras circunstâncias constantes dos autos, de 

acordo com o princípio do livre convencimento juiz (RSTJ 20/252, não 

conheceram, maioria)”. Sendo assim, atentando-se ao relato da presente 

reclamação, cabe anotar que a parte autora afirma que em novembro/2013 

adquiriu alguns utensílios domésticos da empresa requerida, no valor de 

R$ 200,00, sendo pago com a cártula de cheque n. 850030. Verbera que 

no dia seguinte o vendedor da empresa requerida lhe procurou 

comunicando que havia extraviado o cheque e, por esse motivo, adimpliu o 

valor de R$ 200,00 em espécie. Narra a parte autora que competia ao 

requerido lhe devolver o título até o dia 03/04/2018, consoante ajustado, 

porém, o requerido acabou depositando o título, ensejando a devolução e 

inscrição de seu nome no CCF. Desse modo, intentou a presente demanda 

para ver baixada a restrição e declarado inexistente o débito representado 

no título. Pois bem, para solução da controvérsia inerente ao suposto 

pagamento do débito representado pela cártula anteriormente emitida pela 

parte autora, destaca-se que o devedor que quita seu débito tem direito de 

exigir do credor documento hábil a atestar a regular quitação, sendo assim 

defendido pelo Código Civil, consoante artigos 319 a 321, in verbis: “Art. 

319. O devedor que paga tem direito a quitação regular, e pode reter o 

pagamento, enquanto não lhe seja dada.” “Art. 320. A quitação, que 

sempre poderá ser dada por instrumento particular, designará o valor e a 

espécie da dívida quitada, o nome do devedor, ou quem por este pagou, o 

tempo e o lugar do pagamento, com a assinatura do credor, ou do seu 

representante. Parágrafo único. Ainda sem os requisitos estabelecidos 

neste artigo valerá a quitação, se de seus termos ou das circunstâncias 

resultar haver sido paga a dívida.” “Art. 321. Nos débitos, cuja quitação 

consista na devolução do título, perdido este, poderá o devedor exigir, 

retendo o pagamento, declaração do credor que inutilize o título 

desaparecido.” Como se vê, era incumbência da parte autora exigir 

comprovante de pagamento do crédito representado pelo cheque, 

documento este que deve ser específico para o fim a que se destina, sob 

pena de, em não o exigindo, ser considerado como inadimplido o débito 

que outrora era representado pelo título. Portanto, todos os ensinamentos 

inerentes ao tema litigado, bem como, aqueles que emanam da sabedoria 

popular, importam em não atribuir nenhum efeito jurídico àqueles 

pagamentos efetivados indevidamente, aberto a interpretações, que 

divergem consubstancialmente dos títulos levados à discussão. Ademais, 

a parte autora afirma que adimpliu em espécie o valor de R$200,00, em 

razão do extravio do cheque, no entanto, sequer se diligenciou no sentido 

de relatar tal extravio e providenciar o cancelamento do título, tendo 

apenas afirmado que aguardava a devolução pela parte requerida. Ora, se 

a parte requerida de fato perdeu o título como poderia lhe devolver, não se 

mostram plausíveis as alegações autorais. À vista de tais fatos, a 

improcedência do pedido é medida imperiosa. Diante do exposto, com 

fulcro no artigo 487, I, do CPC, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado 

na presente reclamação proposta por Alexandro Alves dos Reis em face 

de Auricelle Gomes Silva Cordeiro-ME, isto com resolução de mérito. Deixo 

de condenar a reclamante ao pagamento das custas e honorários 

advocatícios em face do disposto no artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. 

Decorrido o prazo recursal, o que deverá ser certificado, arquivem-se 

estes autos com as devidas baixas e anotações. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Rafael Depra Panichella Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000152-96.2019.8.11.0094

Parte(s) Polo Ativo:

COSMO SEVERO DE ANDRADE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AGNALDO VALDIR PIRES OAB - MT0010999S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NARCISO BARBOSA DE SOUZA (EXECUTADO)

 

Certifico que em continuidade ao cumprimento do Mandado de citação 

e x t r a í d o  d o s  a u t o s  d a  C a r t a  P r e c a t ó r i a  n . º 

1000152-96.2019.8.11.0094,transcorrido o prazo para pagamento do 

débito pelo Executado, no dia 04/03/2020 às 10h:11min, compareci à 

Estrada Pantaneira, antiga Chácara São Cosme Damião, e, lá estando, não 

foi possível proceder à penhora, haja vista que não localizei bens em 

nome do Executado passíveis de penhora. Assim sendo, devolvo o r. 

mandado para os devidos fins, asseverando que o referido é verdade e 

dou fé. Juara – MT, 06 de Março de 2020. Ana Cláudia Teixeira Borges 

Oficial de Justiça

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000308-84.2019.8.11.0094

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMAR RODRIGUES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAGAIVER BAESSO DOS SANTOS OAB - MT21081-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NETFLIX ENTRETENIMENTO BRASIL LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI OAB - MT19023-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TABAPORÃ DECISÃO Processo: 

1000308-84.2019.8.11.0094. REQUERENTE: ADEMAR RODRIGUES DOS 

SANTOS REQUERIDO: NETFLIX ENTRETENIMENTO BRASIL LTDA. Vistos, 

etc. Compulsando os autos verifico que a parte reclamante pretende o 

deferimento da tutela de urgência, trazendo os elementos que entende 

necessários a comprovação de suas alegações. Em síntese, aduz o 

requerente que adquiriu um pacote do entretenimento comercializado pela 

requerida NETFLIX ENTRETERIMENTOS BRASIL LTDA, contudo, mesmo 

após solicitar o cancelamento da contratação a requerida permanece 

efetuando desconto das mensalidades do pacote. Sendo assim, o 

requerente requer a título de liminar a suspensão imediata das cobranças. 

Pois bem. Sabe-se que a tutela de urgência deve corresponder ao 

provimento jurisdicional que será prestado se a ação for julgada 

procedente, devendo estar apta a assumir os contornos de definitividade 

pela superveniência da sentença. O novo Código de Processo Civil, que 

unificou os institutos da tutela cautelar e tutela antecipada, passou a ter a 

seguinte redação: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando 

houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de 

dano ou o risco ao resultado útil do processo.” Assim, à semelhança do 

código anterior, os requisitos para concessão da tutela são a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do 

processo. No ponto, deve o autor demonstrar por meio da narrativa dos 

fatos na petição inicial, conjugada com os documentos juntados, a 

existência dos requisitos acima narrados. Perscrutando os autos, entendo 

presentes os requisitos constantes no artigo 300 do Novo Código de 

Processo Civil, que ensejam a concessão da medida pleiteada, 

consistentes na probabilidade do direito e o perigo de dano. Isto porque o 

requerente demonstra que solicitou o cancelamento dos serviços outrora 

contratados, sendo, inclusive, confirmada a solicitação de cancelamento, 

tendo a requerida comunicado que a partir do dia 30/09/2018 os serviços 

não mais seriam prestados, consoante cópia da mensagem de texto 

juntada pelo autor. O autor, ainda, comprova que diversas prestações 

foram debitadas em seu cartão de credito, todas posteriores ao citado 

cancelamento, autorizando o cancelamento a título de liminar. De mais a 

mais, estando o débito em discussão, deve ser concedida a tutela, até 

ulterior deliberação, tendo em vista, ainda, que não há dano inverso. Já o 

perigo da demora é evidente, pois, ninguém pode ignorar os prejuízos de 

ordem moral e creditícia que advém à pessoa que se vê diante de 

cobranças que considera indevidas, tendo pleiteado o cancelamento. 

Sendo assim, com fulcro no artigo 300 do Código de Processo Civil e do 

artigo 6º da Lei n.º 9.099/95, DEFIRO a tutela especifica DETERMINANDO 

que a requerida SUSPENDA as cobranças oriundas do plano contratado 

pelo requerido, bem como, se abstenha de inserir o nome do autor nos 

cadastros de proteção ao crédito, com relação aos serviços em 

discussão nesses autos. INTIME-SE a requerida para que cumpra a 

presente decisão. Considerando a verossimilhança da alegação feita pela 
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reclamante e sua hipossuficiência, defiro o pedido de inversão do ônus da 

prova neste feito, o que faço com fundamento no artigo 6º, inciso VIII da 

Lei Consumerista. Sem prejuízo do exposto, cite-se a reclamada para 

comparecimento em audiência de conciliação já designada, oportunidade 

em que poderão oferecer defesa escrita ou oral, por meio de advogado, 

ou defesa escrita no prazo de até 05 (cinco) dias após a realização da 

audiência, sob pena de presumirem-se verdadeiros os fatos articulados 

na petição inicial. Cumpra-se, expedindo o necessário. Rafael Depra 

Panichella Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000308-84.2019.8.11.0094

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMAR RODRIGUES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAGAIVER BAESSO DOS SANTOS OAB - MT21081-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NETFLIX ENTRETENIMENTO BRASIL LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI OAB - MT19023-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TABAPORÃ SENTENÇA Processo: 

1000308-84.2019.8.11.0094. REQUERENTE: ADEMAR RODRIGUES DOS 

SANTOS REQUERIDO: NETFLIX ENTRETENIMENTO BRASIL LTDA. Vistos, 

etc. Dispenso o relatório em razão da disposição contida no artigo 38 da 

Lei n. 9.099/95. Fundamento e decido. Cumpre anotar que o caso em 

apreço é hipótese que comporta o julgamento imediato do mérito, nos 

termos do inciso I do artigo 355 do CPC, não havendo a necessidade de 

dilação probatória: “O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo 

sentença com resolução de mérito, quando: I - não houver necessidade de 

produção de outras provas;(...)” Apenas para situar a questão, o autor 

ajuizou a presente demanda, aduzindo, em síntese, que contratou os 

serviços da requerida, porém, passado algum tempo, acabou cancelando 

a contratação, isto em 30/09/2018, contudo, posteriormente fora 

surpreendido com reiterados descontos efetivados pela empresa 

requerida em sua fatura do cartão de crédito, os quais perduraram desde 

o cancelamento, em setembro/2018 até a propositura da presente 

demanda, em julho/2019, quando foi deferida a liminar para cessarem os 

descontos. A reclamada, por sua vez, apresentou sua contestação 

alegando, que as cobranças são faturadas via Google Play, sendo que, 

cabia ao assinante, ora requerente, cancelar as cobranças através do 

Google, não sendo de sua gerencia as informações de pagamento, razão 

pela qual requer a improcedência da presente demanda. Posto isso, antes 

de qualquer outra digressão jurídica, há que se esclarecer que as 

disposições previstas no Código de Defesa do Consumidor são 

perfeitamente aplicáveis ao presente caso, uma vez que as partes 

amoldam-se perfeitamente aos conceitos de consumidor e fornecedor 

previstos no referido Diploma Legal. A inversão do ônus da prova prevista 

no art. 6º, VIII, do CDC é um direito do consumidor que facilita sua defesa 

na atuação em juízo, efetivando o princípio da isonomia material. No caso 

em tela, verifico a hipossuficiência do autor na relação jurídica 

consumerista, eis que, segundo as regras ordinárias de experiência 

comum, terá dificuldades em provar suas alegações devido à falta de 

condições técnicas ou impossibilidade de trazer certos documentos aos 

autos. Nesta situação, a parte mais forte na relação de consumo 

(fornecedor) pode e deve produzir provas capazes de ilidir as alegações 

feitas pelo consumidor. Dessa forma, existe a inversão do ônus da prova 

em favor do autor. Além disso, a responsabilidade da parte requerida é 

objetiva, tendo em vista tratar-se de responsabilidade civil decorrente de 

relação de consumo, à luz do disposto no art. 2º, caput, § 1º, art. 6º, VI, 

art. 14 e art. 29, todos do CDC. Da análise dos autos, verifica-se que o 

autor comprovou ter aderido ao plano de entreterimento da requerida 

Netflix Brasil, bem como, ter realizado o cancelamento quando não mais 

lhe interessou manter a assinatura, recebendo mensagem de texto da 

própria requerida confirmando o cancelamento em 30/09/2018 (id. n. 

22007400). Em aludida confirmação de cancelamento não há qualquer 

ressalva quanto a necessidade de proceder com outros contatos a fim de 

ver canceladas também as cobranças, pelo contrário, o cancelamento 

restou prontamente confirmado. Da análise da contestação, verifico que a 

reclamada não impugnou os documentos e alegações da parte autora, 

limitando-se a aduzir que a gerencia das cobranças não lhe cabe. 

Ademais a requerida em nenhum momento comprova a utilização de 

qualquer serviço por parte do autor após o cancelamento, nem mesmo que 

a assinatura permanece em aberto aguardando outra providencia da 

parte, devendo suportar as consequências legais em virtude da 

insuficiência probatória. Cabe ainda um adendo, no sentido de que a 

responsabilidade em demandas que envolvem direito do consumidor é 

solidária, não podendo a requerida atribuir a responsabilidade a terceiro 

que, consoante aduz, também atuou no fornecimento dos serviços, para 

se ver desvinculada da obrigação que assumiu quando do início da 

relação contratual. À vista de tais fatos, não resta alternativa senão 

reconhecer a ilegalidade das cobranças lançadas na fatura do cartão de 

crédito do autor após o cancelamento da assinatura, que se deu em 

30/09/2018. Com efeito, cabível a restituição dos valores indevidamente 

descontados, isto na forma do art. 42, parágrafo único, do CDC, ou seja, 

em dobro, acrescido de correção monetária e juros legais. Também se 

mostra cabível o pedido de indenização por dano moral. Como cediço que 

para configurar a responsabilidade civil da requerida, responsabilidade 

essa que é objetiva ou sem culpa, importante se faz a observância de 

certos requisitos, e para tanto, o art. 186 do Código Civil traz os 

pressupostos ou elementos da responsabilidade aquiliana. “Art. 186. 

Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, 

violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, 

comete ato ilícito.” Conforme ensina o professor Carlos Roberto 

Gonçalves, o “artigo supracitado evidencia que quatro são os elementos 

essenciais da responsabilidade civil: ação ou omissão, culpa ou dolo do 

agente, relação de causalidade, e o dano experimentado pela vítima” 

(Responsabilidade Civil, 8ª Ed. de acordo com o novo Código Civil. São 

Paulo: Saraiva, 2003, p. 31 – Grifo nosso). Desta citação, extraem-se os 

requisitos essenciais. O primeiro requisito consiste na verificação de uma 

conduta antijurídica, que abrange comportamento contrário ao direito, por 

comissão ou omissão, sem necessidade de indagar se houve ou não o 

propósito de malfazer. Na sequência, a culpa ou dolo do agente formam o 

elemento subjetivo da responsabilidade civil, devendo ser verificada a 

existência de intenção do agente na realização da conduta ilícita ou de 

violação a dever genérico e objetivo de cuidado imposto pelo direito. Como 

terceiro requisito, é preciso o estabelecimento de um nexo de causalidade 

entre conduta e dano, de forma a se precisar que o dano decorre da 

conduta antijurídica, ou, em termos negativos, que, sem a verificação do 

comportamento contrário ao direito, não teria havido atentado ao bem 

jurídico. Por último, é necessária a existência de um dano, tomada a 

expressão no sentido de lesão a um bem jurídico, seja este de ordem 

material ou imaterial, de natureza patrimonial ou não patrimonial. Se 

presentes esses elementos essenciais, impõe-se o dever indenizatório. In 

casu, é incontroversa a conduta da requerida, consistente em realizar o 

lançamento de cobranças inerentes a serviços já cancelados. Quanto ao 

elemento subjetivo da responsabilidade civil, não precisaria ser provado, 

diante da responsabilidade civil objetiva da requerida, decorrente da 

relação de consumo. O nexo de causalidade é fato notório, pois as 

cobranças indevidas tem como consequência lógica a utilização do limite 

do crédito do autor, já que se viu diante de cobranças e necessitou 

intentar a presente demanda para ver cessar os lançamentos e, ainda 

assim, deparou com a resistência da parte requerida. É evidente que a 

conduta da requerida ultrapassou a mera cobrança indevida, isto porque, 

mesmo após solicitado e confirmado o cancelamento mediante contato 

direto com a requerida, esta se limita a informar, quando acionada em 

juízo, que não lhe competia proceder com o cancelamento das cobranças. 

Frise-se, ainda, não há necessidade da efetiva comprovação dos 

prejuízos sofridos pelo autor. Em tais casos, a concepção atual da 

doutrina orienta-se no sentido de que a responsabilização do agente 

causador do dano moral opera-se por força do simples fato da violação 

(dano in re ipsa). Verificado o evento danoso, surge a necessidade da 

reparação, não havendo que se cogitar da prova do prejuízo, se 

presentes os pressupostos legais, para que haja a responsabilidade civil 

(nexo de causalidade). Posto isso, em razão da configuração dos 

requisitos ensejadores do dano moral e a comprovação da ilicitude das 

cobranças realizas pela ré, medida imperiosa a condenação da requerida 

ao pagamento de indenização ao autor. No tocante ao valor da 

condenação por dano moral, é baseado no prudente arbítrio judicial. Não 

existe um critério matemático ou uma tabela para a recompensa do dano 

sofrido, mas a paga deve representar para a vítima uma satisfação, capaz 

de amenizar ou suavizar o mal sofrido. E, de outro lado, de significar para 

o ofensor um efeito pedagógico no sentido de inibir reiteração de fatos 

como esse no futuro. O valor não pode ser excessivo a ponto de ensejar 
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o enriquecimento sem causa, mas também inexpressivo a ponto de ser 

insignificante. Destarte, considerando todas as circunstâncias que 

envolveram os fatos, tenho que a quantia abaixo fixada, se não consegue 

reverter a situação da parte autora ao “status quo ante”, pelo menos lhe 

proporciona uma compensação pela dor sofrida. Diante do exposto, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, 

para confirmar a decisão interlocutória que fez cessar as cobranças 

lançadas pela requerida na fatura do cartão de crédito do autor, inerente 

aos serviços discutidos nesses autos, bem como, para DETERMINAR a 

restituição em dobro das parcelas indevidamente cobradas após o mês de 

setembro/2018 até julho/2019, devidamente acrescidas de correção 

monetária a partir do efetivo prejuízo e juros de 1% ao mês contados a 

partir do evento danoso, e ainda, CONDENAR a reclamada a pagar ao 

reclamante a quantia de R$ 1.000,00 (um mil reais), a título de indenização 

por DANOS MORAIS, acrescida de correção monetária, a partir desta 

sentença (Sum. 362 do STJ) e juros moratórios a partir do evento danoso. 

Deixo de condenar o autor ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios em virtude do exposto no artigo 55 da Lei n.º 

9.099/95. PRECLUSO o prazo recursal, não havendo manifestação da 

parte interessada no cumprimento de sentença, ARQUIVEM-SE os autos 

com as baixas e anotações de praxe. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Rafael Depra Panichella Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000174-91.2018.8.11.0094

Parte(s) Polo Ativo:

ANA PAULA DOS SANTOS DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCISCO ASSIS DIAS DE FREITAS OAB - MT5802-A (ADVOGADO(A))

AGNALDO VALDIR PIRES OAB - MT0010999S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ARLINDO BORGES DA SILVA JUNIOR (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TABAPORÃ DESPACHO Processo: 

1000174-91.2018.8.11.0094. EXEQUENTE: ANA PAULA DOS SANTOS DA 

SILVA EXECUTADO: ARLINDO BORGES DA SILVA JUNIOR Vistos, etc. Em 

petição de Id. n. 2657950 a parte autora requer a expedição de ofícios 

para as empresas de telefonia, saneamento básico, energia, receita 

federal e junta comercial, no intuito de obter o endereço da parte adversa, 

com o fito de dar prosseguimento ao feito, eis que as tentativas de citação 

anteriores não obtiveram êxito. Ao contrário do que pretende a parte 

autora, a orientação jurisprudencial majoritária é no sentido de que cabe à 

parte interessada diligenciar em entidades, órgãos públicos ou privados, 

em busca de informações que lhe possam ser úteis no processo, para a 

realização de atos processuais. Para que tal incumbência 

excepcionalmente seja transferida ao Judiciário, é preciso que o litigante 

demonstre cumulativamente, a impossibilidade de obter os documentos 

pretendidos, após o esgotamento das vias administrativas a ela 

disponíveis para o recebimento das informações relativas à parte 

requerida, e que, ainda assim, seu esforço foi inútil. Nesse sentido já 

reiterou o Superior Tribunal de Justiça: Não cabe ao Judiciário substituir a 

parte autora nas diligências que lhe são cabíveis para demandar em juízo 

(STJ, 2ª Turma, REsp n° 306.570/SP, Rel. Min. Eliana Calmon; j. 18/10/2001; 

DJ 18/02/2002, p. 340). Inúmeros órgãos, tais como SERASA/SPC, 

DETRAN, Cartórios de Registro de Imóveis, Juntas Comerciais etc., 

prestam informações diretamente às partes, mediante procedimentos 

administrativos próprios, sem necessidade de intervenção da autoridade 

judicial, sendo certo que compete ao litigante interessado promover sponte 

própria diligências perante tais órgãos. Em suma, a intervenção judicial 

para obtenção das informações pretendidas pela parte autora somente é 

possível após a comprovação idônea de que as vias administrativas foram 

esgotadas, o que, à evidência, não é o caso dos autos. Isto posto, 

INDEFIRO o pedido de Id. n. 2657950 e INTIMO a parte autora para que, no 

prazo de 10 dias, indique o endereço da parte demandada, sob pena de 

extinção do feito, nos termos do art. 485 do CPC. CITE-SE a parte 

reclamada. Do contrário, CERTIFIQUE-SE e retornem os autos conclusos 

para extinção. Às providências. Rafael Depra Panichella Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000359-95.2019.8.11.0094

Parte(s) Polo Ativo:

AMILTON GOMES PEREIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIO DE DEUS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TABAPORÃ SENTENÇA Processo: 

1000359-95.2019.8.11.0094. REQUERENTE: AMILTON GOMES PEREIRA 

REQUERIDO: MARCIO DE DEUS Vistos, etc. Ausente o relatório, com fulcro 

no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. Fundamento. Decido. Trata-se de ação de 

reclamação formulada por Amilton Gomes Pereira em desfavor de Marcio 

de Deus, alegando que no ano de 2013 vendeu uma motocicleta para um 

terceiro, o qual, por sua vez, alienou ao reclamado, tendo o reclamado se 

comprometido a realizar a transferência. Verbera que no ano de 2018 

obteve a informação que o reclamado não havia quitado o IPVA e o 

Licenciamento desde o ano de 2015, fato que ensejou a inscrição de seu 

nome em dívida ativa. Ao final, informa que entrou em contato com o 

reclamado, que este se comprometeu a quitar os débitos, porém se 

manteve inerte, razão pela qual acabou adimplindo parte dos débitos e 

pugna pelo ressarcimento, além da condenação do reclamado ao 

pagamento dos demais débitos e transferência do veículo para seu nome. 

Pois bem, antes de qualquer oura digressão jurídica, verifico que o 

reclamado foi devidamente citado dos termos da presente ação, bem como 

que foi intimado para comparecer à sessão de conciliação, consoante 

aviso de recebimento acostado em id. n. 24225508. A Lei nº 9.099/95 é 

bastante clara em seu artigo 20: “Não comparecendo o demandado à 

sessão de conciliação ou à audiência de instrução e julgamento, 

reputar-se-ão verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial, salvo se o 

contrário resultar da convicção do juiz”. Assim, tem-se que o reclamado é 

revel. Todavia, apesar de já haver nos autos elementos suficientes para o 

julgamento antecipado da lide, conforme se verifica na parte final do r. 

artigo a revelia não implica na procedência total do pedido, pois trata-se de 

presunção relativa. Ainda neste sentido tem-se que “os fatos é que se 

reputam verdadeiros; a revelia tem seus efeitos restritos à matéria de fato, 

excluídas as questões de direito’ (RTFR 159/73)”. Somando: “A presunção 

de veracidade dos fatos alegados pelo autor em face à revelia do réu é 

relativa, podendo ceder a outras circunstâncias constantes dos autos, de 

acordo com o princípio do livre convencimento juiz (RSTJ 20/252, não 

conheceram, maioria)”. Com fulcro no princípio do livre convencimento do 

magistrado e levando-se em consideração os documentos juntados pelo 

autor, de rigor a improcedência dos pedidos. O autor junta em id. n. 

22470238 cópia da autorização para transferência de propriedade de 

veículo ainda sem qualquer preenchimento, não constando os dados 

inerentes a alienação que possibilitariam a transferência da propriedade 

do veículo. Além disso, o autor permanece na posse de aludida 

autorização há mais de cinco anos desde a referida alienação, de modo 

que, não pode alegar que não tinha conhecimento da negativa de 

transferência, ou que somente aguardava o reclamado lhe procurar para 

transferir o veículo. A providencia inerente a transferência do veículo em 

um primeiro compete ao adquirente, nos termos do art. 123, parágrafo 

primeiro, do Código de Transito Brasileiro, no entanto, caso não proceda 

com o cumprimento de tal providencia, o antigo vendedor deve formalizar a 

comunicação da venda junto ao Detran, consoante art. 134, do mesmo 

Diploma Legal, in verbis: “Art. 134. No caso de transferência de 

propriedade, o proprietário antigo deverá encaminhar ao órgão executivo 

de trânsito do Estado dentro de um prazo de trinta dias, cópia autenticada 

do comprovante de transferência de propriedade, devidamente assinado e 

datado, sob pena de ter que se responsabilizar solidariamente pelas 

penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação. 

Parágrafo único. O comprovante de transferência de propriedade de que 

trata o caput poderá ser substituído por documento eletrônico, na forma 

regulamentada pelo Contran.” O reclamante durante todos os anos que 

decorreram desde a alienação possuía em mãos o comprovante de 

transferência, deixando de se preocupar com o preenchimento a fim de 

formalizar a alienação e possibilitar a transferência, sequer a 

comunicação ao órgão executivo de transito cuidou de se atentar. A 

providencia de transferência não compete exclusivamente ao comprador, 

como leciona o artigo acima citado, sendo que, o reclamante deixa de 

comprovar que disponibilizou/remeteu ao comprador a autorização para 

transferência, ou que lhe procurou com essa finalidade, muito embora 

informe os dados de contato do comprador. O autor durante todos esses 

anos permanece com o documento necessário para realizar a 

transferência, fato que importa em reconhecer que este não ostenta o 

direito de exigir da parte adversa a obrigação de realizar a transferência, 

porquanto não a viabilizou, nem mesmo de ser ressarcido nos valores 
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adimplidos, isto porque, não comprovada a tradição do bem ao reclamado. 

Ressalta-se que o autor não comprovou que a tradição do veículo ocorreu 

em favor do reclamado, não havendo qualquer documento nesse sentido. 

Nos termos do artigo 373, I, do CPC, o ônus da prova incumbe a quem 

alega, in verbis: “Art. 373. O ônus da prova incumbe: I – ao autor, quanto 

ao fato constitutivo do seu direito;” Logo, cabia a parte reclamante instruir 

o petitório inicial com documento hábil a comprovar que se diligenciou no 

sentido de cumprir as providencias inerentes a alienação do veículo 

automotor, até mesmo junto aos órgãos de transito, bem como, que 

ocorreu a tradição do veículo litigado ao reclamado. Desse modo, a 

obrigação de fazer e o pedido de ressarcimento devem ser julgados 

improcedentes, cabendo ao reclamante se diligenciar no sentido de 

regularizar administrativamente a venda do bem. Ao arremate destaca-se 

o entendimento que emana da Turma Recursal de nosso Estado, no 

julgamento de caso análogo: RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE 

OBRIGAÇÃO DE FAZER – PARTE AUTORA PLEITEIA A EXCLUSÃO DO 

SEU NOME COMO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO – AUSÊNCIA DE 

COMPROVAÇÃO DA VENDA DOS VEÍCULOS – INEXISTÊNCIA DE 

COMUNICAÇÃO DA VENDA AO ÓRGÃO ESTADUAL DE TRÂNSITO – 

NECESSIDADE DE COMUNICAÇÃO DO VEÍCULO PARA QUE HAJA A 

DESOBRIGAÇÃO DO PROPRIETÁRIO OU COMPROVAÇÃO DA TRADIÇÃO 

PARA DESONERAÇÃO DA OBRIGAÇÃO – ÔNUS DO RECLAMANTE – 

SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA PELO SEUS PRÓPRIOS 

FUNDAMENTOS – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. O Ministério 

Público deixou de manifestar, em razão de ausência de interesse público 

ou social justificador da sua participação. 2. No caso dos autos o autor 

alega que efetuou a venda de 01 (um) veículo, FORD/CORCEL, ano 

fab./ano modelo: 1976, placa: JYH 2931, código do RENAVAM: 

126009821, para terceira pessoa da qual não se recorda o nome ou 

qualquer dado apto a sua identificação, bem como aduz que esta sendo 

cobrado por encargos tributários referentes aos citados veículos, vez que 

que não foram feitas as devidas transferências junto ao 

Reclamado/Recorrido. 3. Pois bem, vislumbro que não restou demonstrado 

nos autos a existência de tradição, entrega do veículo a terceiro, bem 

como o autor sequer menciona datas e nome de terceiro. Ainda, 

verifica-se que inexiste comunicação da venda junto ao órgão estadual de 

trânsito. 4. O ônus administrativo atinente à transferência do veículo recai 

primeiramente sobre o proprietário (adquirente), que deverá comunicar a 

compra ao órgão de trânsito para fins de efetivar a devida transferência 

administrativa (art. 123, § 1º do CTB). Caso assim não proceda, o antigo 

proprietário deverá proceder à comunicação de venda junto ao Detran, 

conforme artigo 134 do CTB. 5. Não realizada comunicação de venda, a 

parte Reclamante é responsável pelos encargos tributários/não tributários 

concernente ao veículo. 6. Sendo assim, verifica-se que o reclamante não 

desincumbiu com ônus que lhe competia, já que não restou consignado 

nos autos indícios mínimo de prova do alegado. 7. Além do mais, incabível 

alegação de “decisões surpresas” ou desrespeito ao “contraditório e da 

ampla defesa”, notadamente quando a parte sequer indica quais provas 

pretende produzir ou testemunhas que pretende arrolar. 8. Sentença de 

improcedência mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do 

artigo 46 da Lei n.º 9.099/95. 9. Recurso conhecido e improvido. 

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. Sentença 

mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da 

Lei nº 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará 

apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação 

sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios 

fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”. HONORÁRIOS 

E VERBAS SUCUMBENCIAIS. Condeno o recorrente ao pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios, que, nos moldes do artigo 

55 da Lei 9099/95, fixo em 15% sobre o valor da causa, ressalvada a 

suspensão ante a gratuidade de justiça anteriormente concedida. 

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. É como voto. Patrícia Ceni Juíza de 

Direito – Relatora (N.U 0030399-57.2010.8.11.0041, TURMA RECURSAL, 

PATRICIA CENI DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 

27/09/2019, Publicado no DJE 01/10/2019) Ressalta-se que a revelia 

decretada não implica na procedência do pedido, pois trata-se de 

presunção relativa, a qual restou superada em razão do cenário e 

documentos que foram juntados com a exordial. Diante do exposto, e com 

fulcro no artigo 373, I, c/c artigo 487, I, ambos do Código de Processo Civil, 

JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado na presente reclamação, e, via 

de consequência, DECLARO EXTINTO O FEITO COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO. Deixo de condenar o autor ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei n.º 

9.099/95. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Após o trânsito em julgado, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações de praxe. Rafael Depra 

Panichella Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000235-49.2018.8.11.0094

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO MENEZES MAGALHAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAGAIVER BAESSO DOS SANTOS OAB - MT21081-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MS7785-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TABAPORÃ SENTENÇA Processo: 

1000235-49.2018.8.11.0094. REQUERENTE: LEANDRO MENEZES 

MAGALHAES REQUERIDO: CLARO S.A. Vistos, etc. Dispenso o relatório 

em razão da disposição contida no artigo 38 da Lei n. 9.099/95. 

Fundamento e decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese 

que comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do 

artigo 355 do CPC, não havendo a necessidade de dilação probatória: “O 

juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução 

de mérito, quando: I - não houver necessidade de produção de outras 

provas;(...)” Apenas para situar a questão, o autor ajuizou a presente 

AÇÃO DECLARATÓRIA de INEXISTÊNCIA de DÉBITO c/c DANOS MORAIS 

e PEDIDO de TUTELA de URGÊNCIA, aduzindo, em síntese, que contratou 

os serviços da requerida, porém, passado algum tempo, enfrentou 

problemas financeiros e atrasou algumas prestações inerentes a 

contratação. Verbera que procurou a empresa requerida e regularizou 

sua pendencia, bem como, cancelou a contratação, contudo, 

posteriormente fora surpreendido com a notícia que seu nome estava 

negativado por suposto inadimplemento junto a requerida. A reclamada 

apresentou sua contestação alegando, que o autor não solicitou o 

cancelamento, não tendo praticado nenhum ato ilícito, tendo o autor 

contratados os serviços e as cobranças lançadas são inerentes a 

utilização, ao passo que, o cancelamento ocorreu em virtude da 

inadimplência do autor. Posto isso, antes de qualquer outra digressão 

jurídica, há que se esclarecer que as disposições previstas no Código de 

Defesa do Consumidor são perfeitamente aplicáveis ao presente caso, 

uma vez que as partes amoldam-se perfeitamente aos conceitos de 

consumidor e fornecedor previstos no referido Diploma Legal. A inversão 

do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC é um direito do 

consumidor que facilita sua defesa na atuação em juízo, efetivando o 

princípio da isonomia material. No caso em tela, verifica-se a 

hipossuficiência do autor na relação jurídica consumerista, eis que, 

segundo as regras ordinárias de experiência comum, terá dificuldades em 

provar suas alegações devido à falta de condições técnicas ou 

impossibilidade de trazer certos documentos aos autos. Nesta situação, a 

parte mais forte na relação de consumo (fornecedor) pode e deve 

produzir provas capazes de ilidir as alegações feitas pelo consumidor. 

Dessa forma, existe a inversão do ônus da prova em favor do autor. Além 

disso, a responsabilidade da parte requerida é objetiva, tendo em vista 

tratar-se de responsabilidade civil decorrente de relação de consumo, à 

luz do disposto no art. 2º, caput, § 1º, art. 6º, VI, do CDC. Da análise dos 

autos, verifica-se que realmente não há dúvidas de que a ré tenha 

negativado o nome do autor, restando, porém, esclarecer se tal foi ou não 

devida. Da análise da contestação, verifica-se que a parte requerida 

produz provas capazes de superar as alegações do autor, o qual intentou 

a presente demanda e não forneceu sequer um número de protocolo 

inerente ao suposto contato que manteve com a requerida para requerer o 

cancelamento, nem mesmo os comprovantes de pagamento do debito que 

afirma ter regularizado foram juntados. O autor afirma que quitou todos os 

débitos em atraso inerente a relação contratual que mantinha com a 

requerida, porém, na junta comprovante de tal quitação. O autor também 

alega que requereu o cancelamento dos serviços outrora contratados, 

contudo, deixa de informar a data em que tal cancelamento ocorreu, o 

número do protocolo de atendimento, além de outros dados básicos. De 

outro lado, a requerida comprova o histórico da relação contratual que 

mantinha com o autor, descrevendo o pacote de serviços contratados, os 

históricos de contatos mantidos pelo autor, e a inexistência de quitação, 
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que deu azo ao cancelamento, juntando as telas sistêmicas de id. n. 

22867729, as quais não foram impugnadas pela parte autora. Como se vê, 

a requerida cumpriu com o ônus que lhe competia na presente relação 

consumerista, produzindo provas que, repita-se, não foram impugnadas, e 

comprovam a relação do autor com o débito, além das demais 

circunstancias que envolveram os fatos. À vista de tais fatos, não resta 

alternativa senão reconhecer a legalidade das cobranças que deram azo 

a restrição creditícia discutida nesses autos e, por decorrência lógica, 

julgar improcedente o pedido de indenização por dano moral. Como cediço 

que para configurar a responsabilidade civil da requerida, 

responsabilidade essa que é objetiva ou sem culpa, importante se faz a 

observância de certos requisitos, e para tanto, o art. 186 do Código Civil 

traz os pressupostos ou elementos da responsabilidade aquiliana. “Art. 

186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou 

imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que 

exclusivamente moral, comete ato ilícito.” In casu, é incontroversa a 

conduta da requerida, consistente em realizar a inscrição do nome do 

autor no cadastro dos inadimplentes, porém, tal inscrição decorre da 

inadimplência do próprio autor, não restando violado direito do autor, por 

ser a inscrição legitima, tal como comprovado a requerida. Diante do 

exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial e, nos 

termos do art. 487, I, do CPC, DECLARO EXTINTO o feito com resolução de 

mérito. Deixo de condenar o autor ao pagamento das custas processuais 

e honorários advocatícios em virtude do exposto no artigo 55 da Lei n.º 

9.099/95. PRECLUSO o prazo recursal ARQUIVEM-SE os autos com as 

baixas e anotações de praxe. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Rafael 

Depra Panichella Juiz de Direito

Comarca de Tapurah

Vara Única

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001426-53.2019.8.11.0108

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT9708-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARISTELA APARECIDA DA ROSA (EXECUTADO)

DELVINO FIABANI (EXECUTADO)

 

Impulsiono os autos para a Intimação da parte Requerente, por intermédio 

de seu procurador, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, apresente o 

pagamento da guia de diligência ao Oficial de Justiça, com vistas ao 

cumprimento do Despacho de ID nº 28711928, sob pena de extinção do 

feito.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001430-90.2019.8.11.0108

Parte(s) Polo Ativo:

INACERES AGRICOLA LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUILHERME HENRIQUE SCHRANK OAB - SP378112 (ADVOGADO(A))

EMILENE APARECIDA MARTINS E SOUZA OAB - SP262785 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO LUIS DO NASCIMENTO (EXECUTADO)

 

Impulsiono os autos para a intimação do Requerente, por intermédio de seu 

procurador, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, apresente nos autos 

guia de diligências para prosseguimento do feito, sob pena de sua 

extinção.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000297-76.2020.8.11.0108

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO ANDRADE DE CARVALHO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIANDRA GOMES OAB - MT21503/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GERENCIA EXECUTIVA DO INSS - CUIABÁ-MT (REU)

Magistrado(s):

BRUNO CESAR SINGULANI FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

TAPURAH DESPACHO Processo: 1000297-76.2020.8.11.0108. AUTOR: 

JOAO ANDRADE DE CARVALHO REU: GERENCIA EXECUTIVA DO INSS - 

CUIABÁ-MT Vistos, etc. Intime-se o autor para emendar a inicial no prazo 

de 15 (quinze) dias, haja vista que o petitório aparenta estar sem suas 

páginas seguintes a primeira, sob pena de indeferimento. Decorrido o 

prazo certifique-se e tornem conclusos. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Tapurah/MT, data do sistema. BRUNO CÉSAR SINGULANI 

FRANÇA Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1000213-75.2020.8.11.0108

Parte(s) Polo Ativo:

CELINA DE SOUZA (INVENTARIANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON FLAVIO DE ANDRADES OAB - MT0006730A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESPÓLIO DE MILITÃO JOSÉ DE SOUSA (ESPÓLIO)

Magistrado(s):

BRUNO CESAR SINGULANI FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE TAPURAH 

DESPACHO Número do Processo: 1000213-75.2020.8.11.0108 

REQUERENTE: INVENTARIANTE: CELINA DE SOUZA REQUERIDO: 

ESPÓLIO: ESPÓLIO DE MILITÃO JOSÉ DE SOUSA Vistos, etc. Trata-se de 

Pedido de Abertura de Inventário feito por CELINA DE SOUZA dos em bens 

deixados por ESPÓLIO DE MILITÃO JOSÉ DE SOUSA , todos qualificados 

nos autos. Verifica-se que estão preenchidos os requisitos dos artigos 

319 e 320 ambos do Código de Processo Civil. Defiro o pedido do benefício 

da assistência judiciária gratuita, nos termos do artigo 98 do Código de 

Processo Civil, que pode ser revogado a qualquer tempo. Dessa forma, 

nos termos do art. 616, inc. I, do CPC, NOMEIO COMO INVENTARIANTE o 

herdeiro, CELINA DE SOUZA , e DETERMINO a sua intimação pessoal para 

prestar compromisso de bem e fielmente desempenhar a sua função, no 

prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de remoção. Prestado o compromisso 

deverá o inventariante, dentro de 20 (vinte) dias contados da data em que 

prestou o compromisso, fazer as primeiras declarações, das quais se 

lavrará termo circunstanciado (art. 620, do CPC). Feitas as primeiras 

declarações, CITE-SE para os termos do inventário e da partilha, o 

cônjuge, o companheiro, os herdeiros e os legatários, bem como as 

Fazendas Públicas, e o Ministério Público, se houver herdeiro incapaz ou 

ausente, e o testamenteiro, se houver testamento. Sem prejuízo, 

publique-se edital com o prazo de 30 (trinta) para que atendam ao 

inventário quaisquer outros interessados que não tenham sido citados 

pessoalmente o nos termos do inciso III do art. 259 e art. 626, § 1º todos 

do CPC Após, concluídas todas as citações dar-se-á vista às partes em 

cartório, pelo prazo de 15 (quinze) dias, para se manifestarem sobre as 

primeiras declarações, nos termos do art. 627 do CPC. A Fazenda Pública, 

no prazo de 15 (quinze) dias, após a vista de que trata o art. 627, será 

intimada a informar ao juízo, de acordo com os dados que constam de seu 

cadastro imobiliário, o valor dos bens de raiz descritos nas primeiras 

declarações. Na sequência, não havendo impugnação, intime-se o 

inventariante para apresentar as Últimas Declarações, da qual se lavrará 

termo (art. 636, do CPC). Após, digam as partes no prazo de 15 (quinze) 

dias acerca das últimas declarações. Ouvidas as partes, não havendo 

impugnação, proceda-se com o cálculo do imposto intimando-se as partes 

a se manifestarem no prazo de 5 (cinco) dias, prazo comum que correrá 

em cartório, e, em seguida, a Fazenda Pública (art. 638, do CPC). Não 

havendo impugnação pelos interessados em relação ao valor apresentado 

para o imposto, o caso se resolve com a respectiva homologação do 

imposto e consequente recolhimento tributário, devendo o inventariante 

trazer os autos o respectivo comprovante de recolhimento. Por fim, 

havendo dívidas, o inventariante será intimado juntar aos autos o 

comprovante do pagamento da dívida, no prazo de 15 (quinze) dias. 

Concluída a fase de inventariança dos bens deixados pelo de cujus, com a 

quitação das dívidas do falecido que eventualmente forem apresentadas 

pelos credores, bem como recolhida a tributação, proceder-se-á com a 

fase de partilha dos bens. Por outro lado, não prestadas as primeiras 

declarações, certifique-se e façam os autos conclusos. Proceda-se as 
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intimações necessárias. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Tapurah/MT, data do sistema. BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-42 NOTIFICAÇÃO

Processo Número: 1000451-94.2020.8.11.0108

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO FRANCISCO FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEKSON DA SILVA SANTOS MONTEIRO OAB - MT0022106A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COLONIZADORA LEAO CRUZ LTDA - ME (REQUERIDO)

VALDIR HENNIG (REQUERIDO)

Magistrado(s):

BRUNO CESAR SINGULANI FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE TAPURAH 

DESPACHO Número do Processo: 1000451-94.2020.8.11.0108 

REQUERENTE: REQUERENTE: JOAO FRANCISCO FERREIRA REQUERIDO: 

REQUERIDO: VALDIR HENNIG, COLONIZADORA LEAO CRUZ LTDA - ME 

Vistos, etc. Trata-se do procedimento especial de jurisdição voluntária de 

Notificação Judicial movida por JOAO FRANCISCO FERREIRA em face de 

VALDIR HENNIG e outros , todos qualificados nos autos. Recebo a inicial, 

porquanto preenchidos os requisitos do art. 319 e 320 do Código de 

Processo Civil. NOTIFIQUE-SE o polo passivo da demanda, por carta (art. 

274); por mandado (art. 269), ou por meio eletrônico, sempre que possível 

(art. 270), nos termos da petição inicial. Efetivada a notificação o cartório 

deverá certificar nos autos, após, os autos serão entregues ao 

requerente (art. 729 NCPC), observadas as formalidades de praxe. Tudo 

cumprido, arquivem-se com as baixas necessárias. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Tapurah/MT, data do sistema. BRUNO CÉSAR 

SINGULANI FRANÇA Juiz de Direito

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 66938 Nr: 3269-07.2018.811.0108

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO - MT, DINAMARTE BARBOSA 

FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLOVIS APARECIDO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO FURIM - 

OAB:6543/MT, MARCELO HUCK JUNIOR - OAB:17976/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando do Nascimento 

Melo - OAB:9110/O, TOBIAS PIVA - OAB:20730/O

 Impulsiono os autos para promover a intimação do procurador do 

Assistente de Acusação, para que, no prazo de 05 (cinco) dias , 

manifeste-se nos autos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 72118 Nr: 1856-22.2019.811.0108

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MP-M

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FML

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cássio de Souza - 

OAB:21098-MS

 Impulsiono os autos para a intimação da parte Ré, por intermédio de seu 

procurador, para, no prazo de 05 (cinco) dias, apresentar Alegações 

Finais na forma de Memoriais.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000144-48.2017.8.11.0108

Parte(s) Polo Ativo:

ODILON GOMES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA CAROLINA BELLEZE SILVA OAB - MT9601-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDIMILSON GENARO PEREIRA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

TAPURAH JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE TAPURAH AVENIDA 

RIO DE JANEIRO, 223, CENTRO, TAPURAH - MT - CEP: 78.573-000 

CERTIDÃO Ante o teor da certidão do oficial de justiça (ID 29951014), bem 

como considerando que o requerido foi encontrado no mesmo endereço 

para citação e não houve comunicação de mudança de seu domicílio, 

impulsiono os autos a intimar a parte autora, por meio de sua procuradora, 

para no prazo de 5 dias, indicar com mais precisão o endereço do 

requerido a fim de efetuar a sua devida intimação da r. sentença. Tapurah, 

23 de abril de 2020. Carlyne Ortiz Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000296-96.2017.8.11.0108

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO GUSTAVO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA CAROLINA BELLEZE SILVA OAB - MT9601-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ILZA BATISTA DE ASSUNCAO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DAIANE DE FAVERI KIRNEV OAB - MT24103/O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TAPURAH SENTENÇA Processo: 

1000296-96.2017.8.11.0108. REQUERENTE: ANTONIO GUSTAVO DOS 

SANTOS REQUERIDO: ILZA BATISTA DE ASSUNCAO Vistos etc. Relatório 

dispensado conforme o disposto no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Trata-se 

de Ação de Cobrança que Antônio Gustavo dos Santos move em 

desfavor de Ilza Batista de Assunção. Em audiência de conciliação, 

realizada em data de 3.4.2018 a parte autora requereu a desistência da 

ação, e, no mesmo ato, a parte ré manifestou pela concordância com o 

pedido feito pelo autor, deixando inclusive, de apresentar contestação, 

conforme id. 12528658. Nos termos do estatuído no artigo 200, parágrafo 

único, do CPC/2015, a desistência da ação somente produz seus efeitos 

após a homologação Judicial. Ante o exposto, para que produza os seus 

jurídicos e legais efeitos, homologo o pedido de desistência da ação, e, em 

consequência, julgo extinto o processo, sem exame do mérito, com fulcro 

no disposto artigo 485, inciso VIII, do Novo Código de Processo Civil. 

Arquive-se este processo. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Nos termos 

do art. 40 da Lei 9.099/95, submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para 

apreciação e posterior homologação. Tapurah/MT 23 de julho de 2019. 

Fábia Cristina Walter Juíza Leiga

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000302-06.2017.8.11.0108

Parte(s) Polo Ativo:

ATUAL COMERCIO E IMPORTACAO DE SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS 

DE INFORMATICA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ASTOR BESKOW OAB - MT0016586A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIMAR MARQUES DO AMARAL COSTA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TAPURAH SENTENÇA Numero do Processo: 

1000302-06.2017.8.11.0108 REQUERENTE: REQUERENTE: ATUAL 

COMERCIO E IMPORTACAO DE SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS DE 

INFORMATICA LTDA - ME REQUERIDO: REQUERIDO: LUCIMAR MARQUES 

DO AMARAL COSTA Vistos, etc. A sentença dispensa relatório, 

consoante disposição do artigo 38, da Lei n. 9.099/95. HOMOLOGO por 

sentença, para que possa produzir seus jurídicos e legais efeitos, a 

desistência da ação (ID 29121246) e, via de consequência, julgo extinto o 

processo, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, VIII, do 

Código de Processo Civil. Revogo a liminar porventura deferida. Sem 

custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição. P.R.I. Com 

fundamento no art. 914 e 915 da CNGC, dou como transitada em julgado a 

sentença nesta data, desnecessária a intimação das partes. Ao arquivo, 

com baixa. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. TAPURAH/MT, 9 de 

março de 2020 . BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA Juiz de Direito
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000195-54.2020.8.11.0108

Parte(s) Polo Ativo:

CLEONICE ANTUNES DE LIRIO FROZZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KAROLINA PASKO DOS SANTOS FONSECA OAB - MT23579/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANA PAULA DE MELLO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TAPURAH Impulsiono os autos para redesignação 

da audiência, em razão da Portaria-Conjunta nº 281 que adotou medidas 

de prevenção ao contágio pela Pandemia COVID-19, suspendendo os 

prazos e atos até 30 de abril de 2020. TAPURAH, 23 de abril de 2020. 

ALESSANDRA NEVES DE SOUSA Analista Judiciária SEDE DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE TAPURAH E INFORMAÇÕES: AVENIDA 

RIO DE JANEIRO, 223, CENTRO, TAPURAH - MT - CEP: 78000-000 - 

TELEFONE: (66) 35471854

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000183-40.2020.8.11.0108

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIMEIRE FEITOSA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANDERVAL QUEIROZ VIEIRA JUNIOR OAB - MT0007875A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EXPRESSO SAO LUIZ LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ADRIANE PEREIRA DE LIMA OAB - GO0029761A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TAPURAH Impulsiono os autos para redesignação 

da audiência, em razão da Portaria-Conjunta nº 281 que adotou medidas 

de prevenção ao contágio pela Pandemia COVID-19, suspendendo os 

prazos e atos até 30 de abril de 2020. TAPURAH, 23 de abril de 2020. 

ALESSANDRA NEVES DE SOUSA Analista Judiciário SEDE DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE TAPURAH E INFORMAÇÕES: AVENIDA 

RIO DE JANEIRO, 223, CENTRO, TAPURAH - MT - CEP: 78000-000 - 

TELEFONE: (66) 35471854

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000183-40.2020.8.11.0108

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIMEIRE FEITOSA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANDERVAL QUEIROZ VIEIRA JUNIOR OAB - MT0007875A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EXPRESSO SAO LUIZ LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ADRIANE PEREIRA DE LIMA OAB - GO0029761A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 
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ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE TAPURAH E INFORMAÇÕES: AVENIDA 

RIO DE JANEIRO, 223, CENTRO, TAPURAH - MT - CEP: 78000-000 - 

TELEFONE: (66) 35471854

Ato Ordinatório Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL

Processo Número: 1000544-91.2019.8.11.0108

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA ANTUNES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LAURI LUIS STEFFANI OAB - 445.554.409-78 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RONAIR OLIVEIRA DA COSTA (REQUERIDO)

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL DE TAPURAH NUMERO DO PROCESSO: 

1000544-91.2019.8.11.0108 REQUERENTE: JOAO BATISTA ANTUNES 

REPRESENTANTE: LAURI LUIS STEFFANI REQUERIDO: RONAIR OLIVEIRA 

DA COSTA Impulsiono os autos para promover a intimação da parte 

autora, por seu procurador, , para que, no prazo de 10 (dez) dias, se 

manifeste quanto a certidão, documento ID 27560177 destes autos. 

Rogério Soares de Barros Técnico Judiciário

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000310-80.2017.8.11.0108

Parte(s) Polo Ativo:

ATUAL COMERCIO E IMPORTACAO DE SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS 

DE INFORMATICA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ASTOR BESKOW OAB - MT0016586A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DANIEL DA SILVA SANTOS (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

TAPURAH JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE TAPURAH AVENIDA 

RIO DE JANEIRO, 223, CENTRO, TAPURAH - MT - CEP: 78.573-000 

CERTIDÃO Certifico que decorreu o prazo para a parte autora manifestar 

nos autos, assim, impulsiono os autos para intimar o requerente, por meio 

de seu procurador, para no prazo de 5 dias dar prosseguimento ao feito 

sob pena de extinção nos termos do art. 485,III, CPC. Tapurah, 23 de abril 

de 2020 Carlyne Ortiz Analista Judiciária

Comarca da Terra Nova do Norte

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA Nº 011/2020-DF

A Excelentíssima Senhora Doutora JANAÍNA REBUCCI DEZANETTI, Juíza 

Diretora do Foro da Comarca de Terra Nova do Norte, Estado de Mato 

Grosso, no uso de suas atribuições legais,

CONSIDERANDO a decisão exarada no expediente CIA CIA 

0014148-38.2020.8.11.0000, autorizando o teletrabalho para os 

estagiários do Poder Judiciário;

 RESOLVE:

 Art. 1º Estabelecer que a partir do dia 23/04/2020, até o término de 

vigência da Portaria-Conjunta n. 281/2020, o estagiário de nível superior 

CARLOS DANIEL CASAGRANDE DA SILVA, matrícula 31.733, cumprirá 

jornada de trabalho de 04 (quatro) horas diárias, de forma remota, 

realizando minutas de processos (iniciais) do sistema PJE e despachos e 

devendo realizar relatório semanal sobre as atividades desenvolvidas.

 §1º. Quanto às 02 horas restantes da carga horária do estágio, ficará 

pendente para compensação quando o expediente forense voltar a ser 

presencial.

 Art. 2º Quanto aos estagiários MATHEUS LEMES DA ROSA, mat. 40771, 

SERGIO LUIZ CARDINALLI MENON, matrícula 40.772, ANA ALICE DA 

SILVA FRIGHETTO, matrícula 41.814 e ROMUALDO ZALESKI NETO, 

matrícula 42.200, ficarão dispensados do teletrabalho, para posterior 

compensação de horas, em razão do número reduzido de processos 

virtuais distribuídos nessa Comarca, durante esse período, os quais estão 

sendo movimentados pelos servidores em teletrabalho. Dessa forma, 

visando otimizar o trabalho desses estagiários, bem como em razão da 

previsão da demanda de trabalho ser aumentada com relação aos 

processos físicos, quando do retorno do expediente presencial, ficarão 

esses estagiários dispensados dos trabalhos durante esse período de 

teletrabalho, devendo ocorrer a devida compensação da carga horária 

integral, quando do retorno dos trabalhos presenciais.

Publique-se, registre-se, comunique-se e cumpra-se.

De Alta Floresta para Terra Nova do Norte / MT, 22 de abril de 2020.

Janaína Rebucci Dezanetti

Juíza de Direito

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000165-93.2017.8.11.0085

Parte(s) Polo Ativo:

SALETE DE MARCHI (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ALDO LOPES DE CARVALHO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RODRIGO GUIMARAES COLUCCI OAB - MT0021671A (ADVOGADO(A))

HELIO PEREIRA DE SOUZA OAB - MT0013911A (ADVOGADO(A))

VANA AMANCIO DA COSTA OAB - MT18920/O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TERRA NOVA DO NORTE Processo n.º: 

1000165-93.2017.8.11.0085 Autor: SALETE DE MARCHI Reclamada: ALDO 

LOPES DE CARVALHO RECLAMAÇÃO Vistos etc. Dispensado o relatório, 

a teor do art. 38 da Lei n° 9.099/95. Os Juizados Especiais foram criados 

para cuidar das causas de menor complexidade, por isso mesmo é 

norteado por princípios informadores, que sustentam todo o Sistema 

Especial, trazendo consigo a carga idealizada para garantir o amplo 

acesso ao Poder Judiciário, e principalmente a "rápida solução do conflito". 

Tais princípios estão enumerados no artigo 2° da Lei n° 9.099/95, que 

afirma que o processo será orientado pelos princípios da oralidade, 

simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade. Assim é 

que, além de simplificar o procedimento, que será sempre norteado por 

aqueles princípios, também dotou o legislador os Juizados de métodos 

próprios para diminuir a burocracia e ainda acelerar a prolação das 

decisões judiciais; desta forma, eliminou a necessidade do relatório nas 

sentenças, e também estabeleceu que ela deverá conter apenas os 

elementos de convicção do julgador, com breve resumo dos fatos 

relevantes "ocorridos em audiência", se houver é óbvio (art. 38 da Lei n° 

9.099/95). Ao sentenciar, o Juiz deve adotar no Sistema dos Juizados 

Especiais, caso a caso, a decisão que entender mais justa e equânime 

atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem comum (art. 6°), 

não resultando inclusive em julgamento "extra petita" aquele que o 

julgador, ao acolher ou rejeitar o pedido, utilizar de fundamento legal 

diverso do mencionado na inicial. Assim é pacífico que: "O Juiz não está 

obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha 

encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a 

ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a 

um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). As sentenças nos 

Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados no art. 2º e art. 38 da 

Lei n° 9.099/95 c.c art. 1.046, § 2º e § 4º, do CPC c.c Enunciados nº 161 e 

162 do FONAJE. Desta forma, atrelado às orientações supra, passo a 

proferir a sentença. Trata-se de RECLAMAÇÃO, estando as partes 

devidamente qualificadas em epígrafe, pugnando nos termos deduzidos na 

inicial. Preliminarmente, denoto que a solução da lide demanda a produção 

de prova pericial de natureza complexa sendo imprescindível ao deslinde 

do ponto controvertido no litígio. Citada para defender-se, a empresa 

demandada trouxe aos autos contestação e manifestou 

RECONHECIDAMENTE por este juízo versões conflitantes apresentadas 

acerca dos fatos que ensejam a presente demanda, desta feita, que 

vislumbra-se pela necessária prova pericial ou parecer técnico 

especializado acerca de delinear o que realmente ocorreu quando do 

incêndio noticiado. Desta feita, que a alegação da reclamante de que 

houve culpa somente do demandado, aliada aos elementos trazidos pela 

defesa em sua peça de defesa, chega-se à conclusão de que há 

necessidade de prova mais acurada para se chegar a uma solução justa 

da lide, ou seja, a produção de prova pericial específica, o que refoge a 

competência deste juizado. Conforme dispõe o artigo 3º, “caput”, da Lei 

Federal n.º 9.099/1995, o Juizado Especial Cível tem competência para 

conciliação, processo e julgamento das causas cíveis de menor 

complexidade. Fica afastada, portanto, a competência desta justiça 
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especializada quando a matéria debatida depende de prova complexa para 

solução da controvérsia. Assim, analisando os autos, resta evidente que 

se trata de uma causa complexa, em que necessita de maiores 

esclarecimentos técnicos, de profissionais especializados para que se 

possa ter segurança no julgamento. A competência do Juízo é um dos 

pressupostos processuais, que deve ser observado pelo Juiz, ainda que 

não alegado pelas partes, como é o caso, por se tratar de princípio de 

ordem pública. Assim, o Magistrado tem a obrigação legal de analisar se 

estão presentes os pressupostos processuais, dentre eles a competência 

do Juízo. Neste sentido, temos: (Procedimento do Juizado Especial Cível 

247690420148110001/2015, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, 

Turma Recursal Única, Julgado em 11/02/2015, Publicado no DJE 

11/02/2015). (original sem negrito). RECURSO INOMINADO – ALEGAÇÃO 

DE INSCRIÇÃO INDEVIDA – ALEGAÇÃO DE NÃO CONTRATAÇÃO DE 

CARTÃO DE CRÉDITO – APRESENTAÇÃO DE CONTRATO 

SUPOSTAMENTE FIRMADO PELO RECORRIDO – SEMELHANÇA ENTRE AS 

ASSINATURAS – NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL – EXTINÇÃO DO 

PROCESSO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Havendo a juntada do 

contrato assinado pela parte Recorrente e sendo semelhantes as 

assinaturas, imperiosa a necessidade de realização de perícia 

grafotécnica, a qual não se coaduna com os princípios que norteiam os 

Juizados Especiais. Reformada, pois, a sentença que julgou parcialmente 

procedente a ação, para extinguir o processo com base na complexidade 

da causa pela necessidade de perícia grafotécnica, quando demonstrada 

a sua necessidade. (Procedimento do Juizado Especial Cível 

352688120138110001/2015, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, 

Turma Recursal Única, Julgado em 11/02/2015, Publicado no DJE 

11/02/2015). (original sem negrito). CONSUMIDOR. CONTRATO DE 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. TRATAMENTO ESTÉTICO. REAÇÃO AO 

PRODUTO. NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA. CAUSA COMPLEXA. 

RECONHECIMENTO DA INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Acórdão elaborado 

em conformidade com o disposto no art. 46. da Lei 9.099/1995, e arts. 12, 

inciso IX, 98 e 99 do Regimento Interno das Turmas Recursais. 2. 

RECONHECIMENTO DA PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO - 

PROVA PERICIAL - A incompetência dos Juizados Especiais para análise 

da matéria ante a necessidade de prova pericial só se justifica quando a 

causa assumir complexidade fático-probatória que torne inviável o 

procedimento inicialmente adotado, como ocorreu nos autos. 3. O julgador 

é o destinatário da prova. Deve ele determinar ou deferir a produção das 

provas indispensáveis à formação do seu convencimento. Nesse sentido, 

o deslinde da presente controvérsia demanda a produção de prova 

pericial complexa para atestar o nexo de causalidade. A solução da lide 

está, assim, adstrita à realização da prova técnica de maior complexidade, 

já que a simples inspeção judicial não será suficiente para demonstrar se 

houve ou não falha na prestação do serviço da requerida que ensejou em 

danos sofridos pela autora. Até porque, não há provas suficientes nos 

autos para que este juízo decida sob a livre convicção de que houve culpa 

exclusiva de uma das partes. 4. Forçoso é reconhecer a incompetência 

absoluta dos Juizados Especiais para conhecer de matéria complexa. 

Sucede, segundo determina o artigo 51, II, da Lei 9.099/95, que o 

reconhecimento da incompetência dos Juizados Especiais não autoriza o 

declínio para o órgão competente, mas, sim, a extinção do processo sem 

julgamento de mérito, ressalvada a hipótese de interposição de nova 

demanda perante o Juízo competente. 5. Preliminar reconhecida. Recurso 

conhecido e desprovido. Conteúdo da sentença mantido. 6. Custas e 

honorários advocatícios pela Recorrente vencida, estes fixados em 10% 

(dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, na forma do caput do 

art. 55 da Lei dos Juizados Especiais. (TJ-DF - ACJ: 20140110200494 DF 

0020049-05.2014.8.07.0001, Relator: MARÍLIA DE ÁVILA E SILVA 

SAMPAIO, Data de Julgamento: 04/11/2014, 2ª Turma Recursal dos 

Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Publicação: Publicado 

no DJE : 18/11/2014 . Pág.: 263) RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. 

AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS. ALEGAÇÃO DE FALHA 

NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CONSERTO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. 

MOTOR DEFEITUOSO. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA 

TÉCNICA PARA A APURAÇÃO DOS DANOS E DAS SUPOSTAS CAUSAS. 

COMPLEXIDADE. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. 

MANUTENÇÃO DA SENTENÇA, POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. 

RECURSO IMPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71007402860, Primeira Turma 

Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: José Ricardo de Bem Sanhudo, 

Julgado em 20/02/2018). (TJ-RS - Recurso Cível: 71007402860 RS, 

Relator: José Ricardo de Bem Sanhudo, Data de Julgamento: 20/02/2018, 

Primeira Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 

23/02/2018) A Lei nº 9099/95 é clara ao estabelecer a competência dos 

Juizados Especiais para processar e julgar, tão-somente, causas cíveis 

de menor complexidade. De acordo com o inciso II do artigo 51, da Lei nº 

9.099/95, extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei: “II – 

quando inadmissível o procedimento instituído por esta Lei ou seu 

prosseguimento, após a conciliação;” Havendo a necessidade perícia a 

jurisprudência, consulte-se a jurisprudência pátria: JUIZADO PROVA 

COMPLEXA INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA INDISPENSÁVEL À PROVA 

PERICIAL FORMAL PROVA COMPLEXA INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO 

JUIZADO ESPECIAL EM RAZÃO DA MATÉRIA INAPLICABILIDADE DO 

PROCEDIMENTO PREVISTO NA LEI 9.099/95 PROCEDIMENTO EXTINTO SEM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO. Boletim nº 100 JUIZADO ESPECIAL PERÍCIA 

TÉCNICA INCOMPETÊNCIA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (LEI 9.099/95) REDE 

DE ESGOTO PASSANDO PELO TERRENO VIZINHO POSSIBILIDADE DE 

DESVIO DO ESGOTO PELA REDE DISPONIBILIZADA PELA COPASA 

TRANSTORNOS NÃO COMPROVADOS NECESSIDADE DE PERÍCIA 

TÉCNICA. (2ª Turma Recursal / Belo Horizonte Rec. 0024.07.411.255-8 Rel. 

Edson de Almeida Campos Júnior. J. 01/06/2007). Boletim nº 99 Analisando 

atentamente os autos, observa-se que se mostra imperiosa a realização 

de perícia para aferir a veracidade da assinatura contestada, 

necessitando de uma perícia grafotécnica, o que não é amparado em sede 

de Juizados Especiais. Ademais, é de se notar que a realização da perícia 

no caso em comento fere os princípios da celeridade e simplicidade, 

plasmados no art. 2º e art. 35, ambos da Lei n.º 9.099/95. Outrossim, só é 

admitido a perícia informal em sede no micro sistema, entendimento 

consolidado com enunciado 12 e 54 do FONAJE. Destarte, nos termos do 

art. 51, II, da Lei nº 9.099/1995, extingo o processo sem resolução do 

mérito. In casu, tenho que a matéria a ser apreciada necessitará de uma 

análise crítica mais acurada (perícia técnica), pois o julgamento do mérito 

da questão deve estar amparado em provas concretas e robustas, não 

podendo se extrair alguma irregularidade com base somente nos 

documentos apresentados, portanto, vejo a total incompetência deste 

Juizado Especial para processar e julgar o presente feito, ante a 

complexidade da causa, pois o próprio legislador pátrio elencou no art. 3º 

da Lei nº. 9.099/95 as causas consideradas de menor complexidade. 

JUIZADO – PROVA COMPLEXA – INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA 

INDISPENSÁVEL A PROVA PERICIAL FORMAL – PROVA COMPLEXA – 

INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL EM RAZÃO DA 

MATÉRIA – INAPLICABILIDADE DO PROCEDIMENTO PREVISTO NA LEI 

9.099/95 – PROCEDIMENTO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. 

Portanto, o reconhecimento da complexidade da matéria é medida que se 

impõe, a fim de salvaguardar os preceitos constitucionalmente previstos, 

antes de oportunizar a comprovação de causa impeditiva, extintiva ou 

modificativa do pleito inicial. Ante o exposto e por tudo mais que dos autos 

consta, reconheço a INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA deste Juizado Especial 

para processar e julgar o feito, ante a complexidade da causa, e, em 

consequência, opino pela EXTINÇÃO do presente feito sem resolução de 

mérito, com fundamento no inciso II do artigo 51 da Lei nº 9.099/95. Deixo 

de condenar as parte reclamada no pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, por não serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, 

da Lei n.º 9.099/95). Submeta-se o presente projeto de sentença ao juiz 

de direito para apreciação e posterior homologação. Giordana Ribeiro 

Cardozo Juíza Leiga do Juizado Especial Cível e Criminal de Terra Nova do 

Norte - assinado eletronicamente Visto, etc. HOMOLOGO o projeto de 

sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo 

único da Lei Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e 

nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

de estilo. Intimem-se. Cumpra-se. Janaína Rebucci Dezanetti Juíza de 

Direito

Vara Única

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000031-95.2019.8.11.0085

Parte(s) Polo Ativo:

GERONIMO BATISTA RIBEIRO (AUTOR(A))

ANTONIO MARCOS RIBEIRO (AUTOR(A))

CLAUDIO ADRIANO RIBEIRO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:
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ELISANGELA PERAL DA SILVA OAB - MT0013404A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO DA SILVA CAUREO (REU)

 

CERTIFICO, nos termos da legislação processual vigente, que intimo a 

parte autora para no prazo de 10(dez) dias, efetuar o depósito da 

diligência do Oficial de Justiça para cumprimento do mandado, no valor de 

R$ 21,00 (vinte e um reais). O referido valor deverá ser recolhido mediante 

guia judicial e o envio do comprovante de pagamento para este Juízo, com 

a respectiva identificação dos autos.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000031-95.2019.8.11.0085

Parte(s) Polo Ativo:

GERONIMO BATISTA RIBEIRO (AUTOR(A))

ANTONIO MARCOS RIBEIRO (AUTOR(A))

CLAUDIO ADRIANO RIBEIRO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISANGELA PERAL DA SILVA OAB - MT0013404A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO DA SILVA CAUREO (REU)

 

CERTIFICO e dou fé, que nos termos da legislação processual vigente, 

passo a intimar a(s) parte(s) Promovente(s) , através do(a) seu/sua 

Procurador(a), nos termos do art. 334, § 3° do CPC, para comparecer na 

AUDIÊNCIA de CONCILIAÇÃO, designada nos presentes autos. Informo 

ainda que o não comparecimento injustificado do autor à audiência de 

conciliação poderá ser considerado ato atentatório à dignidade da Justiça 

passível de aplicação de multa nos termos do art. 334, § 8° do CPC, 

conforme segue: Tipo: Conciliação Sala: Conciliação Data: 06/07/2020 

Hora: 13:00.

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000331-23.2020.8.11.0085

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO GUIMARAES COLUCCI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO GUIMARAES COLUCCI OAB - MT0021671A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE TERRA 

NOVA DO NORTE DESPACHO Processo: 1000331-23.2020.8.11.0085. 

EXEQUENTE: RODRIGO GUIMARAES COLUCCI EXECUTADO: ESTADO DE 

MATO GROSSO Vistos. Defiro os benefícios da justiça gratuita. Intime-se a 

Fazenda Pública, na pessoa de seu representante legal, por carga, 

remessa ou meio eletrônico, para, querendo, apresentar impugnação à 

execução, nos próprios autos, no prazo de 30 (trinta dias), ou concordar 

com o cálculo apresentado pelo autor, na forma do artigo 910 do Código 

de Processo Civil. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Às 

providências. Terra Nova do Norte, data da assinatura digital. Janaína 

Rebucci Dezanetti Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000867-68.2019.8.11.0085

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE BALDUINO NETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMILIANA BORGES FRANCA OAB - MT0017694A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CETELEM S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE TERRA 

NOVA DO NORTE CERTIDÃO Certifico que a contestação e sua 

impugnação foram apresentadas tempestivamente nos presentes autos. 

Certifico ainda que em cumprimento à r. determinação final ID. 26225981 

passo a intimar as partes acerca da referida disposição que passo a 

transcrever: "Após, INTIMEM-SE as partes para que, no prazo comum de 

05 (cinco) dias, especifiquem as provas que pretendem produzir, 

justificando, objetiva e fundamentadamente, a sua relevância". TERRA 

NOVA DO NORTE, 23 de abril de 2020. ERCILIO GIACOMEL Gestor(a) 

Judiciário(a) SEDE DO VARA ÚNICA DE TERRA NOVA DO NORTE E 

INFORMAÇÕES: AV. 12 de abril, 100, Centro, TERRA NOVA DO NORTE - 

MT - CEP: 78505-000 TELEFONE: (66) 35341740

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000867-68.2019.8.11.0085

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE BALDUINO NETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMILIANA BORGES FRANCA OAB - MT0017694A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CETELEM S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE TERRA 

NOVA DO NORTE CERTIDÃO Certifico que a contestação e sua 

impugnação foram apresentadas tempestivamente nos presentes autos. 

Certifico ainda que em cumprimento à r. determinação final ID. 26225981 

passo a intimar as partes acerca da referida disposição que passo a 

transcrever: "Após, INTIMEM-SE as partes para que, no prazo comum de 

05 (cinco) dias, especifiquem as provas que pretendem produzir, 

justificando, objetiva e fundamentadamente, a sua relevância". TERRA 

NOVA DO NORTE, 23 de abril de 2020. ERCILIO GIACOMEL Gestor(a) 

Judiciário(a) SEDE DO VARA ÚNICA DE TERRA NOVA DO NORTE E 

INFORMAÇÕES: AV. 12 de abril, 100, Centro, TERRA NOVA DO NORTE - 

MT - CEP: 78505-000 TELEFONE: (66) 35341740

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000861-61.2019.8.11.0085

Parte(s) Polo Ativo:

CLEUSA DA SILVA STOUPE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMILIANA BORGES FRANCA OAB - MT0017694A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

ARQUIVO EM PDF.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000029-28.2019.8.11.0085

Parte(s) Polo Ativo:

M. P. D. E. D. M. G. -. P. D. J. D. C. D. T. N. D. N. (AUTOR(A))

E. F. S. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. K. M. D. S. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE TEODORO DO NASCIMENTO OAB - MA6370 (ADVOGADO(A))

 

CERTIFICO, nos termos da legislação processual vigente, que intimo a 

parte requerida, através do patrono constituído nos autos, para 

comparecimento na audiência de CONCILIAÇÃO para a data de 29/06/2020 

às 13h00min no Fórum da Comarca de Terra Nova do Norte. O referido é 

verdade e dou fé. Cristiane Rohenkohl Roscete Técnica Judiciária

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1000002-45.2019.8.11.0085

Parte(s) Polo Ativo:

J. E. F. C. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO NEVES MONTEIRO OAB - MG139200 (ADVOGADO(A))

LUCAS CARLOS DA SILVA SOARES OAB - MG183717 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

S. D. B. P. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALLAN DE BARROS DOS SANTOS OAB - MT20467/O (ADVOGADO(A))
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CERTIFICO, nos termos da legislação processual vigente, que intimo as 

partes para retirada/impressão/download do termo de guarda e certidão 

de casamento averbada. O referido é verdade e dou fé. Cristiane 

Rohenkohl Roscete Técnica Judiciária Mat 10982

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1000002-45.2019.8.11.0085

Parte(s) Polo Ativo:

J. E. F. C. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO NEVES MONTEIRO OAB - MG139200 (ADVOGADO(A))

LUCAS CARLOS DA SILVA SOARES OAB - MG183717 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

S. D. B. P. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALLAN DE BARROS DOS SANTOS OAB - MT20467/O (ADVOGADO(A))

 

CERTIFICO, nos termos da legislação processual vigente, que intimo as 

partes para retirada/impressão/download do termo de guarda e certidão 

de casamento averbada. O referido é verdade e dou fé. Cristiane 

Rohenkohl Roscete Técnica Judiciária Mat 10982

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000003-93.2020.8.11.0085

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIO JESUS DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLEI DA SILVA MEDEIRO RIBEIRO OAB - MT26660-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JONAS ANTONIO MOURA (EXECUTADO)

ANTONIO SEBASTIAO MOURA (EXECUTADO)

 

CERTIFICO, nos termos da legislação processual vigente, que intimo a 

parte autora para no prazo de 15(quinze) dias, efetuar o depósito da 

diligência do Oficial de Justiça para cumprimento do mandado de citação 

da parte de Jonas Antonio Moura na comarca de Peixoto de Azevedo-MT, 

devendo juntar aos presentes autos a comprovação do recolhimento.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 14683 Nr: 206-68.2003.811.0085

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GILBERTO PEREIRA DE SOUZA, JURACY AQUINO DE 

SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ABIB SALOMÃO, MARIA ALVES SALOMÃO, 

OTOZENO TOLOTTI, VALDIR SCHEITH, KATIANE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAQUIM PEREIRA DA SILVA - 

OAB:3036-MT, LUCIVALDO ALVES MENEZES - OAB:4271/MT, LUIS 

FELIPE LAMMEL - OAB:7.133, VALMIR FOGAÇA DOS SANTOS - 

OAB:5671-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARISA TEREZINHA VESZ - 

OAB:4987-B/MT

 Certifico que devidamente intimada, conforme A.R. juntado às fls. 184v, 

apenas a Fazenda Pública Estadual deixou transcorrer in albis o prazo 

para manifestar-se nos autos. Certifico ainda que a União Federal 

manifestou-se às fls. 184 e o INCRA às fls. 187-190. Certifico finalmente 

que pela presente passo a intimar a parte autora acerca das 

manifestações retromencionadas, para, querendo, manifestar-se no prazo 

de 05 (cinco) dias. Por ora é o que me cumpre.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 53549 Nr: 619-95.2014.811.0085

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GENAIR LEIRIA DOS SANTOS PIETRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JÚLIA TEREZA PEREIRA LEITE - 

OAB:OAB/MT 6528-0, VANESSA ROBERTA TONIAZZO - OAB:OAB/SP 

341115

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé, nos termos da legislação processual vigente, que 

Impulsiono os presentes autos, para, INTIMAR a parte AUTORA, acerca do 

levantamento dos valores, bem como para pugnar o que de direto, no 

prazo de 15 (quinze) dias, sendo o silencio interpretado como quitação 

integral.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 51048 Nr: 984-23.2012.811.0085

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEDRO DARCI CONTREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCIS VINICIUS OLIVEIRA 

DUARTE - OAB:OABMT Nº19063/O, MAURICIO VIEIRA SERPA - 

OAB:12758/MT, RAFAEL WASNIESKI - OAB:15469-A/MT, RICARDO 

ROBERTO DALMAGRO - OAB:12205-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé, nos termos da legislação processual vigente, que 

Impulsiono os presentes autos, para, INTIMAR a parte AUTORA, acerca do 

levantamento dos valores, bem como para pugnar o que de direto, no 

prazo de 15 (quinze) dias, sendo o silencio interpretado como quitação 

integral.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 51937 Nr: 619-32.2013.811.0085

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADOS, GDOF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INDSS-I

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELIO PEREIRA DE SOUZA - 

OAB:OAB/MT Nº 13911, RODRIGO GUIMARÃES COLUCCI - 

OAB:21671/O, VANA AMANCIO DA COSTA - OAB:OAB/MT 18.920

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé, nos termos da legislação processual vigente, que 

Impulsiono os presentes autos, para, INTIMAR a parte AUTORA, acerca do 

levantamento dos valores, bem como para pugnar o que de direto, no 

prazo de 15 (quinze) dias, sendo o silencio interpretado como quitação 

integral.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000345-75.2018.8.11.0085

Parte(s) Polo Ativo:

IMPLEMENTOS AGRICOLAS OLIVEIRA LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO CARLOS DA COSTA OAB - RO1258 (ADVOGADO(A))

KELLY CRISTINE BENEVIDES DE BARROS OAB - RO3843 

(ADVOGADO(A))

DANIEL REDIVO OAB - RO3181 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SONIA MARIA DE PAIVA (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé que impulsiono os autos para intimação do (a) 

Promovente/autor (a) acerca da devolução do mandado negativo ID 

27362120, para querendo manifestar-se no prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000396-18.2020.8.11.0085

Parte(s) Polo Ativo:

DIANA APARECIDA DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REU)

 

PROCESSO n. 1000396-18.2020.8.11.0085 POLO ATIVO:DIANA 

APARECIDA DE OLIVEIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: PAULA 

ARAUJO COSTA POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: AUDIÊNCIAS DE 

CONCILIAÇÃO DE TERRA NOVA DO NORTE Data: 04/06/2020 Hora: 17:30 

, no endereço: AVENIDA 12 DE ABRIL, 1000, CENTRO, TERRA NOVA DO 

NORTE - MT - CEP: 78505-000 . 23 de abril de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000397-03.2020.8.11.0085

Parte(s) Polo Ativo:

DIANA APARECIDA DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REU)

 

PROCESSO n. 1000397-03.2020.8.11.0085 POLO ATIVO:DIANA 

APARECIDA DE OLIVEIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: PAULA 

ARAUJO COSTA POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: AUDIÊNCIAS DE 

CONCILIAÇÃO DE TERRA NOVA DO NORTE Data: 25/06/2020 Hora: 15:30 

, no endereço: AVENIDA 12 DE ABRIL, 1000, CENTRO, TERRA NOVA DO 

NORTE - MT - CEP: 78505-000 . 23 de abril de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000370-20.2020.8.11.0085

Parte(s) Polo Ativo:

MARISA TERESINHA VESZ (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARISA TERESINHA VESZ OAB - MT0004987A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TERRA NOVA DO NORTE SENTENÇA Processo: 

1000370-20.2020.8.11.0085. Vistos. Cuida-se de EXECUÇÃO DE TÍTULO 

JUDICIAL (CERTIDÃO DE HONORÁRIOS) movida por MARISA TEREZINHA 

VESZ contra o ESTADO DE MATO GROSSO buscando, em síntese, a 

prestação jurisdicional. Devidamente citada, a parte executada não 

impugnou o cálculo apresentado pela parte autora [ID. 31436743]. Os 

autos vieram conclusos. FUNDAMENTO E DECIDO. Considerando que a 

parte executada não impugnou os valores apresentados pela parte autora, 

HOMOLOGO-OS, totalizando a importância de R$ 13.924,65 (treze mil, 

novecentos e vinte e quatro reais e sessenta e cinco centavos). 

DETERMINO que a Secretaria da Vara cumpra o Provimento n.º 

11/2017-CM, que dispõe sobre o processamento e pagamento de 

requisição de pequeno valor – RPV, no âmbito do Poder Judiciário do 

Estado de Mato Grosso. DETERMINO que a parte exequente apresente em 

cartório as certidões originais, objeto da presente execução, conforme 

postulado pela executada no ID. 31436743. CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário. Terra Nova do Norte, data da assinatura digital. Janaína 

Rebucci Dezanetti Juíza de Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 36498 Nr: 473-30.2009.811.0085

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jorge Szablewski

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO HENRIQUE GONÇALVES - 

OAB:OAB/MT 11999

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUILHERME DE ARRUDA CRUZ 

- OAB:12642/MT, SUE ELLEN BALDAIA SAMPAIO - OAB:11366/MT

 Certifico que devidamente intimada acerca da certidão de decurso de 

prazo do requerido acerca das fls. 169-172, a parte autora manteve-se 

inerte, sem qualquer manifestação nos autos. Certifico finalmente que em 

atendimento à r. decisão de fls.169v, encaminho os presentes autos em 

conclusão.

Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade

Vara Única

Intimação

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000515-98.2020.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IARA FERFOGLIA GOMES DIAS VILARDI OAB - SP234435 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DENISVALDO SILVA JARDIM (REQUERIDO)

PENNA INDUSTRIA E COMERCIO DE BEBIDAS LTDA - EPP (REQUERIDO)

SILVANO DEFENSOR AMARAL (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENISVALDO SILVA JARDIM OAB - 299.884.031-00 (PROCURADOR)

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE VILA 

BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE VARA ÚNICA NÚMERO DO PROCESSO: 

1000515-98.2020.8.11.0013 CLASSE: CARTA PRECATÓRIA CÍVEL (261) 

POLO ATIVO: Nome: SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS 

Endereço: EDIFÍCIO SUL AMÉRICA, RUA DA QUITANDA 86, CENTRO, RIO 

DE JANEIRO - RJ - CEP: 20091-902 POLO PASSIVO: Nome: PENNA 

INDUSTRIA E COMERCIO DE BEBIDAS LTDA - EPP Endereço: RUA BARÃO 

DO RIO BRANCO, 280, CENTRO, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78700-180 

Nome: SILVANO DEFENSOR AMARAL Endereço: RUA FLAVIO ALVES DE 

MEDEIROS, casa 4, PARQUE SAGRADA FAMÍLIA, RONDONÓPOLIS - MT - 

CEP: 78735-222 Nome: DENISVALDO SILVA JARDIM Endereço: RUA 

FRANCISCO FÉLIX, 96, CENTRO, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78700-398 

Nome: DENISVALDO SILVA JARDIM Endereço: RUA FRANCISCO FÉLIX, 

96, CENTRO, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78700-398 DESPACHO Vistos, 

etc. Comunique-se ao juízo de origem a distribuição desta carta precatória. 

À Secretaria para certificar se houve recolhimento das custas iniciais da 

carta precatória e, em caso negativo, intimar a parte interessada para 

recolher em 15 dias, sob pena de devolução. Solvidas as custas, 

cumpra-se a diligência deprecada, expedindo-se o necessário, servindo a 

cópia da própria carta precatória como mandado. Havendo necessidade 

de realização de atos pela parte interessada, intime-se para providências 

no prazo de 10 (dez) dias. Decorrido o prazo de 30(trinta) dias sem 

manifestação, devolva-se a carta precatória à origem, com fundamento no 

art. 393 da CNGC-TJMT. Após o cumprimento integral da diligência 

deprecada, devolva-se a carta precatória à origem, independentemente de 

nova decisão judicial, com as homenagens e cautelas de estilo. Vila Bela 

da Santíssima Trindade/MT, 23 de abril de 2020. ELMO LAMOIA DE 

MORAES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000437-43.2019.8.11.0077

Parte(s) Polo Ativo:

ELIELCIO PEREIRA BUENO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAMAO WILSON JUNIOR OAB - MT11702-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

Certifico que, a apelação do INSS (Id. 31308674) foi apresentada 

tempestivamente. Certifico enfim que, diante do supra relatado, nos termos 

da legislação vigente e Provimento n. 56/2007-CGJ, impulsiono o feito para 

intimar o patrono do autor para manifestar-se, no prazo legal, em 

conformidade as ordens de serviços n. 01/2008 e 01/2017 deste juízo. 

Para constar, lavrei a presente. ANTONINHO MARMO DA S. JUNIOR 
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Gestor Judiciário

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000788-16.2019.8.11.0077

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO VERDECIO MENDES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCINEIA RODRIGUES DE SOUZA OAB - MT16339/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE VILA 

BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE DESPACHO Processo: 

1000788-16.2019.8.11.0077. EXEQUENTE: BENEDITO VERDECIO MENDES 

EXECUTADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos, etc. 

Intime-se a advogada da parte exequente para juntar aos autos 

instrumento contratual para destaque dos honorários contratuais, no 

prazo de 10 dias. Transcorrido o prazo sem manifestação, expeça-se 

RPV/precatório sem o destaque dos honorários contratuais. VILA BELA 

DA SANTÍSSIMA TRINDADE, 23 de abril de 2020. ELMO LAMOIA DE 

MORAES Juiz(a) de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000650-49.2019.8.11.0077

Parte(s) Polo Ativo:

ILDO PEREIRA DA SILVA (EXEQUENTE)

JAMIRO PEREIRA ALBINO (EXEQUENTE)

ORLANDA PEREIRA ALBINO (EXEQUENTE)

JAIR PEREIRA ALBINO (EXEQUENTE)

CLARINDA PEREIRA DE ALMEIDA (EXEQUENTE)

CELEIDE PEREIRA ALBINO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA OAB - TO3364 (ADVOGADO(A))

PAULO ROGERIO DE SOUZA E SILVA OAB - MT0020236A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE VILA 

BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE DECISÃO Processo: 

1000650-49.2019.8.11.0077. EXEQUENTE: ILDO PEREIRA DA SILVA, 

JAMIRO PEREIRA ALBINO, CLARINDA PEREIRA DE ALMEIDA, CELEIDE 

PEREIRA ALBINO, ORLANDA PEREIRA ALBINO, JAIR PEREIRA ALBINO 

EXECUTADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos, etc. 

Indefiro o pedido do ID 29485478, visto que na espécie com o óbito da 

parte exequente e habilitação dos herdeiros, cada um deles passou a ser 

titular, por direito próprio, do seu respectivo quinhão no crédito original. 

Desse modo, cada herdeiro deve ser considerado autor da ação e para 

cada um deve ser expedido um ofício requisitório próprio, observando-se 

o valor de cada quinhão que, no caso, não excede o limite de alçada de 

RPV. Desse modo, correta a expedição de 6 RPVs, uma para cada 

sucessor processual, não se tratando de hipótese de fracionamento 

indevido do valor da execução. Quanto à jurisprudência juntada pela parte 

executada, não guarda relação com o caso, pois no caso ali julgado não 

houve transmissão do crédito causa mortis. Intimem-se e aguarde-se o 

pagamento das RPVs. VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE, 23 de abril 

de 2020. ELMO LAMOIA DE MORAES Juiz(a) de Direito

Comarca de Vera

Diretoria do Fórum

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000108-53.2019.8.11.0102

Parte(s) Polo Ativo:

VALERIA VERONEZE SIMAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Processo n. 1000108-53.2019.8.11.0102 C E R T I D Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) REQUERENTE: LICINIO 

VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR - MT0016625A, da data designada para 

realização de audiência: Tipo: Conciliação Sala: CONCILIAÇÃO - 

SECRETARIA Data: 15/05/2019 Hora: 09:40 , devendo comunicar seu(ua) 

cliente, cientificando(a) que o não comparecimento à audiência designada 

e não sendo apresentada justificativa até o inicio da audiência, implicará 

na extinção e arquivamento do processo, nos termos do art. 51, inciso I, 

da Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento das custas 

processuais. VERA, 12 de março de 2019.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000108-53.2019.8.11.0102

Parte(s) Polo Ativo:

VALERIA VERONEZE SIMAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do art. 5º,§3º, do provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte Autora, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

612,79 (seiscentos e doze reais e setenta e nove centavos), a que foi 

condenado nos termos da sentença ID 22880749. Esse valor deverá ser 

de forma separada, sendo R$ 413,40 para recolhimento da guia de Custas 

e R$ 199,39 para fins da guia de Taxa. Fica cientificado de que deverá 

acessar o site www.tjmt.jus.br/servicos/guias/ Emitir Guia/Custas e Taxas 

Finais ou Remanescentes, preencher os campos com o número único do 

processo, o CPF do pagante. Clicar no item custas incluir o valor 

correspondente às custas, e clicar no item taxa e preencher o valor da 

taxa. O sistema vai gerar um boleto único. Após a efetivação do 

recolhimento, deverá protocolizar a guia (paga) no Protocolo Geral do 

Fórum de Vera, aos cuidados da Central de Arrecadação e Arquivamento.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010031-57.2014.8.11.0102

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL AUGUSTO STAHLSCHMIDT (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ALESSANDRO DE OLIVEIRA BRANDAO (EXECUTADO)

 

Nos termos do art. 5º,§3º, do provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte Autora, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

562,53 (quinhentos e sessenta e dois reais e cinquenta e três centavos), 

a que foi condenado nos termos da sentença de ID 22145059. Esse valor 

deverá ser de forma separada, sendo R$ 413,40 para recolhimento da 

guia de Custas e R$ 149,13 para fins da guia de Taxa. Fica cientificado de 

que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br/servicos/guias/ Emitir 

Guia/Custas e Taxas Finais ou Remanescentes, preencher os campos 

com o número único do processo, o CPF do pagante. Clicar no item custas 

incluir o valor correspondente às custas, e clicar no item taxa e preencher 

o valor da taxa. O sistema vai gerar um boleto único. Após a efetivação do 

recolhimento, deverá protocolizar a guia (paga) no Protocolo Geral do 

Fórum de Vera, aos cuidados da Central de Arrecadação e Arquivamento.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000100-13.2018.8.11.0102

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA DA SILVA ABREU (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARYSSA ANANDA MENDES MOREIRA OAB - MT0022717A 

(ADVOGADO(A))

WESLLEY SILVA DE ARAUJO OAB - MT23215/O (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do art. 5º,§3º, do provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte Autora, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

562,53 (quinhentos e sessenta e dois reais e cinquenta e três centavos), 

a que foi condenado nos termos da sentença de ID 20281342. Esse valor 

deverá ser de forma separada, sendo R$ 413,40 para recolhimento da 

guia de Custas e R$ 149,13 para fins da guia de Taxa. Fica cientificado de 

que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br/servicos/guias/ Emitir 

Guia/Custas e Taxas Finais ou Remanescentes, preencher os campos 

com o número único do processo, o CPF do pagante. Clicar no item custas 

incluir o valor correspondente às custas, e clicar no item taxa e preencher 

o valor da taxa. O sistema vai gerar um boleto único. Após a efetivação do 

recolhimento, deverá protocolizar a guia (paga) no Protocolo Geral do 

Fórum de Vera, aos cuidados da Central de Arrecadação e Arquivamento.

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 104043 Nr: 1526-19.2014.811.0102

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE VERA/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TJT SUPERMERCADO LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARLINDO JOSE VOGEL - 

OAB:5360/A, CLAUDIA ROSANE CRISTIANETTI FERREIRA ROMANI - 

OAB:13117/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n° 1526-19.2014.811.0102 (Código n° 104043).

VISTOS.

Intime-se a parte exequente para que manifeste quanto o alvará expedido 

a ref. 62 dos autos, no prazo de 15 (quinze) dias.

Decorrido o prazo, venham-me os autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Jorge Hassib Ibrahim

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 107641 Nr: 1231-45.2015.811.0102

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REGIVAN DA SILVA SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARLINDO JOSÉ VOGEL - 

OAB:5.360-A

 Intimar o (a) Advogado (a) do acusado para que, no prazo de 05 (cinco) 

dias se manifeste, nos termos do despacho de ref. 196.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 108069 Nr: 1380-41.2015.811.0102

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CÍCERO AUGUSTO SANDRI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CICERO AUGUSTO SANDRI - 

OAB:11912/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 108069

VISTOS.

INTIME-SE a parte autora para que se manifesta quanto à petição de 

ref.58, no prazo de 15 (quinze) dias.

 CUMPRA-SE.

Jorge Hassib Ibrahim

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 110025 Nr: 531-35.2016.811.0102

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JHONE MARQUES SILVA, ELIUS SOUZA 

BARROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO LENOAR MARTINS - 

OAB:7975-B/MT

 Intimar o (a) Advogado (a)do réu, para que no prazo de 10 (dez) dias se 

manifeste nos autos, nos termos do despacho de ref. 148.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 110456 Nr: 647-41.2016.811.0102

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMANDA MARQUES PINTADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDA MARQUES PINTADO - 

OAB:17934/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 110456

VISTOS.

Extrai-se dos autos que a parte executada quitou o débito exequendo, 

conforme petição de Ref 41, ao passo que a exequnte concordou com o 

pagamento realizado, REF 46.

Certo é que, a disciplina do art. 924, inciso II do Código de Processo Civil 

traz que a extinção da execução ocorre quando a obrigação for satisfeita, 

restando, como via de consequência, a perda do objeto da ação.

Ante o exposto, JULGO EXTINTO a presente execução, com fundamento 

nos artigos 924, inciso II, do Código de Processo Civil. Expeça-se Alvará 

em favor da exequente.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas necessárias.

Sem custas e honorários advocatícios (arts. 54 e 55 da Lei nº 

9.099/1995).

PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. INTIMEM-SE.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Jorge Hassib Ibrahim

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 112936 Nr: 1675-44.2016.811.0102

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALÉRIA HANAUER, VERA LUCIA DE JESUS SILVERIO, 

LUCENIR BUENO DA SILVA, DAIANE SCHENEIDER, CRISTIANE 

VALARDÃO, SILVANA LOPES DA SILVA, MARIA LUCIA DE ARRUDA, 

IVANETE RODRIGUES GONÇALVES, VALDIRENE APARECIDA CAMILO, 

ELIANE FÁTIMA DOS SANTOS, CARLOS DA SILVA COSTA, ELAINE 

CRISTINA VIEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FACULDADE ORTODOXA – FACO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PHILIPPE ZANDARIN VILLELA 

MAGALHÃES - OAB:16244

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 112936

VISTOS.

INTIME-SE a parte autora para que apresente impugnação à contestação 

no prazo de 15 (quinze) dias.

CUMPRA-SE.

Jorge Hassib Ibrahim

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 125895 Nr: 2661-27.2018.811.0102

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 
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Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Empresa Ecoplan Mineração LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDIR SCARAVELLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Silvério Soares de Moraes - 

OAB:12006

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAR o(a) Advogado(a da parte Requerente para, no prazo de 15 

(quinze) dias, manifestar acerca do inteiro teor da decisão de ref. 28, sob 

pena de extinção sem julgamento do mérito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 126005 Nr: 2714-08.2018.811.0102

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPÓLIO DE MARIA DALLA COSTA GEMELLI, ANTONIO 

CELSO GEMELLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALTER WATTHEIR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ABEL SGUAREZI - OAB:8347, 

Alvaro da Cunha Neto - OAB:12069, EDENIR RIGHI - OAB:8484

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JARBAS LINDOMAR ROSA - 

OAB:9876/MT

 Código nº 126005

VISTOS.

 ESPÓLIO DE MARIA DALLA COSTA GEMELLI ajuizou AÇÃO DE 

EMBARGOS DE TERCEIRO C/C TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA em 

desfavor de VALTER WATTHEIR, todos qualificados nos autos.

Na REF. 35, as partes compuseram amigavelmente, requerendo, pois a 

extinção da presente ação ante a desistência da parte autora, bem como 

transigiram com relação aos autos nº 393-78.2010.811.0102 (Código nº 

70140) e nº 121-79.2013.811.0102 (Código nº 100877).

Em que pese a autocomposição juntada à ref. 35, verifico que não há nos 

autos procuração do requerido que outorgue poderes ao causídico que 

assinou o acordo para patrocinar seus interesses, portanto, INTIME-O 

para regularizar sua representação processual, em 15 (quinze) dias.

 Jorge Hassib Ibrahim

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 68766 Nr: 336-94.2009.811.0102

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Autoridade Policial-Delegado de policia de Coxim-Ms

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rodrigo Francis Yamavaki, JOSELITO TADEU 

CASTAMON, ANTONIO CARLOS ROSINA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO GARCIA DA COSTA 

- OAB:13791, FERNANDO BINHARA NAVARRO - OAB:OAB/PR 31.229, 

JOAO ALVES NAVARRO - OAB:08671, JOÃO MARIA PEREIRA DO 

NASCIMENTO - OAB:55637, NELY SANTOS DA CRUZ - OAB:46385/PR

 Código nº 68766

Vistos.

 Consoante a decisão de ref. 57, ausentes as hipóteses do artigo 397 do 

Código de Processo Penal, acolho a cota ministerial de REF. 85 e DESIGNO 

audiência de instrução e julgamento para o dia 30 DE JUNHO DE 2020, ÀS 

14h30min.

INTIMEM-SE.

CIÊNCIA ao Ministério Público e à defesa.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Jorge Hassib Ibrahim

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 114221 Nr: 499-93.2017.811.0102

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NORMA SCHOFFER KNOB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL (INSS)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICIO VIEIRA SERPA - 

OAB:12758, NÁDIMA THAYS DIAS DE MENDONÇA - OAB:21160/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 114221

VISTOS.

Considerando a certidão de trânsito em julgado à ref. 50, RECEBO o 

cumprimento de sentença retro, e DETERMINO:

 1) A alteração da classe processual para cumprimento de sentença;

2) INTIME-SE o executado para, querendo, apresentar impugnação à 

execução, no prazo de 30 (trinta) dias, na forma que alude o art. 535 do 

CPC. O expediente deverá se fazer acompanhar do petitório e demais 

documentos necessários;

3) Decorrido o prazo sem apresentação da impugnação, o que deverá ser 

certificado, ou concordando o executado com o cálculo apresentado pela 

parte autora, HOMOLOGO, desde já, o referido cálculo;

4) Após, sendo o crédito inferior a 60 (sessenta) salários mínimos, em 

conformidade com o art. 17, § 1º da Lei nº 10.259/01, EXPEÇA-SE ofício 

requisitório, via RPV, observando o disposto no art. 443 e seguintes da 

CNGC/MT e Resolução nº 168/2011-CJF. Sem prejuízo, caso o crédito seja 

superior a 60 (sessenta salários mínimos), EXPEÇA-SE o competente 

precatório requisitório.

Jorge Hassib Ibrahim

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 116828 Nr: 1543-50.2017.811.0102

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RILDO MACEDO FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO MANTOVANNI BEATO 

- OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALCIR FERNANDO CESA - 

OAB:MT 17.596, DARI LEOBET JUNIOR - OAB:MT 21.919, JIANCARLO 

LEOBET - OAB:10.718, WESLEY DE ALMEIDA PEREIRA - OAB:MT 

23.350

 Intimação do(a)s advogado(a)s do(a)s Denunciado(a)s, da designação de 

audiência de conciliação a ser realizada no dia 10.07.2020 às 14h00min, 

neste Juízo de Vera-MT, conforme ref. 55 do presente feito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 121196 Nr: 457-10.2018.811.0102

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANDRO NASCIMENTO DA SILVA, WILLIAN 

JULIO CEZAR DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON DAVI MACIEL DOS 

SANTOS - OAB:19953/O, DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - OAB:VERA

 Código nº121196

Vistos.

INTIMEM-SE as partes para, no prazo de 15 (quinze) dias, ciência e 

manifestação acerca do retorno dos autos do E. Tribunal de Justiça.

Em não havendo manifestação, CERTIFIQUE-SE e ARQUIVEM-SE, com as 

cautelas de praxe, sem prejuízo de posterior desarquivamento a pedido do 

interessado.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

JORGE HASSIB IBRAHIM

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 121670 Nr: 648-55.2018.811.0102

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: BERNARDINO MARINHO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REZENDE DE CARVALHO E MARQUES DE 

OLIVEIRA LTDA – IMOBILIÁRIA MUDAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCAS ASSMANN - OAB:24590/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 121670

VISTOS.

INTIME-SE a parte autora para que informe novo endereço da parte 

requerida ou requerer o que entender de direito.

CUMPRA-SE.

Jorge Hassib Ibrahim

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 126882 Nr: 3148-94.2018.811.0102

 A Ç Ã O :  P e t i ç ã o - > A t o s  e  e x p e d i e n t e s - > O u t r o s 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DOS MÉDICOS, 

PROFISSIONAIS DA SAÚDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS PAULO AFONSO, REGIANE 

CARLOTTO SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRO TARCISIO 

ALMEIDA DA SILVA - OAB:4.677, LUIZ AUGUSTO MALHEIROS ABREU 

CAVALCANTI - OAB:8.806, MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - 

OAB:MT/9.247, PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - OAB:7.042

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o (a) Advogado (a) da parte autora para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, manifeste nos autos, nos termos do despacho de ref. 35.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 72128 Nr: 95-18.2012.811.0102

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COLONIZADORA SINOP S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANDERLEI ADILSON DE LARA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO MOREIRA GOULART - 

OAB:13439-A/MT, SIMONE BESOLD - OAB:17545/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:VERA

 INTIMAR o(a) Advogado(a da parte Requerente para, no prazo de 15 

(quinze) dias, manifestar acerca do inteiro teor da decisão de ref. 36, sob 

pena de extinção sem julgamento do mérito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 110790 Nr: 735-79.2016.811.0102

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO CARTÕES S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Construvera Comercio de Material de 

Construção Ltda., KEILA REGINA SANTIAGO, OLGA BUENO DE FARIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ NIETO MOYA - 

OAB:235738

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAR o(a) Advogado(a) da parte Requerente para, no prazo de 15 

(quinze) dias, manifestar acerca do inteiro teor da decisão de ref. 105, 

sob pena de extinção sem julgamento do mérito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 120808 Nr: 273-54.2018.811.0102

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GILVANI BENETI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS DIVINO RODRIGUES GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA ROSANE CRISTIANETTI 

FERREIRA ROMANI - OAB:13117/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 120808

VISTOS.

Inicialmente, certifique-se quanto ao decurso de prazo para pagamento da 

dívida, bem como para apresentação de embargos.

Solicitem-se informações quanto à missiva expedida à ref. 9.

Após, conclusos para análise do pedido de aditamento da carta precatória 

(ref. 35).

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Jorge Hassib Ibrahim

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 128683 Nr: 884-70.2019.811.0102

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VILSON MISTURINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): C. VALE - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIO CRISTIANO CABRAL - 

OAB:22864/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANILO KUTIANSKI DE SOUZA 

- OAB:73756

 INTIMAR o(a) Advogado(a da parte Embargada para, no prazo de 15 

(quinze) dias, querendo, responder a presente ação, conforme inteiro teor 

da decisão à ref. 26

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 129017 Nr: 1054-42.2019.811.0102

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VILSON MISTURINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): C. VALE - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIO CRISTIANO CABRAL - 

OAB:22864/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANILO KUTIANSKI DE SOUZA 

- OAB:73756

 INTIMAR o(a) Advogado(a) da parte embargada para, querendo, no prazo 

de 15 (quinze) dias, responder a presente ação, conforme inteiro teor da 

decisão de ref. 23.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 132424 Nr: 2995-27.2019.811.0102

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGROPAMPA COMERCIAL AGRÍCOLA LTDA, CLAITON 

PLA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FMC QUÍMICA DO BRASIL LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILVANO FRANCISCO DE 

OLIVEIRA - OAB:6280

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 132424.

VISTOS.

Compulsando detidamente o feito, verifico que o Embargante pugnou pela 

concessão das benesses da assistência judiciária gratuita, alegando 

hipossuficiência de recursos.

No entanto, observa-se que a Embargante não juntou nos autos 

documentos que comprovem o alegado período de inatividade e 

dificuldades financeiras.

Diante destes fatos, INTIME-SE o patrono da Embargante para comprovar a 

miserabilidade alegada ou recolher as custas devidas, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição.

Após, conclusos para deliberação.

INTIME-SE. CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Jorge Hassib Ibrahim

Juiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000119-82.2019.8.11.0102

Parte(s) Polo Ativo:

EDNALVA MARQUES ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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VALDESON PEREIRA DA SILVA OAB - MT0015846A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE VERA 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE VERA AV. AVENIDA OTAWA, 

1729, ESPERANÇA, VERA - MT - CEP: 78880-000 - TELEFONE: (66) 

35831261 Processo n. 1000119-82.2019.8.11.0102 C E R T I D Ã O Nos 

termos da legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono 

estes autos com a finalidade de INTIMAR o(a) Advogado(a) da parte 

autora para, no prazo de 10 (dez) dias, nos termos do artigo 42, § 2.º da 

Lei 9.099/95, apresente contrarrazões ao Recurso Inominado, conforme 

documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso. VERA, 23 de abril de 2020.
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